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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 5, del
dia 21 de maig de 2020.-

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4390, de 21 de maig de 2020,
per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’ampliació d’espais
públics de vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi
sanitària originada per la Covid-19 (actuacions de mobiliari urbà i jardineria).-

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4391, de 21 de maig de 2020,
per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’ampliació d’espais
públics de vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi
sanitària originada per la Covid-19 (actuacions de millora de la pavimentació i
de la senyalització 1).-

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4392, de 21 de maig de 2020,
per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’ampliació d’espais
públics de vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi
sanitària originada per la Covid-19 (actuacions de millora de la pavimentació i
de la senyalització 2).-

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4510, de 26 de maig de 2020,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2020, dins del
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 2020/11).-

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4659, de 2 de juny de 2020,
per la qual es va conferir al senyor Jamaa Mbarki El Bachir, regidor d’aquest
Ajuntament, delegació expressa i puntual per tal que el dia 5 de juny de 2020,
autoritzés un matrimoni civil.-

2.6.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4722, de 3 de juny de 2020,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia els dies 5, 6 i 7 de juny de 2020, per la
tercera tinent d’alcalde, senyora Cristina Cruz Mas.-

2.7.-

Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i
Econòmica de Manresa.-

3.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3.1.

Regidoria d’Hisenda
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3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per
a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter temporal, una persona
per realitzar les funcions de peó – recepcionista per a cobrir el període de
vacances. (SGR.ENS 2/2020).3.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació de la Resolució de
l’alcalde, núm. 4720, de 3 de juny de 2020, sobre aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits núm. 14/2020, dins el pressupost municipal vigent.
(PRE.MOD 14/2020).3.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 15/2020, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD
15/2020).4.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

4.1

Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte d’explotació
del local comercial núm. 2 del Mercat Puigmercadal per destinar-lo a una
activitat d’autoservei vinculada a un projecte d’economia social. (CON.LIA
4/2020).
5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del Pla de millora urbana “PMUm
001 Hospital”. (PLA.PMU 3/2019).5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la “Modificació Puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Precisió de les
actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable (PLA.POU 5/2018).5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’aixecament de la suspensió i
continuació amb l’execució de la totalitat del contracte del servei de neteja de
les dependències municipals.(CON.EXE 48/2020).5.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’aixecament de
continuació amb l’execució de la totalitat del contracte
manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció,
producció d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la
equipaments municipals.(CON. EXE 49/2020).-

6.

la suspensió i
del servei de
climatització i
legionel·la dels

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES
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6.1

Regidoria delegada de Cultura i Festes

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del conveni entre el Consell
Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa i altres ajuntaments del Bages,
que regula l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal per a l’execució del
projecte “Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi” (AJT.CNV
25/2020).-

6.2

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs
2020-21 (SUB.BCO 16/2020).6.3

Regidoria delegada d’Esports

6.3.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs
esportius que han acollit infants i joves de famílies afectades econòmicament
per la Covid-19 (SUB.BCO 13/2020).
7.

PROPOSICIONS

7.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per garantir l’accés universal a
l’aigua corrent a tots els domicilis de Manresa.-

7.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per la llibertat d’expressió i
contra la prohibició de l’exhibició de banderes “no oficials” en façanes d’edificis
públics.-

8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.-

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

10.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 16, 17, 19 i 20, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de
maig, i 2 de juny de 2020, i de l’acta núm. 14 que correspon a la sessió amb
caràcter públic del dia 28 d’abril de 2020.-

11.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-
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*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.
L’alcalde informa que abans de començar amb els assumptes relacionats a l’ordre del
dia, en proposta de tots els Grups Municipals, es farà un minut de silenci en record de
les víctimes de la pandèmia del coronavirus i en agraïment al personal sanitari.

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=9.0

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.-

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
5, del dia 21 de maig de 2020.-

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=171.0
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió plenària número 5, que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia
21 de maig de 2020, 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.
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2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4390, de 21 de maig de
2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’ampliació d’espais públics de vianants en el marc del procés de
desconfinament social de la crisi sanitària originada per la Covid-19
(actuacions de mobiliari urbà i jardineria).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’ampliació d’espais públics de
vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada
pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de mobiliari urbà i jardineria), dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:

ANTECEDENTS
En el marc de l’actual crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus Sarscov2, el 14 de març d’enguany el govern de l’Estat va decretar l’estat d’alarma
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. L’estat d’alarma ha comportat el
confinament dels ciutadans i diferents graus d’aturada de l’activitat econòmica.
Un cop superada la fase més aguda de la crisi sanitària, l’Estat ha definit el “Pla de
transició cap a una nova normalitat” en el qual es fixa un procés en fases per al
desconfinament progressiu dels ciutadans i de disminució de les restriccions de
l’activitat econòmica. Aquestes fases de disminució de les mesures de restricció van
quedar definides en el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
Posteriorment, el 9 de maig, s’ha dictat l’ordre del Ministeri de Sanitat SND 399/2020
en la qual es fixen les mesures de flexibilització de les restriccions establertes arrel de
la declaració de l’estat d’alarma en la fase 1 del procés progressiu de desconfinament
social i econòmic. Entre altres aspectes, l’ordre fixa els aspectes següents per a la
primera fase de desconfinament:
1. S’estableix la llibertat de circulació dels ciutadans dins l’àmbit de la unitat territorial
sanitària.
2. Es fixa que aquesta llibertat de circulació s’haurà de fer de manera que es
garanteixi en tot moment una distància mínima de seguretat sanitària de 2 metres
entre les persones.
3. S’autoritza la reobertura del comerç minorista, de les activitats de prestació de
serveis i de certes activitats d’hosteleria i restauració.
La regió sanitària de la Catalunya Central ha accedit a la situació de fase 1 de la
flexibilització del confinament social i econòmic.
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El procés progressiu, mitjançant les diferents fases establertes, de flexibilització de les
restriccions socials i econòmiques, incrementarà la presència i la densitat de ciutadans
a l’espai públic de les ciutats. En el cas de la ciutat de Manresa, la recuperació de
l’activitat urbana a l’espai públic comportarà que la densitat de ciutadans vagi
augmentant progressivament fins a assolir els nivells d’ús de l’espai públic previ a la
crisi sanitària.
Si bé, les ordres i reials decrets abans esmentats fixen que cal garantir que els
ciutadans mantinguin una distància de separació interpersonal d’un mínim de 2
metres, part dels espais públics centrals de la ciutat i d’alguns dels itineraris principals
de la trama urbana no permeten garantir aquesta distància entre els vianants si es
recupera la densitat d’ocupació habitual dels espais públics.
Amb l’objectiu d’evitar un perill greu de rebrot de la pandèmia si no es garanteixen les
condicions de separació dels vianants en els espais de més densitat i poca dimensió,
durant les fases de desconfinament es fa necessari dur a terme d’urgència diverses
intervencions d’eixamplament de l’espai dels vianants en diversos punts de la ciutat de
Manresa.
L’informe del Cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data
18 de maig de 2020 proposa:
 contractar mitjançant una tramitació d’emergència, d’acord amb l’article 120 de
la llei 9/2007 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, diversos
treballs d’ampliació de l’espai destinat als vianants en aquells espais
públics principals en els quals la densitat de circulació de persones i la
reduïda dimensió que presenten ho fan necessari, per assolir els objectius
abans esmentats, dins el període de les fases de desconfinament de la crisi
sanitària.
Les actuacions que es proposen de dur a terme es poden agrupar en les
tipologies següents:
1. Eixamplament de l’espai per a vianants en d’itineraris principals que
presenten amplades insuficients. L’eixamplament, en la major part dels
casos, es farà en espais actualment ocupats per franges d’aparcament
de vehicles.
2. Increment de l’espai d’espera dels vianants en algunes cruïlles de
carrers amb molta densitat i espai de vorera reduïts.
3. Eixamplament de l’espai públic d’accés a equipaments que ho puguin
requerir.
El conjunt d’actuacions proposades, fonamentalment, consistiran en els treballs
següents:
a) Eliminació de franges d’aparcament de vehicles en calçada.
b) Millora de la pavimentació dels espais que es destinen a ampliació del
pas de vianants.
c) Implantació d’elements de mobiliari urbà que consisteixen, bàsicament,
amb la ubicació de jardineres amb la corresponent plantació d’elements
vegetals.
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d) Millora i reordenació de la senyalització viària.
 adjudicar una part dels treballs a l’entitat mercantil UNIPLANT GARDEN
CENTER SL, per un import pendent de determinar.


L’àmbit de les actuacions plantejades, amb l’abast de la seva longitud
proposada, queda reflectit al plànol adjunt.



Les actuacions proposades requereixen la implantació de jardineres
amb la plantació d’elements vegetals. L’estimació econòmica d’aquesta
actuació en mobiliari urbà és d’uns 93.000 euros.



Els espais de la ciutat en els quals es proposa d’actuar, que
representen una longitud de 2.022 metres lineals de carrers, són els
següents:
-



Carrer Guimerà (tram Passeig Pere III-Esquilets)
Carrer Infants (itinerari principal de connexió del centre comercial
amb el centre històric)
Espai d’espera de la cruïlla semaforitzada de la carretera de VicInfants-Esquilets.
Carrer Súria (lligam sector Bases/Universitat amb el Passeig Pere
III)
Carrer Saclosa (connexió entre el barri de la plaça Catalunya i l’àrea
central)
Santa Clara (itinerari entre el centre de la ciutat i els barris de la
Balconada i Cal Gravat i l’hospital de Sant Joan de Déu)
Carrer Soler i March (accés a l’ambulatori central de la ciutat)
Carrer Sant Josep (itinerari principal entre el barri del Poblenou i
l’àrea central de la ciutat)
Carrer Sant Fruitós (itinerari entre el barri de la plaça Catalunya i el
Passeig Pere III)
Carrer Sant Cristòfol (millora de l’entorn del mercat de la Sagrada
Família)

Es proposa fixar un termini de 5 dies per iniciar els treballs de millora de
pavimentació i senyalització. El termini màxim per executar el conjunt
de treballs s’estima en un període d’un mes.

La cap de la Unitat de Contractació, en data 20 de maig de 2020, ha emès un informe
en que conclou que a la vista del risc per a la seguretat i la salut de les persones, la
contractació emergent dels treballs d’ampliació d’espais públics de vianants en el marc
del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada pel coronavirus
sars-cov2, s’ajusta a dret.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMER. 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:
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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.



Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid19.
1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte
de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19
justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de
aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a
todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del
sector público para atender las necesidades derivadas de la protección
de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros
para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación
de emergencia.
En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por
actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de
aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley
9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal
circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y
la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la
justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el
expediente.
3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos
que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de
las personas frente al COVID-19 podrá realizarse a justificar.
5. Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, desde
la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las facturas emitidas por
proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a
los expedientes a los que hace referencia este artículo.

SEGON. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1,
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
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PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’ampliació d’espais públics
de vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària
originada pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de mobiliari urbà i jardineria).
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent els treballs d’ampliació d’espais públics de
vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada
pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de mobiliari urbà i jardineria); i adjudicar el
contracte a l’entitat mercantil UNIPLANT GARDEN CENTER SL (CIF B-08.704.785)
amb domicili a la carretera de Vic – El Guix s/n, de Manresa - 08243, d’acord amb les
estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte:
Les actuacions proposades requereixen la implantació de jardineres amb la
plantació d’elements vegetals.
Els espais de la ciutat en els quals es proposa d’actuar, que representen una
longitud de 2.022 metres lineals de carrers, són els següents:
-

Carrer Guimerà (tram Passeig Pere III-Esquilets)
Carrer Infants (itinerari principal de connexió del centre comercial
amb el centre històric)
Espai d’espera de la cruïlla semaforitzada de la carretera de VicInfants-Esquilets.
Carrer Súria (lligam sector Bases/Universitat amb el Passeig Pere
III)
Carrer Saclosa (connexió entre el barri de la plaça Catalunya i l’àrea
central)
Santa Clara (itinerari entre el centre de la ciutat i els barris de la
Balconada i Cal Gravat i l’hospital de Sant Joan de Déu)
Carrer Soler i March (accés a l’ambulatori central de la ciutat)
Carrer Sant Josep (itinerari principal entre el barri del Poblenou i
l’àrea central de la ciutat)
Carrer Sant Fruitós (itinerari entre el barri de la plaça Catalunya i el
Passeig Pere III)
Carrer Sant Cristòfol (millora de l’entorn del mercat de la Sagrada
Família)

L’àmbit de les actuacions plantejades, amb l’abast de la seva longitud
proposada, queda reflectit al plànol adjunt.


Període d’execució: un mes.



Termini d’inici dels treballs: 5 dies.
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Preu del contracte: a determinar. L’estimació econòmica d’aquesta actuació en
mobiliari urbà és d’uns 93.000 euros.


Tècnic supervisor del contracte: David Closes Núñez, Cap del Servei de
Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=244.0

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4391, de 21 de maig de
2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’ampliació d’espais públics de vianants en el marc del procés de
desconfinament social de la crisi sanitària originada per la Covid-19
(actuacions de millora de la pavimentació i de la senyalització 1).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’ampliació d’espais públics de
vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada
pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de millora de la pavimentació i de la
senyalització 1), dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i
consideracions que a continuació s’exposen:
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ANTECEDENTS
En el marc de l’actual crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus Sarscov2, el 14 de març d’enguany el govern de l’Estat va decretar l’estat d’alarma
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. L’estat d’alarma ha comportat el
confinament dels ciutadans i diferents graus d’aturada de l’activitat econòmica.
Un cop superada la fase més aguda de la crisi sanitària, l’Estat ha definit el “Pla de
transició cap a una nova normalitat” en el qual es fixa un procés en fases per al
desconfinament progressiu dels ciutadans i de disminució de les restriccions de
l’activitat econòmica. Aquestes fases de disminució de les mesures de restricció van
quedar definides en el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
Posteriorment, el 9 de maig, s’ha dictat l’ordre del Ministeri de Sanitat SND 399/2020
en la qual es fixen les mesures de flexibilització de les restriccions establertes arrel de
la declaració de l’estat d’alarma en la fase 1 del procés progressiu de desconfinament
social i econòmic. Entre altres aspectes, l’ordre fixa els aspectes següents per a la
primera fase de desconfinament:
1. S’estableix la llibertat de circulació dels ciutadans dins l’àmbit de la unitat
territorial sanitària.
2. Es fixa que aquesta llibertat de circulació s’haurà de fer de manera que es
garanteixi en tot moment una distància mínima de seguretat sanitària de 2 metres
entre les persones.
3. S’autoritza la reobertura del comerç minorista, de les activitats de prestació de
serveis i de certes activitats d’hosteleria i restauració.
La regió sanitària de la Catalunya Central ha accedit a la situació de fase 1 de la
flexibilització del confinament social i econòmic.
El procés progressiu, mitjançant les diferents fases establertes, de flexibilització de les
restriccions socials i econòmiques, incrementarà la presència i la densitat de ciutadans
a l’espai públic de les ciutats. En el cas de la ciutat de Manresa, la recuperació de
l’activitat urbana a l’espai públic comportarà que la densitat de ciutadans vagi
augmentant progressivament fins a assolir els nivells d’ús de l’espai públic previ a la
crisi sanitària.
Si bé, les ordres i reials decrets abans esmentats fixen que cal garantir que els
ciutadans mantinguin una distància de separació interpersonal d’un mínim de 2
metres, part dels espais públics centrals de la ciutat i d’alguns dels itineraris principals
de la trama urbana no permeten garantir aquesta distància entre els vianants si es
recupera la densitat d’ocupació habitual dels espais públics.
Amb l’objectiu d’evitar un perill greu de rebrot de la pandèmia si no es garanteixen les
condicions de separació dels vianants en els espais de més densitat i poca dimensió,
durant les fases de desconfinament es fa necessari dur a terme d’urgència diverses
intervencions d’eixamplament de l’espai dels vianants en diversos punts de la ciutat de
Manresa.
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L’informe del Cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data
19 de maig de 2020 proposa:
 contractar mitjançant una tramitació d’emergència, d’acord amb l’article 120 de
la llei 9/2007 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, diversos
treballs d’ampliació de l’espai destinat als vianants en aquells espais públics
principals en els quals la densitat de circulació de persones i la reduïda
dimensió que presenten ho fan necessari, per assolir els objectius abans
esmentats, dins el període de les fases de desconfinament de la crisi sanitària.
Les actuacions que es proposen de dur a terme es poden agrupar en les
tipologies següents:
1. Eixamplament de l’espai per a vianants en d’itineraris principals que
presenten amplades insuficients. L’eixamplament, en la major part dels
casos, es farà en espais actualment ocupats per franges d’aparcament
de vehicles.
2. Increment de l’espai d’espera dels vianants en algunes cruïlles de
carrers amb molta densitat i espai de vorera reduïts.
3. Eixamplament de l’espai públic d’accés a equipaments que ho puguin
requerir.
El conjunt d’actuacions proposades, fonamentalment, consistiran en els treballs
següents:
a) Eliminació de franges d’aparcament de vehicles en calçada.
b) Millora de la pavimentació dels espais que es destinen a ampliació del
pas de vianants.
c) Implantació d’elements de mobiliari urbà que consisteixen, bàsicament,
amb la ubicació de jardineres amb la corresponent plantació d’elements
vegetals.
d) Millora i reordenació de la senyalització viària.
 adjudicar una part dels treballs a l’entitat mercantil ARIZONA 2001 SL, per un
import pendent de determinar.


L’àmbit de les actuacions plantejades, amb l’abast de la seva longitud
proposada, queda reflectit al plànol adjunt.



Les actuacions de millora de la pavimentació consistiran en el fresat del
paviment existent i amb un acabat superficial a base de components
acrílics i epoxílics; les actuacions de millora de la senyalització
consistiran en la implantació de senyalització vertical de trànsit allà on
calgui.



Els treballs de millora de pavimentació i senyalització es duran a terme
als carrers següents:
-

Carrer Guimerà
Carrer Infants
Espai d’espera de la cruïlla semaforitzada de la carretera de
Vic-Infants-Esquilets.
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-

Carrer Súria
Carrer Soler i March
Carrer Saclosa
Carrer Santa Clara

La longitud d’intervenció en aquests carrers representen uns 1.300
metres lineals, i el cost de les actuacions s’estimen en uns 36.400
euros.


Es proposa fixar un termini de 5 dies per iniciar els treballs de millora de
pavimentació i senyalització. El termini màxim per executar el conjunt
de treballs s’estima en un període d’un mes.

La cap de la Unitat de Contractació, en data 20 de maig de 2020, ha emès un informe
en que conclou que a la vista del risc per a la seguretat i la salut de les persones, la
contractació emergent dels treballs d’ampliació d’espais públics de vianants en el marc
del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada pel coronavirus
sars-cov2, s’ajusta a dret.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMER. 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.



Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid19.
1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte
de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19
justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de
aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a
todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del
sector público para atender las necesidades derivadas de la protección
de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros
para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación
de emergencia.
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En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por
actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de
aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley
9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal
circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y
la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la
justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el
expediente.
3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos
que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de
las personas frente al COVID-19 podrá realizarse a justificar.

5. Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, desde
la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las facturas emitidas por
proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a
los expedientes a los que hace referencia este artículo.
SEGON. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1,
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’ampliació d’espais públics
de vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària
originada pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de millora de la pavimentació i de la
senyalització 1).
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent els treballs d’ampliació d’espais públics de
vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada
pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de millora de la pavimentació i de la
senyalització 1); i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil ARIZONA 2001 SL (CIF B62.532.072) amb domicili al carrer Vallalta – St. Julià Alfou, 14 de SANT ANTONI DE
VILAMAJOR - 08459, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte:
Les actuacions de millora de la pavimentació consistiran en el fresat del
paviment existent i amb un acabat superficial a base de components acrílics i
epoxílics; les actuacions de millora de la senyalització consistiran en la
implantació de senyalització vertical de trànsit allà on calgui.
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Els treballs de millora de pavimentació i senyalització es duran a terme als
carrers següents:
-

Carrer Guimerà
Carrer Infants
Espai d’espera de la cruïlla semaforitzada de la carretera de
Vic-Infants-Esquilets.
Carrer Súria
Carrer Soler i March
Carrer Saclosa
Carrer Santa Clara

La longitud d’intervenció en aquests carrers representen uns 1.300 metres
lineals.
L’àmbit de les actuacions plantejades, amb l’abast de la seva longitud
proposada, queda reflectit al plànol adjunt.


Període d’execució: un mes.



Termini d’inici dels treballs: 5 dies.
Preu del contracte: a determinar. El cost de les actuacions s’estima en uns
36.400 euros.



Tècnic supervisor del contracte: David Closes Núñez, Cap del Servei de
Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=270.0

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4392, de 21 de maig de
2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’ampliació d’espais públics de vianants en el marc del procés de
desconfinament social de la crisi sanitària originada per la Covid-19
(actuacions de millora de la pavimentació i de la senyalització 2).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’ampliació d’espais públics de
vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada
pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de millora de la pavimentació i de la
senyalització 2), dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i
consideracions que a continuació s’exposen:
ANTECEDENTS
En el marc de l’actual crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus Sarscov2, el 14 de març d’enguany el govern de l’Estat va decretar l’estat d’alarma
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. L’estat d’alarma ha comportat el
confinament dels ciutadans i diferents graus d’aturada de l’activitat econòmica.
Un cop superada la fase més aguda de la crisi sanitària, l’Estat ha definit el “Pla de
transició cap a una nova normalitat” en el qual es fixa un procés en fases per al
desconfinament progressiu dels ciutadans i de disminució de les restriccions de
l’activitat econòmica. Aquestes fases de disminució de les mesures de restricció van
quedar definides en el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
Posteriorment, el 9 de maig, s’ha dictat l’ordre del Ministeri de Sanitat SND 399/2020
en la qual es fixen les mesures de flexibilització de les restriccions establertes arrel de
la declaració de l’estat d’alarma en la fase 1 del procés progressiu de desconfinament
social i econòmic. Entre altres aspectes, l’ordre fixa els aspectes següents per a la
primera fase de desconfinament:
S’estableix la llibertat de circulació dels ciutadans dins l’àmbit de la unitat territorial
sanitària.
2. Es fixa que aquesta llibertat de circulació s’haurà de fer de manera que es
garanteixi en tot moment una distància mínima de seguretat sanitària de 2 metres
entre les persones.
3. S’autoritza la reobertura del comerç minorista, de les activitats de prestació de
serveis i de certes activitats d’hosteleria i restauració.
1.
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La regió sanitària de la Catalunya Central ha accedit a la situació de fase 1 de la
flexibilització del confinament social i econòmic.
El procés progressiu, mitjançant les diferents fases establertes, de flexibilització de les
restriccions socials i econòmiques, incrementarà la presència i la densitat de ciutadans
a l’espai públic de les ciutats. En el cas de la ciutat de Manresa, la recuperació de
l’activitat urbana a l’espai públic comportarà que la densitat de ciutadans vagi
augmentant progressivament fins a assolir els nivells d’ús de l’espai públic previ a la
crisi sanitària.
Si bé, les ordres i reials decrets abans esmentats fixen que cal garantir que els
ciutadans mantinguin una distància de separació interpersonal d’un mínim de 2
metres, part dels espais públics centrals de la ciutat i d’alguns dels itineraris principals
de la trama urbana no permeten garantir aquesta distància entre els vianants si es
recupera la densitat d’ocupació habitual dels espais públics.
Amb l’objectiu d’evitar un perill greu de rebrot de la pandèmia si no es garanteixen les
condicions de separació dels vianants en els espais de més densitat i poca dimensió,
durant les fases de desconfinament es fa necessari dur a terme d’urgència diverses
intervencions d’eixamplament de l’espai dels vianants en diversos punts de la ciutat de
Manresa.
L’informe del Cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data
19 de maig de 2020 proposa:
 contractar mitjançant una tramitació d’emergència, d’acord amb l’article 120 de
la llei 9/2007 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, diversos
treballs d’ampliació de l’espai destinat als vianants en aquells espais públics
principals en els quals la densitat de circulació de persones i la reduïda
dimensió que presenten ho fan necessari, per assolir els objectius abans
esmentats, dins el període de les fases de desconfinament de la crisi sanitària.
Les actuacions que es proposen de dur a terme es poden agrupar en les
tipologies següents:
1. Eixamplament de l’espai per a vianants en d’itineraris principals que
presenten amplades insuficients. L’eixamplament, en la major part dels
casos, es farà en espais actualment ocupats per franges d’aparcament
de vehicles.
2. Increment de l’espai d’espera dels vianants en algunes cruïlles de
carrers amb molta densitat i espai de vorera reduïts.
3. Eixamplament de l’espai públic d’accés a equipaments que ho puguin
requerir.
El conjunt d’actuacions proposades, fonamentalment, consistiran en els treballs
següents:
a) Eliminació de franges d’aparcament de vehicles en calçada.
b) Millora de la pavimentació dels espais que es destinen a ampliació del
pas de vianants.
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c) Implantació d’elements de mobiliari urbà que consisteixen, bàsicament,
amb la ubicació de jardineres amb la corresponent plantació d’elements
vegetals.
d) Millora i reordenació de la senyalització viària.
 adjudicar una part dels treballs a l’entitat mercantil SENYALITZACIONS VIALS
MONTELÓ SL, per un import pendent de determinar.


L’àmbit de les actuacions plantejades, amb l’abast de la seva longitud
proposada, queda reflectit al plànol adjunt.



Les actuacions de millora de la pavimentació consistiran en el fresat del
paviment existent i amb un acabat superficial a base de components
acrílics i epoxílics; les actuacions de millora de la senyalització
consistiran en la implantació de senyalització vertical de trànsit allà on
calgui.



Els treballs de millora de pavimentació i senyalització es duran a terme
als carrers següents:
-

Carrer Sant Josep
Carrer Sant Fruitós
Carrer Sant Cristòfol
Cruïlla carretera Cardona-Fonollar

La longitud d’intervenció en aquests carrers representen uns 722
metres lineals, i el cost de les actuacions s’estimen en uns 20.200
euros.


Es proposa fixar un termini de 5 dies per iniciar els treballs de millora de
pavimentació i senyalització. El termini màxim per executar el conjunt
de treballs s’estima en un període d’un mes.

La cap de la Unitat de Contractació, en data 20 de maig de 2020, ha emès un informe
en que conclou que a la vista del risc per a la seguretat i la salut de les persones, la
contractació emergent dels treballs d’ampliació d’espais públics de vianants en el marc
del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada pel coronavirus
sars-cov2, s’ajusta a dret.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMER. 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).
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Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local.



Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures
urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid-19.
1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte
de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19
justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de
aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a
todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del
sector público para atender las necesidades derivadas de la protección
de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros
para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación
de emergencia.
En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por
actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de
aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley
9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal
circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y
la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la
justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el
expediente.
3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos
que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de
las personas frente al COVID-19 podrá realizarse a justificar.
5. Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, desde
la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las facturas emitidas por
proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a
los expedientes a los que hace referencia este artículo.

SEGON. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1,
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
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PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’ampliació d’espais públics
de vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària
originada pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de millora de la pavimentació i de la
senyalització 2).
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent els treballs d’ampliació d’espais públics de
vianants en el marc del procés de desconfinament social de la crisi sanitària originada
pel coronavirus sars-cov2 (actuacions de millora de la pavimentació i de la
senyalització 2); i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil SENYALITZACIONS VIALS
MONTELÓ SL (CIF B-66.241.142) amb domicili al carrer Pintor Mir, 4B 4t 4a de
Montmeló - 08160, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte:
Les actuacions de millora de la pavimentació consistiran en el fresat del
paviment existent i amb un acabat superficial a base de components acrílics i
epoxílics; les actuacions de millora de la senyalització consistiran en la
implantació de senyalització vertical de trànsit allà on calgui.
Els treballs de millora de pavimentació i senyalització es duran a terme als
carrers següents:
-

Carrer Sant Josep
Carrer Sant Fruitós
Carrer Sant Cristòfol
Cruïlla carretera Cardona-Fonollar

La longitud d’intervenció en aquests carrers representen uns 722 metres
lineals.
L’àmbit de les actuacions plantejades, amb l’abast de la seva longitud
proposada, queda reflectit al plànol adjunt.


Període d’execució: un mes.



Termini d’inici dels treballs: 5 dies.
Preu del contracte: a determinar. El cost de les actuacions s’estima en uns
20.200 euros.



Tècnic supervisor del contracte: David Closes Núñez, Cap del Servei de
Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.

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.”
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=287.0

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4510, de 26 de maig de
2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
11/2020, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 2020/11).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:

“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 11/2020, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
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Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències.
Aquestes propostes són les següents:
.- Servei de Promoció de la Ciutat: Proposta de modificació de data 27 d’abril de
2020 d’import 38.051,82 euros. (PRE.SOL 2020/27). Proposta de modificació de
data 27 d’abril de 2020 d’import 6.891,99 euros. (PRE.SOL 2020/28)
.- Servei de Cultura: Proposta de modificació de data 5 d’abril de 2020 d’import
182,25 euros (PRE.SOL 2020/33)
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES
20.426,82
24.516,99

BAIXES
182.25

182,25

45.126,06

182,25

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

44.943,81

44.943,81

Consideracions legals
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, que regula les modificacions
pressupostàries.
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Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2020, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries,
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=304.0

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4659, de 2 de juny de
2020, per la qual es va conferir al senyor Jamaa Mbarki El Bachir, regidor
d’aquest Ajuntament, delegació expressa i puntual per tal que el dia 5 de juny
de 2020, autoritzés un matrimoni civil.Acta de la sessió plenària núm. 6, de 18 de juny de 2020

24

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
““Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents de fet i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
El senyor Jamaa Mbarki El Bachir, regidor de l’Ajuntament de Manresa, ha sol·licitat a
l’Alcaldia que li confereixi delegació expressa per a l’autorització de matrimoni civil el
divendres dia 5 de juny de 2020.
Consideracions legals
1.

En el títol IV del Codi Civil es regula la institució del matrimoni. Concretament,
l’article 51.1 estableix que és competent per autoritzar el matrimoni el jutge
encarregat del Registre Civil i l’alcalde del municipi on se celebri el matrimoni o
regidor en qui aquest delegui.

2.

L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en correspondència amb l’article 53.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’alcalde pot delegar
l’exercici de les seves atribucions, excepte les que en el mateix article es
relacionen, cas en el qual no es troba conferir delegació per celebració de
matrimoni civil.

3.

L’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que les
delegacions d'atribucions de l'alcalde s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província.

4.

L'article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que de
totes les delegacions se n'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.

Per tot això,
Resolc:
Primer.

Conferir al senyor Jamaa Mbarki El Bachir, regidor d’aquest Ajuntament,
delegació expressa i puntual per tal que el dia 5 de juny de 2020, exerciti
l’atribució per a l’autorització de matrimoni civil.

Segon.

Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament, senyor Jamaa
Mbarki El Bachir, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la delegació
que li ha estat conferida.

Tercer.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
que tingui lloc.”

Acta de la sessió plenària núm. 6, de 18 de juny de 2020

25

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=316.0

2.6.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4722, de 3 de juny de
2020, sobre substitució del titular de l’Alcaldia els dies 5, 6 i 7 de juny de
2020, per la tercera tinent d’alcalde, senyora Cristina Cruz Mas.-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, dicto la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a
continuació s’exposen:
Antecedents
Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència i el primer i segon tinents d’alcalde
s’han d’absentar els dies 5, 6 i 7 de juny de 2020, en motiu d’una audiència amb el Sant
Pare per tractar del Projecte Manresa 2022 i altres activitats de representació a Roma,
el dia 6 de juny.
Consideracions legals
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 7770, de 21 de juny de 2019, publicada en el
BOPB de 28 de juny de 2019 , es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre
els membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
Resolc:
PRIMER. Que durant el període comprès entre els dies 5, 6 i 7 de juny de 2020, amb
motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i del primer i segon tinents d’alcalde, les
funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la tercera tinent d’alcalde,
senyora Cristina Cruz Mas que substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la tercera tinent d’alcalde, senyora Cristina Cruz
Mas Cruz.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic.
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QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als
efectes corresponents.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=334.0

2.7.-

Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció
Social i Econòmica de Manresa.-

El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:

“Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de
Manresa”
INFORME DE SEGUIMENT/1
16 DE JUNY DE 2020
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PLA LOCAL DE RECONSTRUCCIÓ SOCIAL
I ECONÒMICA DE MANRESA
MANRESA, 16 DE JUNY DE 2020
Introducció

L’Ajuntament de Manresa ha treballat des de la declaració de l’estat d’alarma, a causa de
la crisi sanitària derivada de la Covid-19 que ha afectat el nostre país, en l’adopció de
diverses mesures orientades inicialment a fer front a la situació d’emergència provocada
per la pandèmia i, posteriorment, a atenuar els efectes devastadors del coronavirus en tots
els àmbits.
En aquest context, el govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar l’11 de maig
passat el document de les “Bases per a un Pla local per a la Reconstrucció Social i
Econòmica de Manresa”, que recull una sèrie d’actuacions específiques agrupades en
diversos àmbits per fer front a l’impacte de la malaltia a la nostra ciutat.
La situació evolutiva i indeterminada de la pandèmia així com de les fases del procés de
desescalada, des del confinament cap a un determinat tipus de normalitat, ha propiciat que
enlloc d’elaborar un Pla tancat amb mesures limitades s’hagi decidit apostar per un Pla
dinàmic, que es vagi adaptant a una situació canviant i que permeti donar resposta a les
necessitats que es vagin presentat en cada moment.
Per aquesta raó, el govern municipal i els grups polítics amb representació al consistori
han acordat establir un mecanisme de seguiment del grau d’aplicació del Pla a partir
d’informes específics que s’elaboraran periòdicament i dels quals s’anirà donant compte en
els successius plens municipals.
Aquest informe és el primer que presenta un recull detallat de les mesures incloses fins ara
en el Pla, organitzades pels diversos àmbits, i que dona compte del seu grau de
compliment i també quantifica econòmicament el seu cost econòmic en tots aquells casos
en què és tècnicament possible. En aquest sentit, cal tenir present que els efectes de la
Covid-19 sobre el cost de les concessions i determinats aspectes de la recaptació tributària
són aproximatius. En el primer cas, perquè caldrà esperar la liquidació corresponent amb
les despeses que efectivament es puguin justificar. En el segon, perquè la bonificació de
determinades taxes no implica necessàriament una reducció determinada dels ingressos
perquè hi pot haver un increment de les llicències associades a aquesta taxa que redueixi
o compensi aquesta rebaixa.
De moment, s’ha iniciat el procés de modificació del pressupost municipal per obtenir els
recursos necessaris fer front a les mesures més urgents i immediates, bàsicament amb
fons provinents d’altres partides pressupostàries que es redueixen per destinar els diners
al compliment de les mesures del Pla, però que també surten del fons de contingències o
del superàvit acumulat, a banda d’alguns ajuts relacionats amb la Covid-19 que han
començat a posar en marxa altres administracions.
En tot cas, el caràcter periòdic d’aquest informe permetrà anar fent els ajustaments
necessaris per fer el seguiment de l’evolució de les mesures adoptades i del grau de
compliment del Pla.
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1. Àmbit social
La crisi provocada per la Covid-19 ha impactat de manera més agressiva sobre els sectors
amb menys recursos i també sobre la gent gran. Per aquest motiu, des de la regidoria de
Serveis Socials i altres serveis municipals s’estan abocant més esforços que mai a intentar
pal·liar els seus efectes.
Des de l’1 de gener fins al 31 de maig, en només cinc mesos, els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Manresa han atès 3.968 unitats familiars, que representen un 69% de les
unitats familiars que es van atendre durant tot l’any passat, que van ser 5.765. De les
3.698 unitats familiars ateses, 441 s’han adreçat a Serveis Socials per primera vegada.
S’ha posat una especial atenció al col·lectiu de gent gran, que representen un 41,1% del
total.
Les demandes sobrevingudes que han arribat a causa de la Covid-19 han estat sobretot
demandes d’alimentació i d’altres necessitats bàsiques (com ara medicaments o
subministraments) i demandes d’acompanyament social a persones grans, a persones en
situació de soledat o a famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la pèrdua
d’ingressos, ja sigui perquè s’han quedat sense feina, perquè estaven en espera de cobrar
el subsidi de l’ERTO o perquè treballaven en l’economia submergida i el confinament els
va tallar, de cop, la seva font d’ingressos. També s’han rebut demandes d’habitatge i
peticions d’informació sobre prestacions, subsidis, la renda garantida i per rebre la targeta
moneder que substitueix les beques menjador.
Per fer-hi front, s’han creat nous recursos, s’han ampliat alguns projectes existents i se
n’han modificat d’altres per tal d’adaptar-los a la nova realitat. La partida d’aliments s’ha
més que doblat (+108%), com també ho ha fet la partida destinada als àpats infantils
durant l’estiu (+120%) i la destinada al menjar a domicili per a persones grans (+133,6%).
També s’han ampliat les ajudes individualitzades (+79%), que ara incorporen criteris
relacionats amb la Covid-19, entre altres projectes. El compromís del govern municipal és
que les partides continuen obertes i s’aniran incrementant en funció de la demanda.
1.

Àmbit social

1.1. Distribuir les targetes moneder.

15.160,00 €

Avançada

1.2. Activar el servei de menjar a domicili.

14.749,5 €

Completada

Recursos
interns

Completada

1.4. Reforçar els recursos de la Plataforma d’aliments.

32.862,18 €

Completada

1.5. Instal·lar comptadors solidaris d'aigua.

23.369,98 €

Completada

1.6. Activar el seguiment telefònic a persones en atenció
domiciliària.

106.845,20 €

Completada

1.3. Reorientar del servei de menjador social.
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1.7. Ampliar el servei de teleassistències.

Recursos
interns

Completada

21.585,74,00

Completada

1.326,00 €

Completada

1.10. Suspendre temporalment les quotes centres educatius
municipals.

240.000,00 €

Completada

1.11. Oferir connectivitat i ordinadors per a escolars.

24.000,00 €

Completada

1.12. Reforçar el suport assistencial i sanitari a les residencials
de Manresa.

17.350,00 €

Completada

1.13. Oferir places residencials d'estada temporal per a persones
sense llar.

19.844,00 €

Completada

1.14. Ajornar el pagament de lloguers dels habitatge de l'empresa
municipal FORUM.

Recursos
interns

Iniciada

-

Pendent

1.16. Establir els mecanismes necessaris per dotar la ciutadania
de recursos i d’instruments per empoderar-se i poder viure vides
dignes.

Recursos
interns

Iniciada

1.17. Facilitar que tothom, amb papers o sense, pugui obtenir els
recursos necessaris per fer front a les necessitats. agreujades
que la crisi sanitària els ha provocat.

Recursos
interns

Iniciada

1.18. Adoptar mesures per fer front a la forta demanda històrica
d’habitatge social i assequible.

-

Pendent

1.8. Posar en marxa el servei d’alberg social.

1.9. Oferir el servei de dutxes i de bugaderia social.

1.15. Ampliar les beques al Conservatori i Escola de Música.

517.092,60 €

TOTAL

2. Àmbit d’infància, joventut i persones grans
Els infants, les persones joves i les persones grans han estat els col·lectius més afectats
per la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19 i molt especialment pel període
de confinament establert per les autoritats per evitar la propagació de la pandèmia.
Des de l’Ajuntament de Manresa s’ha treballat durant aquest període per garantir les
condicions de vida d’aquests col·lectius en una situació d’emergència i per combatre
possibles mancances des del punt de vista alimentari, educatiu o del lleure, al mateix
temps que s’ha treballat per pal·liar l’impacte emocional que ha suposat el confinament.
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Per això el Pla contempla una sèrie de mesures en aquest àmbit destinades als joves, a
garantir àpats saludables als nens i nenes, o a afavorir que els infants de les famílies
vulnerables puguin realitzar les seves activitats escolars –amb una actuació concreta pel
reforç escolar als mesos de juliol i setembre- i puguin accedir a les activitats extraescolars i
de lleure, garantint una oferta d’activitats per a joves durant l’estiu, si be adaptades a les
noves circumstàncies.
En aquest àmbit, també s’apunta la necessitat d’una reflexió sobre els recursos i serveis
per a persones amb dependència, de prioritzar la prevenció de l’envelliment i l’atenció
domiciliaria i de participar activament en el desplegament de les noves polítiques
d’integració social i sanitària.
2.

Àmbit d’infància, joventut i persones grans

2.1. Oferir una jornada de portes obertes virtual dels centres
educatius.

Recursos
interns

Completada

2.2. Organitzar activitats de dinamització per als joves.

Recursos
interns

Completada

2.3. Vetllar perquè cap infant no deixi de tenir un àpat saludable.

-

Iniciada

2.4. Vetllar perquè els infants no deixin de fer activitats
educatives.

-

Iniciada

2.5. Lluitar contra la bretxa digital.

-

Iniciada

22.500,00 €

Avançada

2.7. Facilitar l’accés a activitats extraescolars i de lleure a les
famílies vulnerables.

-

Iniciada

2.8. Combatre l’impacte emocional i en les relacions que hagi
pogut provocar la crisi sanitària.

-

Pendent

2.9. Promoure activitats per a joves que afavoreixen la
participació auto organitzada i autònoma.

-

Pendent

2.10. Fomentar espais d’interlocució i donar suport a entitats
juvenils.

-

Pendent

2.11. Promoure mesures integrals per garantir les possibilitats
d’emancipació dels joves i la recerca d’ocupació i d’habitatge.

-

Pendent

2.12. Redefinir les activitats lúdiques per a joves i infants per
donar resposta a aquelles famílies en què els progenitors
treballin.

-

Pendent

2.13. Reflexionar sobre els recursos i serveis actuals per a
persones amb dependència.

-

Pendent

2.6. Treballar pel reforç escolar d’infants i joves.

2.14. Prioritzar els serveis bàsics que són competència directa, la
prevenció de l’envelliment i l’atenció domiciliaria.
2.15. Participar activament en el desplegament de les noves
polítiques d’integració social i sanitària.
TOTAL

Iniciada
-

Pendent

22.500,00 €
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3. Àmbit laboral i foment de l’ocupació
La situació de confinament originada per la Covid-19 ha propiciat la posada en marxa
d’una sèrie d’activitats de formació on-line amb xerrades virtuals d'experts sobre qüestions
pràctiques relacionades amb l'empresa i l'emprenedoria, des del canal d'Instagram del
Cedem, que tindran continuïtat un cop superada la situació d’emergència.
En l’apartat d’ocupació, també s’han impulsat des de la web del CIO diversos serveis
telemàtics com a punt de partida d’altres continguts com eines per a la recerca de feina,
autoocupació i emprenedoria, i orientació laboral. S’ha consolidat així l'oferta de cursos de
formació ocupacional online i també la gestió d'ofertes i prospecció d’oportunitats laborals
via internet.
Per reforçar les polítiques actives d’ocupació es treballa en la creació d'un servei específic
d'orientació laboral i de capacitació tècnic-professional per a persones aturades per la
Covid-19, la sol·licitud de contractació de persones en règim de plans d'ocupació
municipal, el reforç del servei de suport en temes de drets laborals; i la gestió de la borsa
autonòmica de professionals sociosanitaris i de la formació corresponent.
Amb l’objectiu que no disminueixin els recursos d’altres administracions que serveixen per
finançar les polítiques d’ocupació municipals, s’està portant a terme una recerca activa de
fonts públiques de finançament, tant a nivell provincial com autonòmic, estatal i europeu, i
s’elaboren projectes per presentar-los a les convocatòries de pública concurrència a les
que es pugui optar.
S’està estudiant la creació d’un fons específic municipal per a la promoció de l’ocupació a
partir dels diferents serveis i regidories de l'Ajuntament i de fons propis no assignats, i
buscant la col·laboració financera i el mecenatge d'accions concretes per part dels agents
privats. Així, s’intenta augmentar els recursos propis en aquest àmbit per ser menys
dependents d’aquestes administracions
Igualment, el llançament del projecte Ocupació al Bages 4.0, de manera concertada amb
els agents socioeconòmics, universitats i altres centres formatius i tecnològics del territori,
ha de permetre potenciar un projecte públic-privat de transformació de l’economia bagenca
cap a una economia 4.0 que permeti prioritzar la creació d’ocupació sostenible i de qualitat.
En l’àmbit de les polítiques d’ocupació s’haurà de tenir una atenció prioritària sobre el
col·lectiu de joves tant en el disseny i execució de les polítiques actives d'ocupació i en la
formació ocupacional com en el projecte Ocupació al Bages 4.0.
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3. Àmbit laboral i foment de l’ocupació
3.1. Impulsar un programa de píndoles formatives per a
professionals, autònoms, emprenedors i empreses.

3.200,00 €

Avançada

3.2. Articular recursos online sobre orientació laboral, formació
ocupacional i gestió d'ofertes de feina.

3.840,00 €

Avançada

3.3. Reforçar les polítiques actives d’ocupació.

3.000,00 €

En procés

3.4. Vetllar perquè no disminueixin els recursos d’altres
administracions.

Recursos
interns

Iniciada

3.5. Augmentar els recursos propis en aquest àmbit.

-

Pendent

3.6. Prioritzar la creació d’ocupació sostenible i de qualitat.

-

Pendent

3.7. Prioritzar el col·lectiu de joves en les polítiques d'ocupació.

-

Pendent

10.040,00 €

TOTAL

4. Àmbit econòmic i fiscal
L’Ajuntament de Manresa ha modificat el calendari de contribuent previst per aquest any
amb l’objectiu de flexibilitzar els terminis i les condicions de pagament de taxes i tributs
municipals i oferir així facilitats a la ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les
empreses per frenar l’impacte econòmic derivat de la crisi sanitària provocada pel
coronavirus.
En la mateixa línia, s’ofereix als contribuents un sistema de pagament mitjançant una
quota mensual que permet el pagament periòdic de les seves obligacions fiscals fins al
novembre i sense interessos.
Des del moment de la declaració de l’estat d’alarma es van suspendre temporalment tots
els terminis administratius i no es van iniciar nous procediments de cobrament en via
executiva ni noves ordres d'embargament. El termini de llicències, al·legacions,
requeriments, recursos o el pagament de multes s’ha reprès l’1 de juny en l’estat en què es
trobaven just abans de la suspensió.
Coincidint amb l’inici del confinament, l’Ajuntament de Manresa va establir el 16 de març la
gratuïta del servei d'estacionament regulat, la zona blava, que es va mantenir fins al 10 de
maig.
En l’àmbit econòmic, els serveis tècnics municipals han estat elaborant durant aquest
període de temps un recull actualitzat i accessible online d'interès per a autònoms,
empreses i treballadors sobre les mesures econòmiques i de finançament de les
administracions públiques i de l'Ajuntament de Manresa relacionades amb l'impacte de la
crisi de la Covid-19.
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També s’ha establert la gratuïtat de les taxes industrials (per rètols, alarmes, focus....) i de
la taxa de recollida d’escombraries comercial durant el temps que els establiments
comercials i de restauració no han pogut obrir per la declaració de l’estat de alarma, des
del 14 de març fins al 17 de maig. Al llarg d’aquestes setmanes de confinament,
l’Ajuntament ha facilitat el servei a domicili als establiments de restauració de Manresa, ha
col·laborat amb la UBIC per activar la web www.comercobertmanresa.com, ha reactivat la
campanya de suport al producte de proximitat i ha llançat una campanya de promoció del
comerç local.
Un cop s’ha permès la reobertura de bars i restaurants amb restriccions d’espai i
d’aforament, s’ha adaptat la taxa de terrasses als condicionants de les fases de
desconfinament i s’ha fixat una bonificació d’un 50% en el preu, que s’aplicarà fins el 31 de
desembre de 2020.
Arran de les diverses reunions amb agents econòmics i socials de la ciutat per elaborar
aquest Pla de Reconstrucció i fer front als efectes de la Covid-19, el govern municipal ha
impulsat una línia de microcrèdits i una altra d'ajuts a fons perdut, que seran ampliables
amb els recursos que no s’acabin destinant als microcrèdits. Com a resultat d’aquestes
trobades, també s’han impulsat actuacions per fomentar l'associacionisme entre els
comerços de la ciutat i reforçar el seu teixit comercial i per donar suport a les associacions
empresarials dels polígons industrials per afavorir el consum local al nostre territori.
Amb l’objectiu de promoure el comerç de proximitat i el producte local, es treballa en
l’elaboració d’uns vídeos per promoure el petit comerç i la restauració, així com els
productes i els serveis que ofereixen les empreses de la ciutat.
El repte en aquest àmbit és sens dubte poder anar adoptant les mesures necessàries per
evitar la destrucció de llocs de treball a causa de la crisi generada pel coronavirus i que a
data de 12 de maig es concretava, a la comarca del Bages, en 2.054 expedients de
regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afectaven a un total de 17.902 persones,
segons les dades del departament de Treball de la Generalitat.
Des del Cedem s’està articulant un servei d’acompanyament post Covid-19 per a les
empreses i autònoms, i també una oficina virtual de suport a la gestió i tràmits econòmics
d'empreses i persones emprenedores . S’ofereix igualment suport per accedir al registre
del Marketplace d’ACCIO per productes i serveis Covid, i també a la pagesia emprenedora
de la Manresa agroecològica.
Per últim, s’ha donat impuls a l’Economia Social, el foment del consum responsable i
compra pública ètica amb el suport a la tercera edició de la Festa del Riu, que en aquesta
edició ha tingut un format exclusivament on line.
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4. Àmbit econòmic i fiscal
4.1. Facilitar el fraccionament del pagament d’impostos i taxes
municipals.

Recursos
interns

Completada

4.2. Suspendre nous procediments de cobrament en executiva i
nous embargaments fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Recursos
interns

Completada

4.3. Establir la gratuïtat de la zona blava (16/03-10/05).

Pendent
avaluació

Completada

4.4. Elaborar un document resum actualitzat de totes les mesures
econòmiques per fer front a la crisi de la Covid-19.

Recursos
interns

Avançada

4.5. Modificar el calendari del contribuent per ampliar terminis de
pagament.

Recursos
interns

Completada

4.6. Establir la gratuïtat de la taxa de les taxes industrials durant
el tancament.

32.000,00 €

Completada

4.7. Adaptar la taxa de terrasses als condicionants de les fases
de desconfinament.

Recursos
interns

Completada

4.8. Bonificar un 50% el preu de la taxa de terrasses fins al 31 de
desembre de 2020.

57.000,00 €

Completada

4.9. Establir la gratuïtat de la taxa de recollida d’escombraries
comercial durant el tancament (14/03-17/05).

125.000,00 €

Completada

4.10. Impulsar una línia d'ajuts a fons perdut per fer front als
efectes de la Covid-19.

200.000,00 €

Completada

4.11. Impulsar una línia de microcrèdits per fer front als efectes
de la Covid-19.

200.000,00 €

Completada

4.12. Facilitar el servei a domicili als establiments de restauració
de Manresa.

Recursos
interns

Completada

4.13. Col·laborar amb la UBIC
www.comercobertmanresa.com.

web

Recursos
interns

Completada

4.14. Reactivar la campanya de suport al producte de proximitat.

Recursos
interns

Completada

2.500,00 €

Completada

4.16. Elaborar un vídeo promocional del petit comerç i la
restauració.

-

Pendent

4.17. Elaborar vídeo promocional dels productes i els serveis de
les empreses de la ciutat.

-

Pendent

4.18. Adoptar les mesures necessàries per evitar la destrucció de
llocs de treball.

-

Iniciada

4.19. Estudiar les mesures necessàries pel que fa a les taxes
industrials.

-

Pendent

Recursos
interns

Iniciada

per

activar

la

4.15. Difondre una campanya de promoció del comerç local.

4.20. Crear el servei CEDEM+, acompanyament postcovid

.
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10.000,00*

4.21. Crear l’Oficina virtual de suport a la gestió i tràmits
econòmics d'empreses i persones emprenedores.

Recursos
interns

Iniciada

6.700,00*
4.22. Facilitar el registre al Marketplace d’ACCIO per productes i
serveis COVID.

Recursos
interns

Iniciada

4.23. Donar impuls de l’Economia Social per fomentar el consum
responsable i compra pública ètica.

6.000,00 €

En procès

4.24. Donar suport a la pagesia emprenedora i a la Manresa
agroecològica.

Recursos
interns

Iniciada

19.500,00*
4.25. Fomentar l'associacionisme entre els comerços de la ciutat
per reforçar el teixit comercial.

10.000,00 €

Avançada

4.26. Col·laborar amb les associacions empresarials dels
polígons industrials per fomentar el consum local al territori.

15.000,00 €

Avançada

*previsió no comptabilitzada

647.500,00 €

TOTAL

5. L’Ajuntament, eina d’impuls econòmic
L’Ajuntament de Manresa, conscient del seu paper com a eina d’impuls econòmic a la
ciutat, va reaccionar immediatament davant el desencadenament de la pandèmia amb
mesures per agilitar els terminis de pagament, ajornar el retorn dels microcrèdits, mantenir
els pagaments a les empreses proveïdores de serveis municipals per garantir llocs de
treball, i donar continuïtat a les inversions previstes per ajudar en la reactivació econòmica.
També es va establir, conjuntament amb el Col·legi d’Advocats de Manresa, un servei de
mediació per renegociar els lloguers entre comerciants i propietaris de locals comercials.
Va iniciar també la revisió del pressupost municipal i el Pla d’Actuació Municipal per
redefinir les prioritats i alliberar recursos per desenvolupar les mesures previstes en aquest
Pla de Reconstrucció fins a aconseguir una quantitat inicial d’un milió d’euros per
començar a desplegar les actuacions més prioritàries.
En aquest àmbit, s’ha treballat conjuntament amb el sector comercial de la ciutat per
impulsar diverses campanyes contra la violència masclista durant la Covid-19 o per oferir
garanties en relació a les mesures d’higiene i de distanciament de seguretat als clients dels
establiments.
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Mentre es treballa en la creació, difusió i comercialització de productes turístics per captar
visitants de proximitat, s’ha donat suport a activitats culturals de dinamització comercial al
Centre Històric (L’hora feliç) i de foment dels productes locals, del vi del Bages i del
turisme de proximitat (Fira ViBa).
5. L’Ajuntament, eina d’impuls econòmic
5.1. Escurçar els terminis de pagament.

Recursos interns

Completada

5.2. Ajornar el termini de retorn dels microcrèdits.

Recursos interns

Completada

5.3. Mantenir les inversions previstes.

Recursos interns

Completada

5.4. Mantenir els pagaments a les empreses proveïdores.

Recursos interns

Completada

5.5. Revisar el pressupost municipal i el PAM per redefinir les
prioritats i alliberar recursos per desenvolupar les mesures que
adopti el Pla.

Recursos interns

En procès

5.6. Fomentar l’adhesió dels comerços a la campanya
“Establiments contra la violència masclista” durant la COVID.

Recursos interns

Completada

5.7. Impulsar la campanya comerços responsables i segurs.

Recursos interns

Completada

5.8. Afavorir la dinamització comercial del Centre Històric donant
suport a l’activitat L’hora feliç.

10.000,00 €

Avançada

5.9. Establir un servei de mediació per lloguer entre comerciants
i propietaris de locals.

Recursos interns

Completada

5.10 Promoure la creació, difusió i comercialització de productes
turístics per captar visitants de proximitat.

Recursos interns

En procès

5.11. Fomentar els productes locals i l’enoturisme de proximitat
donant suport a la celebració de la Fira ViBa.

9.000,00 €

Avançada

TOTAL

19.000,00 €

6. La funció pública i l’administració local
L’Ajuntament de Manresa va reaccionar davant la crisi sanitària provocada pel coronavirus
amb una reorganització profunda dels serveis municipals per assegurar el seu
funcionament i poder continuar fer front a la situació d’emergència i complir les exigències
del confinament i de l’estat d’alarma. Per aquesta raó, va activar les eines telemàtiques
necessàries per fer un desplegament progressiu del servei de teletreball al personal de
l’Ajuntament, fins arribar als 269 treballadors i treballadores que l’utilitzen actualment.
En aquesta nova etapa que s’obre un cop superada la pitjor part de la crisi de la Covid-19,
es considera que els profunds canvis derivats d’aquesta emergència sanitària plantegen
una oportunitat per cercar nous models de gestió pública que permetin oferir un millor
servei a la ciutadania, per flexibilitzar l’organització administrativa de manera que es pugui
adaptar als canvis i per establir una acció coordinada entre diversos serveis.
També es planteja la creació de taules de col·laboració per col·lectius o per àmbits amb
l’objectiu de fer front a les necessitats que es plantegin de forma àmplia i integral, com ja
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es va fer en el procés d’elaboració d’aquest Pla de Reconstrucció. Per aconseguir-ho,
l’Ajuntament s’ha d’obrir a la ciutadania i als agents socials i treballar per sumar esforços,
establint espais d’interlocució permanent i constant.
Des de l’administració local, es vetllarà per l’aplicació i el compliment d’aquest pla reforçant
l’estructura municipal amb la incorporació de dos tècnics, amb finançament complementari
provinent dels ajuts de la Generalitat; i es crearà l'Observatori COVID, en el marc de
l'Observatori Socioeconòmic del Bages.
6. La funció pública i l’administració local
21.300,00 €

Completada

6.2. Cercar nous models de gestió pública.

Recursos interns

Pendent

6.3. Flexibilitzar l’organització administrativa per fer-la adaptable
als canvis constants.

Recursos interns

Iniciada

6.4. Evitar duplicitats i fomentar la cooperació i la transversalitat
entre serveis.

Recursos interns

Iniciada

6.5. Crear taules transversals de col·laboració per col·lectius o
per àmbits.

Recursos interns

Iniciada

6.6. Promoure un model d’Administració relacional on la
ciutadania i els agents socials passen a ser part activa.

Recursos interns

Iniciada

6.7. Establir espais i canals formals i informals d’interlocució
permanent i constant.

Recursos interns

Iniciada

6.8. Contractar dos tècnics municipals per executar el Pla de
Reconstrucció de Manresa.

10.000,00 €

Avançada

6.9. Crear l'Observatori COVID, en el marc de l'Observatori
Socioeconòmic del Bages.

Recursos interns

Iniciada

6.1. Desplegar el teletreball i eines telemàtiques per mantenir el
funcionament dels serveis municipals durant la crisi de la Covid19.

TOTAL

31.300,00 €

7. Els espais municipals i les promocions públiques d’habitatge
L’adequació dels espais municipals a les noves exigències d’higiene i seguretat per limitar
la propagació de la Covid-19 i reduir a màxim les possibilitats d’un nou rebrot han
condicionat tant el retorn del personal municipal als seus llocs de treball com la forma en
què s’ofereix l’atenció al públic que requereix els serveis de l’Ajuntament.
Per això, s’ha procedit a fer una revisió a fons de les dependències municipals per
assegurar que són espais adequats i saludables, amb especial incidència en aquells que
estan destinats a l’atenció al públic. Una mesura que es complementa amb el
replantejament dels mecanismes d’atenció a la ciutadania a través de l’ampliació dels
tràmits telemàtics, sempre amb la perspectiva que caldrà oferir un servei de suport i
acompanyament a aquelles persones que no tinguin possibilitat de fer aquests tràmits on
line.
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Durant aquest període s’han fet compres successives de material per subministrar equips
de protecció individual (EPI) al personal municipal i adequar les instal·lacions per garantir
la seguretat dels treballadors i dels usuaris.
El Pla contempla també que en les promocions públiques d’habitatge caldrà fer èmfasi en
aconseguir espais polivalents, assolellats i ben ventilats així com recuperar els balcons,
terrasses i espais comunitaris que tant han ajudat a fer més lleu el confinament.
7. Els espais de treball municipals i les promocions públiques d
7.1. Revisar a fons les dependències municipals per assegurar
que són espais adequats i saludables.

Recursos interns

Iniciada

7.2. Incidir especialment en aquells espais destinats a l’atenció
al públic .

Recursos interns

Iniciada

7.3. Replantejar els mecanismes d’atenció a la ciutadania a
través de l’ampliació dels tràmits telemàtics.

Recursos interns

Iniciada

7.4. Adquirir material per subministrar equips de protecció
individual (EPI) al personal municipal i adequar les instal·lacions
per garantir la seguretat dels treballadors i dels usuaris davant la
Covid-19.

52.000,00 €

Avançada

7.5. Aconseguir espais polivalents, assolellats i ben ventilats en
les promocions públiques d’habitatge.

-

Pendent

52.000,00 €

TOTAL

8. Àmbit de la cultura, l’esport i el lleure
Les activitats culturals, esportives i de lleure han estat de les més castigades per
l’emergència sanitària i el període de confinament. Des de l’Ajuntament de Manresa, en un
primer moment, es van impulsar accions per internet com el recull fotogràfic de la Manresa
confinada i la reactivació del programa d'activitats fisicoesportives MES a casa amb la
difusió de vídeos de sessions gimnàstiques, que encara ara es mantenen per la seva
excel·lent acollida.
Un cop iniciades les fases de retorn cap a la normalitat, davant de les catastròfiques
conseqüències de la pandèmia en l’àmbit social i econòmic, s’han ampliat les beques
esportives per ajudar aquelles famílies que s’han vist afectades per la crisi. A més, d’acord
amb les entitats esportives locals, es treballarà en l’elaboració d’un vídeo promocional de
les disciplines esportives i dels clubs que hi ha a la ciutat.
També hi ha el compromís de vetllar perquè l’important teixit associatiu cultural i esportiu
manresà pugui reinventar-se i d’ajudar-lo a desenvolupar les seves activitats.
En el món de la cultura, s’ha apostat per ajudar el sector cultural a resistir i superar la crisi i
de garantir la igualtat d’accés a la cultura. Un primer pas ha estat la modificació de les
bases reguladores per a les subvencions culturals per adaptar-les a l’entorn post-Covid-19,
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i ja es treballa en una programació cultural d’estiu amb una orientació clarament local i de
proximitat per contribuir a la recuperació del sector.

8. La cultura, l’esport i el lleure
8.1. Promoure un recull fotogràfic de la Manresa confinada.

Recursos interns

Completada

8.2. Reactivar el programa d'activitats fisicoesportives MES a
casa.

Recursos interns

Completada

8.3. Promoure les polítiques esportives adequades amb
ampliació de beques per ajudar aquelles famílies que s’han vist
afectades per la crisi.

36.000,00

En procés

8.4. Elaborar un vídeo promocional
esportives/clubs que hi ha a la ciutat.

3.841,00 €

Avançada

Recursos interns

Iniciada

-

Pendent

Recursos interns

Iniciada

de

les

disciplines

8.5. Ajudar el sector cultural a resistir i superar la crisi.
8.6. Garantir la igualtat d’accés a la cultura.
8.7. Vetllar perquè l’important teixit associatiu cultural i esportiu
manresà pugui reinventar-se i ajudar-lo a desenvolupar
activitats.

39.841,00 €

TOTAL

9. Àmbit de l’espai públic i la mobilitat
El servei de neteja municipal s’ha mantingut en tot moment en els nivells habituals
d’activitat també durant l’etapa del confinament. A més, s’ha intensificat la neteja i
desinfecció especials de l'espai públic amb aigua i hipoclorit, per limitar la propagació de la
Covid-19, als llocs on hi havia més afluència de persones que podrien estar afectades pel
coronavirus, a l’entorn dels centres sanitaris i residències, i també a les zones d’accés a
altres edificis amb força afluència de persones.
Amb l'inici del desconfinament, el 2 de maig, en col·laboració de l’Anella Verda es van
proposar 10 recorreguts circulars per fer amb els més menuts de la casa, que a partir
d’aquell dia podien començar a sortir a passejar una hora cada dia a un quilòmetre de
casa. Es tractava d’itineraris de diverses llargades i dificultats, tot i que tenien en comú que
no s’allunyaven més d’un quilòmetre del punt de sortida.
L'Ajuntament de Manresa va iniciar el 21 de maig les obres d’ampliació dels espais per a
vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers per garantir la distància de separació de dos
metres entre la ciutadania, atès l’increment progressiu de la mobilitat a mesura que han
anat avançant les diferents fases de desconfinament. Els treballs consisteixen en
eixamplar l’espai per a vianants en diverses voreres, en cruïlles amb molta densitat i en
accessos a equipaments. També s’intervé en la pacificació de carrers veïnals i de barris
com a zones 30.
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Les actuacions es van iniciar al carrer Guimerà, entre el passeig Pere III i el carrer
Casanova, i van seguir a l’entorn del Mercat de la Sagrada Família, al carrer Infants, a
l’espai d’espera de la cruïlla semaforitzada entre la carretera de Vic, carrer Infants i Sant
Joan Baptista la Salle; al carrer Súria, al carrer Saclosa, al carrer Santa Clara, al carrer
Soler i March, al carrer Sant Josep i al carrer Sant Fruitós.
Pel que fa a la creació de zones d’atractivitat social i econòmica, tant als principals eixos
dels barris com al centre de la ciutat, es va restablir la zona blava el 11 de Maig, coincidint
amb un increment de la mobilitat i l’obertura progressiva dels comerços, per tal de
permetre la rotació de curta durada a la via pública. L’Ajuntament de Manresa ha entregat
2.000 vals de 1€ de zona blava a la UBIC per tal que els comerciants de la ciutat els
reparteixin als seus clients, que s’afegeixen als 10.000 vals d’aparcament gratuït (de mitja
hora i d’una hora) dels quatre aparcaments municipals que també els ha lliurat
l’Ajuntament amb la mateixa finalitat. En la mateixa línia de promoure l’atractivitat, s’ha
accelerat la substitució de les lluminàries de vapor de sodi a LED als eixos dels barris,
s’han ampliat les zones de vianants i s’ha reforçat la neteja amb aigua allà on ha estat
més necessari.
Després de la inactivitat del període de confinament s’han reprès els treballs per recuperar
el temps perdut en el manteniment de les zones verdes, amb actuacions contundents de
desbrossades al Passeig del Riu, els Comtals, Bufalvent i camins i corriols de l’Anella
Verda, que ha estat un dels escenaris preferits dels manresans i les manresans per fer les
passejades permeses durant les fases de la desescalada.
En el transport públic, s’ha fet un seguiment diari del volum d’usuaris per a garantir que els
límits d’ocupació establerts per la normativa vigent. Els autobusos es netegen amb ozó
diàriament i també es netegen les parades. També s’han fet actuacions de foment del
transport públic urbà entre la ciutadania, com el lliurament de 2.000 targetes T-2 (de dos
viatges gratuïts) a la UBIC perquè els comerços de la ciutat les puguin distribuir entre els
clients.

S’està treballant també en les mesures de foment del transport individual com la bicicleta o
el patinet (VMP) i ja s’ha previst establir trams de Zona 30 als barris del Passeig i Poble
Nou per a pacificar el transit, creant una zona central més segura al vianant i facilitant la
circulació de bicicletes i VMP per calçada. A més, s'incrementarà la seguretat d'algunes
cruïlles i es prepara una nova regulació de les zones de Càrrega i descàrrega per a
facilitar-ne el bon ús.
Per últim, s’han contemplat actuacions per a la millora de l’espai públic per a les persones
amb mobilitat reduïda dins del projecte de millora dels espais de vianants, que inclourà
l’ampliació de voreres i la formació de guals de vianants.
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9. Àmbit de l’espai públic i la mobilitat
9.1. Intensificar la neteja i desinfecció de l'espai públic per limitar
la propagació de la Covid-19.

Pendent
d’avaluació

Completada

9.2. Difondre itineraris de vianants per a les sortides del
desconfinament.

Recursos interns

Completada

9.3. Esmerçar els esforços necessaris per adequar l’espai per a
vianants dels vials més transitats.

149.600,00 €

Avançada

9.4. Crear zones d’atractivitat social i econòmica tant als
principals eixos dels barris com al centre de la ciutat.

5.700,00 €

Iniciada

9.5. Vetllar pel manteniment d'unes zones verdes de qualitat,
dins la ciutat i el seu entorn.

Recursos interns

Iniciada

9.6. Prendre les precaucions necessàries per complir amb
mesures higièniques i d’aforament en el transport públic.

Recursos interns

Iniciada

9.7. Explorar mesures de foment del transport individual com la
bicicleta o el patinet (VMP).

-

Pendent

9.8. Vetllar per millorar l’espai públic per a persones amb
mobilitat reduïda.

-

Pendent

TOTAL

155.300,00 €

10. Àmbit sanitari
La coordinació institucional ha estat fonamental per fer front a la crisi sanitària i ha estat
fonamental per adoptar, en cada moment, les mesures més adequades a través d’un
treball col·laboratiu que cal preservar i també aprofitar per fer un anàlisi de la situació
sanitària a Manresa i definir els protocols d’actuació i de coordinació amb totes les entitats
sanitàries i assistencials en cas que es pateixi un rebrot de l’epidèmia.
Des de l’Ajuntament de Manresa hem volgut complimentar l’esforç dels professionals del
sector tant amb la recerca de recursos d’urgència, especialment de material de protecció,
com amb la col·laboració econòmica municipal en la compra i posada en funcionament
d’un aparell per Althaia per fer les proves de detecció del coronavirus.
Vista la experiència viscuda amb la pandèmia, caldrà redefinir les polítiques de salut
assistencial cap a polítiques que promoguin aspectes que millorin qualitat de vida tant a
nivell personal com col·lectiu.

Acta de la sessió plenària núm. 6, de 18 de juny de 2020

42

10. Àmbit sanitari
30.000,00 €

Completada

Recursos interns

Iniciada

10.3. Definir els protocols d’actuació i de coordinació amb totes
les entitats sanitàries i assistencials.

-

Pendent

10.4. Redefinir les polítiques de salut assistencial cap a
polítiques que promoguin els aspectes més determinants de la
salut.

-

Pendent

10.1. Col·laborar econòmicament en la compra i posta en
funcionament accelerada d’un aparell per Althaia per fer proves
de la Covid-19.
10.2. Fer una anàlisi de la situació sanitària a Manresa.

30.000,00 €

TOTAL

11. Àmbit emocional
La crisi sanitària ha tingut uns efectes devastadors pel que fa a la gestió emocional de les
persones i, per això, des del primer moment, l’Ajuntament de Manresa ha impulsat
actuacions orientades atenuar aquests efectes. Durant el confinament s’ha continuat
prestant assessorament en casos de discriminació o violència masclista en diferents
àmbits: laboral, social, de parella, espais públics… En col·laboració amb el Servei
d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central i també amb Memora, s’han creat
dues iniciatives per fer l'acompanyament a persones que havien perdut un ésser estimat i
que degut a la situació de confinament no podien ser acompanyats per la seva família.
La campanya "Portes tancades; finestres i cors oberts" ha impulsat actuacions per
compensar la solitud, l’angoixa o l’aïllament d’infants i persones grans durant el
confinament amb l’enviament missatges de suport virtual a les persones que eren a les
residències, donant suport telefònic a persones que viuen soles, llegint un llibre per telèfon
a persones grans i felicitant l’aniversari a persones grans confinades amb una cançó i als
infants amb un vídeo.
Per ajudar les famílies durant el confinament, en el marc del projecte Manresa 2022, el
programa Lotus ha elaborat vídeos de suport emocional i la iniciativa "Anima l'ànima" ha
recollit testimonis del confinament. Des del servei de Cooperació, també ha difós per les
xarxes socials jocs per a la família i vídeos sobre persones que han afrontat la Covid-19 en
realitats complexes.
La lluita contra la Covid-19 ha estat un esforç col·lectiu ingent però, malgrat tot, ha estat la
crisi sanitària més important en més de cent anys, i milers de persones hi ha perdut la vida.
És per aquest motiu que, quan la situació ho permeti, tenim el deure d’homenatjar les
persones que ens han deixat i promoure accions institucionals de reconeixement als i les
professionals i al voluntariat que han treballat i segueixen treballant per pal·liar els efectes
de l’epidèmia.
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11. Àmbit emocional
11.1. Oferir un servei d'atenció psicològica i assessorament a
víctimes de violència masclista

Recursos interns

Completada

11.2. Articular un servei d’acompanyament en el dol.

Recursos interns

Completada

11.3. Impulsar actuacions de suport emocional a infants i
persones grans.

2.255,00 €

Completada

11.4. Impulsar accions per ajudar les famílies durant el
confinament.

Recursos interns

Completada

11.5. Plantejar accions de resposta als efectes devastadors pel
que fa a la salut mental de les persones i en la gestió de les
emocions.

Recursos interns

Completada

11.6. Promoure accions institucionals de reconeixement als i les
professionals i al voluntariat.

-

Pendent

11.7. Homenatjar les víctimes de la Covid-19.

-

Pendent

2.255,00 €

TOTAL

12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes
La feina del voluntariat i de les xarxes ciutadanes es fa més necessària que mai. La crisi
també ha permès a l’Ajuntament la gestió de voluntariat, un element clau que treballarem
per consolidar i incentivar encara més.
El projecte ‘Mascaretes’ es va posar en marxa durant el mes de març, a l’inici de la
pandèmia de la Covid-19 amb una crida a la ciutadania demanant la col·laboració
d’aquelles persones que volguessin col·laborar en la confecció de mascaretes.
L’Ajuntament ha proporcionat, durant els darrers tres mesos, el material per confeccionar
les mascaretes de forma individualitzada per cada una de les persones cosidores. També
des de l’Ajuntament s’ha portat a cada domicili aquest material i, un cop les mascaretes
han estat confeccionades, s’han recollit de nou a cada llar. El resultat en xifres d’aquest
projecte és, fins al dia d’avui, la confecció i distribució per part del voluntariat d’unes
12.500 mascaretes.
La donació de roba per part de diverses empreses també ha permès aprofitar aquesta
plataforma de voluntariat per a la confecció de bates que han servit per a protegir personal
sanitari.
En aquest àmbit, des de Serveis Socials també s’ha activat un nou projecte de voluntariat
comunitari per portar la compra més essencial (aliments i medicaments).a casa a persones
grans, persones amb dificultats de mobilitat o altres persones en situació de risc real per la
malaltia que viuen soles i que és aconsellable que no surtin de casa.
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Des de la regidoria de Barris i Acció Comunitària ha estat s’han fet diverses actuacions per
fomentant la cohesió veïnal, la interacció (telefònica o per xarxes) entre les persones i el
sentit de pertinença a una comunitat, motivant el tenir cura els uns dels altres especialment d’infants i de persones grans- i a donar eines, idees i motivació per sortir
plegats de la situació.
Com a via per consolidar i incentivar el voluntariat a la ciutat es continuarà donant suport a
projectes com el del nou grup de voluntariat sorgit al Centre Històric, La Canal, un cop
finalitzi el projecte europeu URBACT Re-Grow City que finança aquesta iniciativa fins al
juny de 2021.
12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes
12.1. Impulsar i coordinar actuacions de voluntariat comunitari
durant la crisi sanitària de la Covid-19.
12.2. Consolidar i incentivar el voluntariat a la ciutat.

8.250,00 €

Completada

-

Iniciat

8.250,00 €

TOTAL

13. Seguiment del Pla i transparència
L'Ajuntament de Manresa va posar en marxa un nou portal web amb tota la informació
municipal relacionada amb el coronavirus, el 21 de maig, que recull tota la informació
generada pel consistori i els diferents serveis municipals, així com les últimes novetats
relacionades amb les mesures i normatives impulsades pels governs de la Generalitat i de
l'Estat.
El nou espai agrupa i ordena els continguts fins aquell moment s'integraven directament en
diferents apartats de la web de l'Ajuntament de Manresa. D'aquesta forma, l'usuari pot
accedir amb més facilitat a la informació que busca i veure, a simple vista, el gran volum
d'informació que té al seu abast sobre la situació del coronavirus a Manresa. S'estructura
en diferents apartats i ofereix una àmplia varietat de continguts, que van des del document
de les Bases del Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa fins a les
notícies d’actualitat o quin és l’estat dels serveis municipals en cada una de les fases del
confinament,
Pel que fa estrictament al seguiment del Pla de Reconstrucció, s’ha començat a articular
un mecanisme de seguiment permanent del Pla amb els grups municipals a través de
reunions periòdiques sectorials de les diverses àrees de l’Ajuntament i amb aquest mateix
informe que s’anirà actualitzant i del qual es donarà compte en cada un dels plens que es
vagin celebrant. També està previst constituir properament una taula de seguiment del Pla
àmplia i transversal amb la participació dels agents implicats.
Finalment, la contractació d'un/a tècnic/a municipal específic a partir d’un ajut concedit per
la Generalitat permetrà reforçar la tasca de seguiment que ara fan els serveis municipals i
establir una calendarització i una avaluació molt més aprofundida de les mesures del Pla.
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S’està treballant també per impulsar eines per rebre propostes de la ciutadania i establir un
canal de comunicació periòdic amb el conjunt de la ciutadania per informar sobre els
resultats del Pla.
13. Seguiment del Pla i transparència
13.1 Activar un nou espai sobre la Covid-19 a la web municipal.

Recursos interns

Completada

-

Pendent

13.3. Contractar un/a tècnic/a municipal per fer el seguiment del
Pla de Reconstrucció.

5.600,00 €

Avançada

13.4. Fer una calendarització i una avaluació de les mesures del
Pla.

Recursos interns

Iniciada

13.5. Articular un mecanisme de seguiment permanent del Pla
amb els grups municipals.

Recursos interns

Avançada

13.6. Establir un canal de comunicació periòdic amb el conjunt
de la ciutadania per informar sobre els resultats del Pla.

-

Pendent

13.2. Impulsar eines per rebre propostes de la ciutadania.

5.600,00 €

TOTAL

QUADRE RESUM
El següent quadre mostra un resum del cost econòmic de les mesures agrupades per
àmbits en el moment de fer el tancament d’aquest primer informe de seguiment del Pla
local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. En posteriors edicions es
procedirà a actualitzar les xifres per completar el seguiment del recursos pressupostaris
que s’hi destinen.
El cost total de les mesures aplicades en els diversos àmbits del Pla a 16 de juny de 2020
és de 1.526.797,60 €.

RESUM ECONÒMIC DEL PLA LOCAL DE RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA
DE MANRESA (16/6/2020)
1.

1. Àmbit social

517.092,60 €

2. Àmbit d’infància, joventut i persones grans

22.500,00 €

3. Àmbit laboral i foment de l’ocupació

10,040,00 €

4. Àmbit econòmic i fiscal

647.500,00 €

5. L’Ajuntament, eina d’impuls econòmic

19.000,00 €

6. La funció pública i l’administració local

31.300,00 €

7. Els espais municipals i les promocions públiques
d’habitatge

52.000,00 €

8. Àmbit de a cultura, l’esport i el lleure

36.000,00 €
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9. Àmbit de l’espai públic i la mobilitat

155.300,00 €

10. Àmbit sanitari

30.000,00 €

11. Àmbit emocional

2.255,00 €

12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes

8.250,00 €

13. Seguiment del Pla i transparència

5.600,00 €
1.526.797,60 €

TOTAL

“
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=348.0

3.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3.1

Regidoria d’Hisenda

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter temporal,
una persona per realitzar les funcions de peó – recepcionista per a cobrir
el període de vacances. (SGR.ENS 2/2020).El secretari exposa el dictamen de l’alcaldessa accidental, de 5 de juny de 2020, que
es transcriu a continuació:
“Antecedents
En aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL), el Ple de la Corporació, en sessió del dia 16
d’octubre de 2014, va adoptar l’acord de classificació del sector públic local de
Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va quedar adscrit a
l’Ajuntament de Manresa.
En data 2 de juny de 2020, ha tingut entrada en aquest Ajuntament un escrit del gerent
del Consorci en el qual exposa que la plantilla de producció i manteniment del
Consorci està formada per 3 oficials 1a, 9 oficials 2a i 3 peons. Aquesta plantilla
gestiona totes les infraestructures de tractament del Parc Ambiental de Bufalvent de
dilluns a divendres a 2 torns (matí i tarda), i dissabtes, diumenges i festius a 1 torn
(tarda). Al tractar-se d’un servei públic, cal garantir la correcta prestació dels serveis
durant tot l’any.
Els períodes de vacances del personal de producció i manteniment es distribueixen
amb el doble criteri d’assegurar la màxima disponibilitat de personal per cobrir totes les
necessitats del servei, el que comporta la distribució durant el màxim de mesos de
l’any, i la necessària conciliació de la vida laboral i familiar, permetent que una part de
les vacances puguin realitzar-se en el període de vacances escolars.
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Així mateix, posa de manifest que aquest any hi haurà 5 mesos en els quals la plantilla
de personal disponible es veurà considerablement reduïda, mentre que les necessitats
del servei públic que es presta són les mateixes, ja que l’entrada de residus no
presenta estacionalitat durant aquests mesos.
D’acord amb l’informe de data 2 de juny de 2020, del Cap dels Serveis Tècnics del
Consorci, que acompanya la sol·licitud, es considera necessari poder contractar durant
aquests 5 mesos de menor disponibilitat de personal, un peó – recepcionista que
cobreixi un torn diürn (matí o tarda), permetent així mantenir un peó més amb tasques
de manteniment i producció en les instal·lacions i amb el perfil que s’esmenten en
l’informe tècnic citat.
Per tot això, demana que l’Ajuntament de Manresa autoritzi al Consorci a contractar,
amb caràcter temporal i per un període màxim de 5 mesos, una persona per realitzar
les funcions de peó – recepcionista, prèvia realització del corresponent procés selectiu
que compleixi els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
Fonaments de dret

Article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
preveu que excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent
de les administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les
accions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració a la qual s’adscrigui el
Consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per
a l’exercici de les funcions esmentades.
Disposició addicional tretzena de la Llei 27/2013 (LRSAL), que preveu que el personal
al servei dels consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que
prestin els serveis mínims a què es refereix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de els bases del règim local, pot ser integrat pels qui no siguin personal
funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants en el consorci. En el mateix sentit, l’article 18.4 dels
estatuts del Consorci.
Precisament, en aplicació de l’esmentada disposició, l’article 18.4 dels estatuts del
Consorci, preveu que el personal al servei del Consorci podrà seguir estant integrat
per qui no sigui personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de
treball de les administracions participants en el consorci.
En ser un consorci constituït abans de l’entrada en vigor LRSAL per a la prestació de
serveis mínims considerem possible que continuï tenint personal propi que no sigui
funcionari ni personal laboral procedent de les administracions participants, si bé
entenem procedent comptar al respecte i amb caràcter previ amb la preceptiva
autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Manresa, al ser l’administració a
la que està adscrita el Consorci.
El Consorci va ser constituït abans de l’entrada en vigor de l’LRSAL i el seu objecte
recau dins l’àmbit dels serveis mínims previstos a l’article 26 de la Llei 7/1985.
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Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Secretaria General, de data 4 de juny de
2020.
Per tot això, com a alcalde proposo al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Autoritzar el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a contractar, amb
caràcter temporal i per un període màxim de 5 mesos, una persona per realitzar les
funcions de peó – recepcionista, prèvia realització del corresponent procés selectiu
que compleixi els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=2592.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que es fes el debat conjunt i la
votació separada dels punts 3.1.2 i 3.1.3 de l’ordre del dia.
3.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació de la Resolució de
l’alcalde, núm. 4720, de 3 de juny de 2020, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits núm. 14/2020, dins el pressupost municipal
vigent. (PRE.MOD 14/2020).El secretari exposa el dictamen del regidor d’Hisenda, de 9 de juny de 2020, que es
transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
PRE.MOD 2020/14, de modificació de crèdits per aplicació parcial del superàvit
pressupostari per a despeses relacionades amb la COVID-19, dicto la resolució
següent:
Antecedents
Les modificacions de crèdits que es proposen aprovar es financen amb el superàvit
pressupostari a tancament de l’exercici 2019, i s’incorporen al pressupost seguint
l’establert en els articles 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
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Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 47.1 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, i es permet la seva aplicació segons l’article 20.2 del Reial
decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Segons l'article 20.2 del Reial decret llei 11/2020 abans esmentat, per a l’aplicació del
superàvit a la política de despesa 23, la modificació pressupostària de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdits que s’hagin d’aprovar, es tramitarà per
resolució del President de la corporació local, havent-se de convalidar en posterioritat
pel Ple municipal. L’import resultant màxim a aplicar del superàvit és de 50.246,13
euros (20% de 252.130,63 euros).
Vistos els informes d'Intervenció sobre el compliment dels requisits per a l'aplicació del
superàvit, les possibles destinacions d'aplicació i els imports corresponents; la
modificació de crèdit requerida; i finalment, l'avaluació de l'estabilitat pressupostària.
A la vista de l'informe-proposta i de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.2
del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, en relació amb
el 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Consideracions legals
Els articles 172 a 182 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.
Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Arts. 21.1.f) , 22.2.a) i e) , 113.

reguladora

de

las

Bases

del

Règim

Local.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera. Arts. 3-4 , 11-13 , 21 , 23.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
ORDRE EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals aprovat per Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, art. 16.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos, arts. 40-42.
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L’article 20.2 del Reial decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
Per tot això, PROPOSO AL PLE.....
PRIMER. Convalidar la resolució de l’alcaldia aprovada en data 5 de juny de 2020 de
modificació de crèdits núm. T14/2020, en la modalitat d’aplicació parcial del superàvit
pressupostari de l’exercici 2019, per un import de 10.000 euros a la aplicació
pressupostària 4314.48920
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES

BAIXES

10.000,00

10.000,00

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

ALTES

BAIXES

10.000,00
10.000,00

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. 14/2020
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es
descriuen en la part expositiva.
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SEGON. Un cop convalidat pel Ple, publicar la modificació de crèdits al Butlletí Oficial
de la Província.”

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=2684.0
3.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 15/2020, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD
15/2020).El secretari exposa el dictamen del regidor d’Hisenda, de 9 de juny de 2020, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 15/2020, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2021, i de les quals no existeix
suficient crèdit al pressupost vigent.
Aquestes propostes són les següents:
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.- Servei de Presidència: Proposta de modificació de data 2 de juny d’import
15.500,00 euros.
.- Servei d’Educació, Cultura i Esports: Proposta de modificació de data 5
de juny d’import 15.500,00 euros.
Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdits i baixes de crèdits
per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el
funcionament normal 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
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES

BAIXES
15.500,00

8.500,00

7.000,00

15.500,00

15.500,00

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2020, fou aprovat
definitivament en data 28 de gener de 2020.

Atès que les modificacions proposades afecten a 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. 15/2020
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 del punt 3.2 i les intervencions dels punts 3.1.2 i 3.1.3 les podeu consultar a
l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=2711.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

4.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

4.1

Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats
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4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte
d’explotació del local comercial núm. 2 del Mercat Puigmercadal per
destinar-lo a una activitat d’autoservei vinculada a un projecte
d’economia social. (CON.LIA 4/2020).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Indústria, Comerç i
Activitats, de 4 de juny de 2020, que es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
I. El Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de febrer de 2020, va aprovar el
plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la
memòria i l’expedient de contractació de l’Explotació del local comercial núm. 2
del Mercat Puigmercadal per destinar-lo a una activitat d'autoservei vinculada a
un projecte d'economia social amb un valor estimat del contracte de 12.146.190
€, que és l’equivalent a l’import estimat de les vendes potencials del primer any
(578.390 €) pel nombre d’anys de durada del contracte, inclosa la pròrroga, per
procediment obert.
II. L’anunci de la licitació es va publicar al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Manresa, en data 4 de març de 2020 i a la Plataforma de contractació Vortal.
No obstant, la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, aprovada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, en la seva DA 3ª va suspendre el còmput del termini de presentació
d’ofertes, (interromput en data 14 de març de 2020, quan encara quedaven sis
(6) dies naturals per a la seva finalització) i es va reprendre amb l’entra en vigor
del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, que en la seva DA 8a acordà
l’aixecament de la suspensió dels terminis i de la interrupció de la tramitació
dels procediments de contractació promoguts per entitats del Sector Públic. El
termini per presentar les proposicions va acabar en data 13 de maig de 2020.
III. Finalitzat el període de presentació de proposicions se’n va comptabilitzar una
(1), que corresponen a:
1 SUPERCOOP MANRESA SCCL

F-67.520.098

IV. La Mesa, reunida en data 28 de maig de 2020, va procedir:
a. A la ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el SOBRE
núm. 1.
b. Va aprovar la puntuació que s’atribueix a l’única oferta admesa en relació
amb el criteris ponderables en funció d’un judici de valor, inclosos en el
SOBRE núm. 2, d’acord amb el contingut de l’informe emès pel Comitè
d’Experts, en data 20 de maig de 2020.
c. I, acte seguit, va procedir a l’obertura del SOBRE núm. 3 (criteris
automàtics), i a la lectura de la seva oferta. Va aprovar la puntuació del
sobre núm. 3 de l’única proposició presentada i admesa a la present
licitació, així com la puntuació final. I va proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte d’Explotació del local comercial
núm. 2 del Mercat Puigmercadal per destinar-lo a una activitat
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d'autoservei vinculada a un projecte d'economia social, a favor de la
proposició presentada per SUPERCOOP MANRESA SCCL.

V. Mitjançant proveïment de data 1 de juny de 2020, es va requerir a
SUPERCOOP MANRESA SCCL, amb CIF F-67.520.098, per tal que presentés
al Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions de l’Ajuntament de Manresa la
següent documentació:
 Documentació administrativa:
. Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador.
. Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers.
. Acreditació de la solvència econòmica – financera.
 Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social, referents al
compliment de les obligacions socials.
 Quan s’exerceixin activitats subjectes a l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
alta, referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si
escau, declaració responsable de trobar-se exempt.

 Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva del contracte.
I la cooperativa ha complimentat el requeriment.
VI. El cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions, en data 4 de juny de
2020, ha emès un informe en què conclou que l’adjudicació del contracte de
l’Explotació del local comercial núm. 2 del Mercat Puigmercadal per destinar-lo
a una activitat d'autoservei vinculada a un projecte d'economia social, a favor
de la proposició presentada per l’entitat mercantil SUPERCOOP MANRESA
SCCL, amb CIF F-67.520.098, s’ajusta a dret.
FONAMENTS DE DRET
1. Règim d’adjudicació. De conformitat amb l’article 156 i següents de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest contracte
s’adjudicarà per procediment obert, amb pluralitat de criteris de valoració.
L’obertura dels sobres s’ha dut a terme a través de la plataforma electrònica
pública VORTALgov.
D’acord amb l’article 4 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i ‘de conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència
requerides davant la situació actual, la mesa de contractació es va convocar i
desenvolupar sense l'assistència presencial dels membres de les meses i la
resta de persones interessades.’
La Mesa va ratificar la qualificació de la documentació continguda en el sobre
núm. 1; va aprovar la valoració de la proposta continguda en el sobre núm. 2
(criteris de judici de valor), d’acord amb el contingut de l’informe emès pel
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Comitè d’Experts, en data 20 de maig de 2020, que s’adjunta al present acord
com a annex I; i va procedir a l’obertura del sobre núm. 3, corresponent a
l’oferta econòmica. Va aprovar la puntuació del sobre núm. 3 de l’única
proposició presentada i admesa a la present licitació, així com la puntuació
final, remetent a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte.
L’adjudicació concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es notificarà
a l’únic licitador i, simultàniament, es publicarà al Perfil del contractant.
2. Motivació de l’adjudicació. L’article 151.1 de la LCSP estableix que l’adjudicació
ha de ser motivada, a aquests efectes, s’incorpora l’informe i el quadre que
recull el contingut de l’oferta i la puntuació que els correspon per a cada
concepte, i que serveix de motivació de l’acte resolutori.
 Criteris de valoració (judici de valor) – SOBRE 2.
El Comitè d’Experts, en el seu informe de data 20 de maig de 2020, que
s’incorpora com a annex I a l’acord d’aprovació, va valorar els aspectes
més significatius de l’oferta avaluables segons un judici de valor, d’acord
amb allò previst a la clàusula 20a del plec de clàusules administratives.
D’acord amb els criteris descrits i la valoració de les propostes, la
puntuació del sobre núm. 2 és la següent:
Número

1

Puntuació
sobre 2
57

Licitador

SUPERCOOP MANRESA SCCL

 Criteris de valoració (automàtics) – SOBRE 3.
El contingut de la proposició econòmica, és la següent:
Número
1

Licitador

Cànon ofert

Puntuació

Puntuació
sobre 3

SUPERCOOP
MANRESA SCCL

0€

0

0

La puntuació final de l’única oferta rebuda i admesa és la següent:
Número
1

Licitador

Sobre 2

Sobre 3

Total

SUPERCOOP MANRESA
SCCL

57

0

57

5. Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada per
la cooperativa SUPERCOOP MANRESA SCCL, i la documentació
administrativa aportada posteriorment, aquesta conté totes les dades relatives
a la personalitat i la solvència econòmica financera i tècnica professional,
exigida al plec de clàusules administratives, per a empreses de nova creació.
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SUPERCOOP MANRESA SCCL ha dipositat una garantia definitiva de quatrecents setanta-sis euros (476 €).
6. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada del contracte i de conformitat
amb el que estableix la Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, l’òrgan competent per a
l’adjudicació del contracte és el Ple de la corporació.
Per tot això, com a Regidora delegada d'Industria, Comerç i Activitats, proposo al Ple
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Adjudicar el contracte d’Explotació del local comercial núm. 2 del Mercat
Puigmercadal per destinar-lo a una activitat d'autoservei vinculada a un projecte
d'economia social (CON.LIA 2020 000004), a favor de la proposició presentada per
SUPERCOOP MANRESA SCCL, amb CIF F-67.520.098, amb correu electrònic vàlid
perquè l’Ajuntament efectuï les comunicacions d’aquest expedient de contractació
ateneucooperatiucc@gedi.org.
 La vigència contractual s’iniciarà l’endemà de la formalització del contracte i
fins el 26 de juliol de 2036 (mateixa data de venciment de les concessions
administratives de la resta d’establiments del mercat). Aquesta vigència serà
prorrogable per un termini màxim de cinc anys, per mutu acord de les parts,
amb la sol·licitud prèvia del/de la contractista amb una antelació mínima de tres
mesos.
 Àmbit del contracte. Local principal. El supermercat s’ubicarà al local de 278,26
m2 situat a la planta baixa del mercat municipal, amb façana al C/ de la Canal,
situat al fons de la nau principal (zona de parades).
 El/la contractista satisfarà la taxa mensual regulada per l’ordenança fiscal núm.
50 (taxa per l’explotació del servei públic del mercat municipal).

SEGON. Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Manresa, i simultàniament notificar aquest acord als licitadors, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
TERCER. Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte,
quan sigui requerit, dins del termini de quinze dies hàbils des que es remeti la
notificació de l’adjudicació al licitador.
QUART. Publicar la formalització del contracte, quan tingui lloc, al Perfil del contractant
de l’Ajuntament de Manresa.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte al senyor Xavier Cano Caballero,
cap de servei de Promoció de la Ciutat, al qual li corresponen les atribucions previstes
a l’article 62 de la LCSP, és a dir, supervisar l’execució del contracte i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realització de la prestació que es contracta.”
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“ANNEX1
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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/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=3445.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del Pla de millora urbana
“PMUm 001 Hospital”. (PLA.PMU 3/2019).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 29 de
maig de 2020, que es transcriu a continuació:
“1. Antecedents
1. El 26 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manresa
va aprovar inicialment el Pla de millora urbana “PMUm 001 Hospital”, promogut per
LA RAVAL, SCC, representada per XXX, de conformitat amb allò que disposen els
articles 70.1 b i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), bo i advertint que l’aprovació definitiva
del document quedava subjecta a la compleció, esmena o aclariment dels aspectes
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assenyalats en l’informe de l’Arquitecta de la Secció de Planejament d’aquest
Ajuntament, emès en data 18 de novembre de 2019, a més dels que poguessin
resultar dels informes sol·licitats durant la tramitació del document.
2. L’àmbit del PMUm 001 Hospital es situa a la plaça de l’Hospital, en la confluència
entre el carrer Hospital i el carrer de Sant Andreu, pel que fa a la façana principal
del sector, i la façana posterior limita amb el recinte on s’ubica l’edifici catalogat de
les Forces Hidroelèctriques del Segre, anomenat l’Anònima.
El PMU incorpora tres finques situades al carrer de l’Hospital n. 1, 3 i plaça de
l’Hospital n. 10, alhora que un sòl no edificat de l’àmbit de l’entorn de l’Anònima.
La superfície del sector segons la fitxa normativa del POUM és de 820,79 m².
3. L’aprovació inicial va ser notificada als promotors i el document ha estat exposat al
públic durant el termini d’un mes, mitjançant publicació d'anuncis al diari Regió 7 i El
Periódico el 3 de desembre de 2019, al BOPB el 24 de desembre de 2019, i al web
municipal durant el termini que va des del dia 3 de desembre de 2019 al 7 de febrer
de 2020, sense que durant el termini d’exposició al públic es presentessin
al·legacions.
4. Pel que fa als informes dels diferents organismes, es va sol·licitar informe a
l’Agència Catalana de l’Aigua i informe previ a la Comissió Territorial de la
Catalunya Central, de conformitat amb allò que prescriuen els articles 85.5 i 87 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, així com l’informe de la Comissió Permanent de Patrimoni de
l’Ajuntament de Manresa.
Per la seva ubicació a l’entorn de l’edifici de l’Anònima, el 19 de desembre de 2019
es va emetre l’informe de la Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament de
Manresa, en sentit favorable.
L’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme es va rebre el dia 20 de desembre
de 2019, en sentit favorable, assenyalant algunes prescripcions i recomanacions.
L’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua es va rebre el 7 d’abril de 2020, en sentit
favorable, amb condicions.
5. El 20 de maig de 2020 el Sr. XXX, en representació de LA RAVAL, SCC, presenta el
document per a l’aprovació definitiva, que pretén donar compliment a les
prescripcions assenyalades tant en l’acord d’aprovació inicial com en els diferents
informes sectorials emesos. En aquest sentit, el document conté com a annex un
informe de justificació de la incorporació de les consideracions dutes a terme pels
diferents informes.
2. Consideracions legals:
1. L’article 70 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), regula la
figura dels plans de millora urbana, amb l’objecte –entre d’altres– de “completar el
teixit urbà o bé d'acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior, de
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remodelació urbana, de transformació d'usos, de reurbanització, d'ordenació del
subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars”.
2. L’article 101 TRLU reconeix la iniciativa privada per formular plans de millora
urbana, d’acord amb el planejament urbanístic general aplicable, els quals han de
contemplar les especificitats que determina l’article següent, una de les qual és la
garantia de compliment de les obligacions contretes.
En relació a la garantia de compliment de les obligacions contretes, l’article 107.3
TRLU disposa l’obligatorietat de constituir garantia per l'import del 12% del valor de
les obres d'urbanització, com a requisit per a la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics derivats d’iniciativa privada.
3. La tramitació del pla de millora urbana PMUm 001 Hospital s’ha ajustat al
procediment regulat a l’article 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme amb les
peculiaritats de l’article 87 i 102 del mateix text legal.
S’han rebut els informes favorables –alguns d’ells amb prescripcions– de l’Agència
Catalana de l’Aigua, de la Comissió Territorial de la Catalunya Central (CTUCC), i
dins de l’Ajuntament, ha estat informat per la Comissió Permanent de Patrimoni.
Les conclusions dels diferents informes han quedat recollits en el document, com
així s’informa per la tècnica de la Secció de Planejament, de data 25 de maig de
2020.
4. D’acord amb l’article 81.1 b) i la Disposició Transitòria 9a del TRLU, la competència
per a l’aprovació definitiva dels plans de millora urbana promoguts d’acord amb les
determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal, correspon al propi
Ajuntament. En aquest cas, es requereix informe a la comissió territorial
d’urbanisme que s’escaigui (art. 87). Dit informe ha estat emès en data 20 de
desembre de 2019.
5. És important també fer especial menció a les diferències entre el document aprovat
inicialment i el que es proposa aprovar definitivament, per si, alguna de les
prescripcions que s’assenyalen, o altres canvis que s’hagin introduït al document,
suposin modificacions substancials de les que assenyala l’article 112.4 RLU (Decret
305/2006, de 18 de juliol). Al respecte, l’informe de la tècnica de la Secció de
Planejament conclou que si bé hi ha alteracions en diferents punts del document,
tant en la memòria, la normativa com en la part gràfica, no són canvis substancials
que donin lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins
l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Les alteracions es resumeixen de la
manera següent:
Memòria justificativa:
- A l’apartat Ordenació de l’edificació s’ha esmenat l’errada en referència a la planta
baixa.
Normativa urbanística:
- Es completen els articles 9.1, 12.2, 16.1 i 18.1, 19.5 a) 19.6, 19.7, 19.8, 19.9,
19.19 i 27.3 amb referències, remissions i especificacions per millorar-ne l’aplicació.
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- A l’article 19.15 s’elimina el paràgraf referit a les condicions de neteja i
manteniment dels sòls privats amb servitud de pas públic.
- Es regula el dret de superfície en un article propi (art. 21) i es renumeren els
articles del 22 al 28.
Plànols d’ordenació:
- Als plànols 7, 8 i 9 s’incorpora la subclau ‘a’ al sistema d’equipament (E4/E5a) i es
modifiquen les coordenades dels punts A11, A2, A3, A4 i A5 mantenint les
superfícies de sòl públic.
- Al plànol 7 s’afegeixen les línies de qualificació de l’equipament E4/E5 que
mancaven.
- S’afegeix un nou plànol 12 d’Urbanització i rasants dels nous espais públics.
6. L’article 88 TRLU disposa que un cop els plans urbanístics derivats hagin estat
aprovats definitivament, les administracions locals competents han de lliurar en el
termini d’un mes a la comissió territorial d’urbanisme que s’escaigui, la
documentació tècnica i administrativa completa, als efectes d’informació,
coordinació i arxivament. Aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva d’aquests plans.
7. D’acord amb l’article 70 de la Llei de Bases de Règim Local, els acords que adoptin
les corporacions locals es publicaran i notificaran en la forma determinada per la
llei; així mateix, l’articulat de les normes dels plans urbanístics i els acords
corresponents a aquests, quan l’aprovació definitiva dels mateixos sigui
competència dels ens locals, es publicaran en el Butlletí Oficial de la província, i no
entraran en vigor fins que hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2, això
és 15 dies hàbils.
Així mateix, l’Article 70 ter de la mateixa llei, també s’ha de publicar per mitjans
telemàtics el contingut actualitzat dels instruments d’ordenació urbanística.
8. 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 emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística del 26 de maig de
2020, proposo que el Ple de la Corporació, previ informe favorable de la Comissió
Informativa de Territori, adopti els següents:
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ACORDS
“1r. Aprovar definitivament el Pla de millora urbana “PMUm 001 Hospital”, de
conformitat amb allò que disposa l’article 81.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. D’acord amb l’article
112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, sense ser alteracions
substancials, afecten als aspectes següents:

Memòria justificativa:
- A l’apartat Ordenació de l’edificació s’ha esmenat l’errada en referència a la planta
baixa.
Normativa urbanística:
- Es completen els articles 9.1, 12.2, 16.1 i 18.1, 19.5 a) 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.19 i
27.3 amb referències, remissions i especificacions per millorar-ne l’aplicació.
- A l’article 19.15 s’elimina el paràgraf referit a les condicions de neteja i manteniment
dels sòls privats amb servitud de pas públic.
- Es regula el dret de superfície en un article propi (art. 21) i es renumeren els articles
del 22 al 28.
Plànols d’ordenació:
- Als plànols 7, 8 i 9 s’incorpora la subclau ‘a’ al sistema d’equipament (E4/E5a) i es
modifiquen les coordenades dels punts A11, A2, A3, A4 i A5 mantenint les superfícies
de sòl públic.
- Al plànol 7 s’afegeixen les línies de qualificació de l’equipament E4/E5 que
mancaven.
- S’afegeix un nou plànol 12 d’Urbanització i rasants dels nous espais públics.
2n. Publicar el present acord i l’articulat de les normes del Pla de millora urbana al
Butlletí Oficial de la província, segons el que disposa l’article 70 de la Llei de Bases de
Règim Local, i al mateix temps publicar-ho en mitjans telemàtics, d’acord amb l’article
70.ter del mateix text legal.
3r Suspendre la publicació i per tant, l’executivitat del Pla de millora urbana, fins a la
presentació per part del promotor, de l’aval que ha de garantir el compliment de les
obligacions contretes, per valor del 12% de les despeses d’urbanització, d’acord amb
l’article
101, 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
4t. Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, una còpia
completa de la documentació tècnica i administrativa de l’expedient, d’acord amb el
que disposa l’article 88 TRLU.
5è. Notificar els presents acords a la promotora del document.”
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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/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=4621.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 24 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 3 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa i 2 GMC’s) i 1
abstenció (1 GMPSC-CP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
Es fa constar que el regidor Felip González Martín, del GMPSC-CP, es trobava fora de
la sala en el moment de la votació.
5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la “Modificació
Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa.
Precisió de les actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable
(PLA.POU 5/2018).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, d’1 de juny
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2019, va
acordar aprovar provisionalment la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Precisió de les actuacions d’interès públic
en sòl no urbanitzable”, 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’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de
Territori i Sostenibilitat de Catalunya en data 6 d’agost de 2019, d’acord amb el que
disposa l’article 89.5 TRLU per tal de ser sotmès a aprovació definitiva.
En sessió de 18 de desembre de 2019 la CTUCC acorda aprovar definitivament la
Modificació puntual del POUM, Precisió de les actuacions d’interès públic en sòl no
urbanitzable, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al
DOGC i consegüent l’executivitat a la presentació d'un text refós, verificat per l'òrgan
que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:
1.1 Cal, pel que fa als articles 292, 300, 324 i 336:
a- Especificar en el seu redactat que s’exceptuen del compliment de la finca mínima tan les
xarxes com les instal·lacions de serveis tècnics.
b- Eliminar la referència a les actuacions d’interès públic existents amb anterioritat a 1956,
d’acord amb allò exposat a la part valorativa de l’informe.
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c- Establir que, amb caràcter general, s’exceptuaran de la condició de finca mínima les
activitats que puguin ser admissibles en edificacions catalogades.
1.2 Pel que fa a l’article 312bis, cal eliminar el redactat proposat, atès que no es considera
justificada la introducció d’aquesta regulació en aquesta clau.

Els serveis tècnics de Planejament han redactat un text refós en el qual es pretén
donar compliment als requeriments de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme,
segons s’explica en la Memòria del mateix, així com en l’informe complementari emès
en data 29 de maig de 2020, majoritàriament exposant els motius pels quals s’inclou la
prescripció o es justifica la innecessarietat de la mateixa. En aquest sentit, les
modificacions introduïdes, sense ser substancials, són les següents: incorporació d’un
aclariment a la memòria sobre allò que comprèn el concepte de Xarxes de serveis del
POUM per tal de millorar la interpretació de la normativa, es completa la justificació de
la proposta, així com la modificació dels articles 292.2, 300.2, 312bis.2, 324.2 i 336.2
per excloure del compliment de la finca mínima i ocupació màxima de les actuacions
d’interès públic existents i legalment implantades amb anterioritat a l’entrada en vigor
del POUM.
Consideracions Legals
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest
supòsit, les esmenes han de ser introduïdes en el planejament urbanístic per
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el
document esmentat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.
El document del text refós redactat pels tècnics municipals pretén donar compliment a
les prescripcions assenyalades per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, o la deguda justificació i compleció de les que resulten
innecessàries.
La competència per a l’aprovació del Text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i 22.2c), de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local.
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art.
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva. El text inclou també les prescripcions
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central de data 26 de juliol de 2019.
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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 de data 29 de
maig de 2020.
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
“1er. Aprovar el Text refós de la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Manresa. Precisió de les actuacions d’interès públic en sòl no
urbanitzable”, redactat pels serveis tècnics municipals amb la incorporació de les
prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central de data 18 de desembre de 2019 en la forma següent:
1. S’introdueix un aclariment a la memòria sobre allò que comprèn el concepte de
Xarxes de serveis del POUM per tal de millorar la interpretació de la normativa
2. Modificació dels articles 292.2, 300.2, 312bis.2, 324.2 i 336.2 per excloure del
compliment de la finca mínima i ocupació màxima de les actuacions d’interès
públic existents i legalment implantades amb anterioritat a l’entrada en vigor del
POUM.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central exemplar
en format digital del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement
d’expedient, per tal que acordi la publicació del document, en virtut d’allò acordat en
sessió de data 18 de desembre de 2019 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central.”
Es fa constar que el regidor Felip González Martín, del GMPSC-CP, s’incorpora a la
sessió durant el debat d’aquest punt.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=4943.0
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.2, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMC’s) i 3 abstencions (3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
Acta de la sessió plenària núm. 6, de 18 de juny de 2020

70

5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’aixecament de la suspensió i
continuació amb l’execució de la totalitat del contracte del servei de
neteja de les dependències municipals.(CON.EXE 48/2020).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 3 de
juny de 2020, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. Per donar resposta a la greu crisis provocada pel COVID-19, el Govern d’Espanya
va decretar l’estat d’alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
II. L’alcalde president, mitjançant resolució del dia 27 de març de 2020, va suspendre
parcialment l’execució del contracte del servei de neteja de les dependències
municipals, adjudicat a l’entitat mercantil OHL Servicios Ingesan, SA, amb efectes des
del dia 14 de març de 2020 i fins que les prestacions es poguessin reprendre.
III. La cap d’Unitat de Suport d’Equipaments ha emès un informe el dia 2 de juny de
2020, segons el qual el servei va tornar a executar-se amb normalitat el dia 1 de juny
de 2020.
IV. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe
jurídic el dia 3 de juny de 2020.
Consideracions jurídiques
1. Aixecament de la suspensió. D’acord amb els antecedents d’aquest acord, cal
aixecar la suspensió aprovada mitjançant resolució de l’alcalde president de 27 de
març de 2020 i continuar amb l’execució completa del servei de neteja de les
dependències municipals.
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aixecar la suspensió és, com a òrgan de
contractació, el ple municipal.
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al ple municipal
l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER. Aixecar la suspensió i continuar amb l’execució de la totalitat del contracte
del servei de neteja de les dependències municipals, adjudicat a l’entitat mercantil OHL
Servicios Ingesan, SA, titular del CIF A27178789, d’acord amb els antecedents que
s’han detallat en aquest acord.
L’aixecament de la suspensió parcial tindrà efectes des del dia 1 de juny de 2020.
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SEGON. Notificar el present acord a l’entitat mercantil contractista.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=5156.0
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.3, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMC’s) i 3 abstencions (3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

5.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’aixecament de la suspensió i
continuació amb l’execució de la totalitat del contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i
producció d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la
dels equipaments municipals.(CON. EXE 49/2020).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 4 de
juny de 2020, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. Per donar resposta a la greu crisis provocada pel COVID-19, el Govern d’Espanya
va decretar l’estat d’alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
II. L’alcalde president, mitjançant resolució del dia 27 de març de 2020, va suspendre
parcialment l’execució del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions
tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i de protecció
contra la legionel·la dels equipaments municipals, adjudicat a l’entitat mercantil VYC
INDUSTRIAL, SA, amb efectes des del dia 14 de març de 2020 i fins que les
prestacions es poguessin reprendre.
III. La cap d’Unitat de Suport d’Equipaments ha emès un informe el dia 2 de juny de
2020, segons el qual el servei va tornar a executar-se amb normalitat el dia 1 de maig
de 2020.
IV. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe
jurídic el dia 4 de juny de 2020.
Consideracions jurídiques
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1. Aixecament de la suspensió. D’acord amb els antecedents d’aquest acord, cal
aixecar la suspensió aprovada mitjançant resolució de l’alcalde president de 27 de
març de 2020 i continuar amb l’execució completa del servei de manteniment de les
instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i
de protecció contra la legionel·la dels equipaments municipals.
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aixecar la suspensió és, com a òrgan de
contractació, el ple municipal.
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al ple municipal
l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER. Aixecar la suspensió i continuar amb l’execució de la totalitat del contracte
del servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i
producció d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels
equipaments municipals, adjudicat a l’entitat mercantil VYC INDUSTRIAL, SA, titular
del CIF A-08.147.357, d’acord amb els antecedents que s’han detallat en aquest
acord.
L’aixecament de la suspensió parcial tindrà efectes des del dia 1 de maig de 2020.
SEGON. Notificar el present acord a l’entitat mercantil contractista.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=5244.0

L’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.4, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMC’s) i 3 abstencions (3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada de Cultura i Festes

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del conveni entre el
Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa i altres
ajuntaments del Bages, que regula l’encàrrec de gestió al Consell
Comarcal per a l’execució del projecte “Recuperem la memòria popular de
la vinya i el vi” (AJT.CNV 25/2020).-
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Festes, de 26 de
maig de 2020, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. El projecte Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi es va iniciar
l’any 2019 amb l’impuls conjunt del Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Pla de Bages i el Centre d’Estudis del Bages i que va comptar amb
el suport tècnic del Consell Comarcal del Bages. Aquell any van participar
en el projecte 15 municipis de la comarca amb l’objectiu principal de recollir
testimonis que permetessin recuperar, conservar i difondre el coneixement
sobre els treballs tradicionals en la producció vitivinícola al Bages abans de
la modernització i industrialització de la producció que es va generalitzar a
partir de la segona meitat del segle XX.
2. Amb l’objectiu d’incentivar la participació de més municipis i facilitar la gestió
del projecte el Consell Comarcal del Bages decideix fer-se càrrec de la
gestió del projecte i, en data 13 de febrer de 2020, sol·licita un ajut al
Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de Barcelona per cofinançar els
costos de les actuacions previstes en el projecte Recuperem la memòria
popular de la vinya i el vi.
3. Atès que s’han adherit al projecte un total de 28 municipis, entre els quals
Manresa, que per resolució de l’alcalde núm. 975, de 4 de febrer d’enguany,
va aprovar-ne la seva adhesió.
4. El cost total del projecte s’ha estimat en 37.500,00€. El 60% del cost es
finança a través de les aportacions dels municipis que participen en el
projecte, del Consell Comarcal i del Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Pla de Bages fins arribar a la xifra total de 22.500,00€.
5. El 40% restant del cost total del projecte, 15.000,00€, s’ha previst que es
finançarà mitjançant un ajut sol·licitat al Catàleg de Serveis 2020 de la
Diputació de Barcelona que en el moment de signar aquest conveni encara
resta per resoldre. L’aportació de fons propis restarà inalterable
independentment del decreixement de l’aportació de la Diputació de
Barcelona i el que farà serà ajustar les actuacions al finançament finalment
obtingut.
6. L’Ajuntament de Manresa li pertoca fer una aportació de 1.261,68 EUR, al
Consell Comarcal del Bages per a la gestió del projecte esmentat. La
transferència al Consell d’aquesta aportació queda condicionada a
l’efectivitat de la vigència de la modificació de crèdit aprovada en sessió
plenària del 21 de maig de 2020 i pendent del tràmit d’exposició pública.
7. El dia 22 de maig de 2020 la tècnica de Patrimoni de la Secció de Cultura va
emetre memòria justificativa sobre l’aprovació de l’esmentat conveni en
virtut del qual s’encarrega la gestió al Consell Comarcal l’execució del
projecte “Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi”, i l’aportació de
l’Ajuntament de Manresa de 1.261’68 EUR a càrrec de
aplicació
pressupostària 20 336146500.
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8. Vist l’informe jurídic emès, en data 25 de maig de 2020, per la cap d’unitat
de l’Oficina de suport jurídic dels Serveis a les Persones.
Fonaments de dret
1. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa
que els ens locals poden promoure activitats i prestar tots aquells serveis que
contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.
2. Segons l’article 66.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, els municipis tenen competències
pròpies en matèria d’activitats culturals, i també poden, per a la gestió dels seus
interessos, exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres
administracions públiques i, en particular, les relatives a la protecció del patrimoni
cultural i la promoció de la cultura, en virtut del que estableix l’article 71.1 b) del
mateix cos legal.
3. Tal com es planteja la col·laboració en aquest conveni, es tracta d’un encàrrec
de gestió regulat a l’article 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, on s’estableix que la realització d’activitats de caràcter
material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats
de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la
mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les seves competències
estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els
mitjans tècnics idonis per exercir-les.
4. El mateix article 11 en els seus punts, 2 i 3, estableix que l’encàrrec de gestió
no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que
l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin
suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. I
quan aquest encàrrec es realitza entre òrgans de diferents administracions es
formalitzarà mitjançant la signatura del corresponent conveni, el qual haurà de
ser publicat al butlletí oficial de la província.
5. En aquest mateix sentit ho regula l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques
catalanes.
6. Per tant, en virtut d’aquest conveni es regula l’encàrrec de la gestió del projecte
“Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi” al Consell Comarcal del
Bages, per raons d’eficàcia al tractar-se d’un projecte amb repercussió i
extensió a diferents municipis de la comarca.
7. L’òrgan competent per aprovar la minuta de conveni que regula aquest encàrrec
de gestió correspon al Ple d’acord amb l’article 114.3.e) de l’esmentat Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix que es requereix el vot favorable
de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta
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del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords relatius a
la transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques.
8. En el mateix sentit ho recull els articles 22.2.p) i el 47.2.h) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en què la competència és
plenària i amb majoria qualificada.
Per tot això, la Regidora delegada de Cultura i Festes, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Bages,
l’Ajuntament de Manresa i els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó,
Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí,
Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara i Rocafort, Fonollosa, Gaià, Mura,
Navarcles, Navàs, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant
Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç
de Castellet, Santpedor, Súria i Talamanca, que regula l’encàrrec de gestió al Consell
Comarcal per a l’execució del projecte “Recuperem la memòria popular de la vinya i el
vi”, d’acord amb el text següent:
“CONVENI DE GESTIÓ DEL PROJECTE “RECUPEREM LA MEMÒRIA POPULAR DE LA
VINYA I EL VI”
La Sra. Estefania Torrente i Guerrero, presidenta el Consell Comarcal del Bages, actuant en nom
i representació d’aquest, amb CIF P-5800009-B i seu a C/Muralla Sant Domènec, 24 de
Manresa.
El Sr. Pere Aliaguilla Arnao, alcalde-president de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, actuant en
nom i representació d’aquest, amb CIF P-0800200-H i seu al C/ Raval, s/n d’Aguilar de Segarra.
El Sr. Enric Forcada Valiente, alcalde-president de l’Ajuntament d’Artés, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0801000-A i seu al C/ Barquera, 41 d’Artés.
El Sr. Eudald Vilaseca i Font, alcalde-president de l’Ajuntament d’Avinyó, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0801200-G i seu a la Plaça major, 11 d’Avinyó.
La Sra. Noèlia Ramírez Calatrava, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Balsareny, actuant
en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0801800-D i seu a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de
Balsareny.
El Sr. Joan Badia i Pujol, alcalde-president de l’Ajuntament de Callús, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0803700-D i seu a la Plaça major, 1 de Callús.
El Sr. Ferran Estruch Torrents , alcalde-president de l’Ajuntament de Cardona, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0804600-E i seu a la Plaça de la Fira 1 de Cardona.
La Sra. Montserrat Badia i Moreno, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar,
actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0805200-C i seu al C/ Joaquim Borràs, 40
de Castellbell i el Vilar.
El Sr. Celestí Rius Prat, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, actuant en
nom i representació d’aquest, amb CIF P-0805800-J i seu a la Plaça de l’Ajuntament, s/n de
Castellfollit del Boix.
El Sr. Cristòfol Gimeno Iglesias, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellgalí, actuant en nom
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i representació d’aquest, amb CIF P-0806000-F i seu a l’Avinguda de Montserrat, s/n de
Castellgalí.
El Sr. Domènec Òrrit Pujol, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellnou de Bages, actuant en
nom i representació d’aquest, amb CIF P0806100D i seu a la Plaça de l’Església, s/n de
Castellnou de Bages.
El Sr. Enric Campàs Sierra, alcalde-president de l’Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort,
actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0818100-J i seu a la Plaça de l’Ajuntament,
1 de El Pont de Vilomara i Rocafort.
El Sr. Eloi Hernàndez i Mosella, alcalde-president de l’Ajuntament de Fonollosa, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0808300-H i seu al C/ de l’Església, s/n de Fonollosa.
El Sr. Enric Armengou i Vall de Vilaramó, alcalde-president de l’Ajuntament de Gaià, actuant en
nom i representació d’aquest, amb CIF P-0808900-E i seu a la Plaça de l’Ajuntament, 1 de Gaià.
El Sr. Valentí Junyent Torras, alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0811200-E i seu a la Plaça de l’Ajuntament, 1 de Manresa.
La Sra. Montserrat Playà Camps, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Mura, actuant en
nom i representació d’aquest, amb CIF P- 0813800-J i seu a la Plaça de l’Ajuntament, s/n de
Mura.
El Sr. Josep Maria Feliu i Selga, alcalde-president de l’Ajuntament de Navarcles, actuant en nom
i representació d’aquest, amb CIF P- 0813900-H i seu a la Plaça de la Vila, 1 de Navarcles.
El Sr. Salvador Busquets Gubianas, alcalde-president de l’Ajuntament de Navàs, actuant en nom
i representació d’aquest, amb CIF P-0814000-F i seu a la Plaça de l’Ajuntament, 8, 1r de Navàs.
El Sr. Joan Carles Lluch de la Torre, alcalde-president de l’Ajuntament de Rajadell, actuant en
nom i representació d’aquest, amb CIF P-0817700-H i seu al C/ Major, 3 de Rajadell.
El Sr. Oriol Ribalta i Pineda, alcalde-president de l’Ajuntament de Sallent, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0819000-A, i seu a Plaça de la Vila, núm. 1 de Sallent.
El Sr. Josep Romero i Beltran, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, actuant
en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0821100-E, i seu a la Plaça Major, núm. 1 de Sant
Feliu Sasserra.
El Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0821200-C, i seu a la Plaça de la
Vila, 1 de Sant Fruitós de Bages.
El Sr. Jordi Solernou Vilalta, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0822500-E, i seu al C/ Major, 91 de Sant
Joan de Vilatorrada.
El Sr. Josep Maria Junyent Serra, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages,
actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0822900-G, i seu a la Plaça 1 d’Octubre, 1
de Sant Mateu de Bages.
La Sra. Georgina Mercadal i Viñals, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P- 0809700-H i seu al C/ de Dalt,
19 de Sant Salvador de Guardiola.
El Sra. Adriana Delgado i Herreros, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0826200-H, i seu a la Plaça de
l'Ajuntament, 10 de Sant Vicenç de Castellet.
El Sr/. Xavier Codina Casas, alcalde-president de l’Ajuntament de Santpedor, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0819100-I, i seu a la Plaça Gran, 4 de Santpedor.
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El Sr/. Albert Corberó i Aymerich, alcalde-president de l’Ajuntament de Súria, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0827400-C, i seu al C/ d’Ernest Solvay, 13 de Súria.
El Sr/. Josep Tarín Canales, alcalde-president de l’Ajuntament de Talamanca, actuant en nom i
representació d’aquest, amb CIF P-0827700-F, i seu la Plaça de l’Església, 1 de Talamanca.
Totes elles i ells intervenen en la seva condició d’alcalde i/o President de la corporació local a la
qual representen i en exercici de les funcions que els atorga la legislació vigent en matèria de
règim local. Es troben assistits pels respectius secretaris i secretàries de les diferents
corporacions locals que intervenen.
MANIFESTEN
El projecte Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi es va iniciar l’any 2019 amb
l’impuls conjunt del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages i el Centre
d’Estudis del Bages i que va comptar amb el suport tècnic del Consell Comarcal del Bages.
Aquell any van participar en el projecte 15 municipis de la comarca amb l’objectiu principal de
recollir testimonis que permetessin recuperar, conservar i difondre el coneixement sobre els
treballs tradicionals en la producció vitivinícola al Bages abans de la modernització i
industrialització de la producció que es va generalitzar a partir de la segona meitat del segle XX.
Amb l’objectiu d’incentivar la participació de més municipis i facilitar la gestió del projecte el
Consell Comarcal del Bages decideix fer-se càrrec de la gestió del projecte i, en data 13 de
febrer de 2020, sol·licita un ajut al Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de Barcelona per
cofinançar els costos de les actuacions previstes en el projecte Recuperem la memòria popular
de la vinya i el vi.
Atès que s’han adherit al projecte un total de 28 municipis, la relació dels quals es troba a
continuació:
























Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
El Pont de Vilomara i Rocafort
Fonollosa
Gaià
Manresa
Mura
Navarcles
Navàs
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
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Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
Talamanca

Atès que per proporcionar suport científic per al desenvolupament de les actuacions el Centre
d’Estudis del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages s’han
adherit al projecte.
Atès que l’encàrrec de la gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que l’encarrega
dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s’integri
l’activitat material concreta objecte de l’encàrrec.
Atès que s’han previst les següents actuacions:
IMPORT
TOTAL
(Sense IVA)

IMPORT
TOTAL
(amb IVA)

1.1 Entrevistes noves

3.305,79 €

4.000,00 €

1.2 Buidatge entrevistes

6.611,57 €

8.000,00 €

1.3 Redacció continguts

2.479,34 €

3.000,00 €

1.4 Cessió i gestió objectes

1.652,89 €

2.000,00 €

1.5 Adaptació continguts per APP d’audioguia

2.479,34 €

3.000,00 €

1.6 Disseny i producció exposició itinerant

8.264,46 €

10.000,00 €

1.7 Edició materials didàctics i divulgatius

2.892,56 €

3.500,00 €

2.1 Comunicació (actualització web, gestió XXSS,…)

1.239,67 €

1.500,00 €

2.2 Fulleteria (disseny i maquetació)

1.239,67 €

1.500,00 €

826,45 €

1.000,00 €

30.991,74 €

37.500,00 €

ACTUACIONS DEL PROJECTE

1 Actuacions del projecte

2 Promoció i difusió del projecte

2.3 Impressió fulleteria
TOTALS

Atès que mitjançant les aportacions dels municipis, del Consell Comarcal i del Consell Regulador
de la Denominació d’Origen Pla de Bages es finançarà una part del cost total de les actuacions
amb fins a 22.500,00€ segons es detalla en la taula que hi ha a continuació:
Nota: el pes de les aportacions de cada municipi varia en funció del pes poblacional de
cadascun:
Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4
Tram 5
Tram 6

< 500 habitants
Entre 500 i 1.000 habitants
Entre 1.000 i 3.000 habitants
Entre 3.000 i 5.000 habitants
Entre 5.000 i 15.000 habitants
> 15.000 habitants
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Municipi

Població

Tram

288

1

210,28 €

Artés

5.698

5

1.051,40 €

Avinyó

2.275

3

630,84 €

Balsareny

3.159

4

841,12 €

Callús

2.140

3

630,84 €

Cardona

4.636

4

841,12 €

Castellbell i el Vilar

3.647

4

841,12 €

Castellfollit del Boix

436

1

210,28 €

Castellgalí

2.062

3

630,84 €

Castellnou de Bages

1.397

3

630,84 €

El Pont de Vilomara i Rocafort

3.830

4

841,12 €

Fonollosa

1.453

3

630,84 €

175

1

210,28 €

77.714

6

1.261,68 €

224

1

210,28 €

Navarcles

5.977

5

1.051,40 €

Navàs

6.020

5

1.051,40 €

548

2

420,56 €

6.658

5

1.051,40 €

602

2

420,56 €

Sant Fruitós de Bages

8.703

5

1.051,40 €

Sant Joan Vilatorrada

10.936

5

1.051,40 €

Sant Mateu de Bages

603

2

420,56 €

Sant Salvador de Guardiola

3.179

4

841,12 €

Sant Vicenç de Castellet

9.523

5

1.051,40 €

Santpedor

7.554

5

1.051,40 €

Súria

5.942

5

1.051,40 €

206

1

210,28 €

Aguilar de Segarra

Gaià
Manresa
Mura

Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra

Talamanca

Aportació

Consell Comarcal

1.261,68 €

DO Pla de Bages

841,12 €
22.500,00 €

TOTAL

Atès que es preveu que les actuacions seran cofinançades mitjançant un ajut provinent del
Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de Barcelona i que aquest donarà suport amb un total
de fins a 15.000,00€ suposant el 40% del cost total de les actuacions.
Atès que no es té la resolució definitiva de l’ajut per part de la Diputació de Barcelona, les
actuacions previstes per executar s’ajustaran en funció d’aquest. És a dir, decreixeran les
actuacions en tant que decreixi l’ajut provinent del Catàleg de Serveis 2020 sempre prioritzant les
actuacions relatives a la recuperació i conservació del coneixement sobre el passat essent
aquesta planificació que es desglossa a continuació la mínima a realitzar:
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IMPORT TOTAL
(Sense IVA)

IMPORT
TOTAL
(amb IVA)

1.1 Entrevistes noves

3.305,79 €

4.000,00 €

1.2 Buidatge entrevistes

6.611,57 €

8.000,00 €

1.3 Redacció continguts

1.239,67 €

1.500,00 €

ACTUACIONS DEL PROJECTE SENSE
AJUT DIBA
1 Actuacions del projecte

1.4 Cessió i gestió objectes
1.5 Adaptació continguts per APP d’audioguia
1.6 Disseny i producció exposició itinerant
2 Promoció i difusió del projecte
2.1 Comunicació (actualització web, gestió XXSS,…)
TOTALS

661,16 €

800,00 €

991,74 €

1.200,00 €

4.958,68 €

6.000,00 €

826,45 €

1.000,00 €

18.595,04 €

22.500,00 €

Atès que es preveu que les actuacions del projecte tenen el finançament que es desglossa a
continuació:
IMPORT
TOTAL
(Sense IVA)

IMPORT
TOTAL
(amb IVA)

1.1 Entrevistes noves

3.305,79 €

4.000,00 €

2.400,00 €

1.600,00 €

1.2 Buidatge entrevistes

6.611,57 €

8.000,00 €

4.800,00 €

3.200,00 €

1.3 Redacció continguts

2.479,34 €

3.000,00 €

1.800,00 €

1.200,00 €

1.4 Cessió i gestió objectes

1.652,89 €

2.000,00 €

1.200,00 €

800,00 €

1.5 Adaptació continguts per APP d’audioguia

2.479,34 €

3.000,00 €

1.800,00 €

1.200,00 €

1.6 Disseny i producció exposició itinerant

8.264,46 €

10.000,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

1.7 Edició materials didàctics i divulgatius

2.892,56 €

3.500,00 €

2.100,00 €

1.400,00 €

ACTUACIONS DEL PROJECTE

PREVISIÓ
APORTACIÓ
DIBA*

APORTACIONS
MUNICIPALS

1 Actuacions del projecte

2 Promoció i difusió del projecte
Comunicació (actualització web, gestió
2.1 XXSS,…)
2.2 Fulleteria (disseny i maquetació)
2.3 Impressió fulleteria
TOTALS

0,00 €

0,00 €

1.239,67 €

1.500,00 €

900,00 €

600,00 €

1.239,67 €

1.500,00 €

900,00 €

600,00 €

826,45 €

1.000,00 €

600,00 €

400,00 €

30.991,74 €

37.500,00 €

22.500,00 €

15.000,00 €

* resta pendent de resolució l’ajut del Catàleg de Serveis 2020
És per tot això que acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, en el marc establert a la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques segons les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té naturalesa administrativa i el seu objecte és regular el marc de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de: Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó,
Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de
Bages, El Pont de Vilomara i Rocafort, Fonollosa, Gaià, Manresa, Mura, Navarcles, Navàs,
Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant
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Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Súria i
Talamanca; que inclou la delegació o encomanada de gestió al Consell Comarcal per a
l’execució del projecte “Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi” i que es concreta en
les següents actuacions:
Es preveu portar a terme les següents actuacions, sempre condicionat al fet que es concedeixi
l’ajut provinent de la Diputació de Barcelona a través del Catàleg de Serveis 2020:
Realització i buidatge d’entrevistes en profunditat
Objectiu:
Portar a terme entrevistes en profunditat a testimonis directes del passat vitivinícola dels
municipis que s’han adherit aquest any al projecte i fer un buidatge exhaustiu de totes les
entrevistes, les que es van realitzar l’any passat i les que es realitzaran aquest any. Es crearà
una base de dades amb tota la informació que se’n pugui extreure i que pugui ser públicament
consultable. A més, en aquesta base de dades també s’hi inclouran les aportacions gràfiques,
documentals o audiovisuals que aquests testimonis hagin cedit arran de les entrevistes.
Redacció i elaboració de continguts
Objectiu:
En base a la informació extreta en la fase de realització i buidatge d’entrevistes, es produiran
continguts per continuar engreixant i promovent el web www.ceptinavi.cat així com també es
prepararà la base sobre la qual girarà el discurs museogràfic de l’exposició itinerant.
Cessió i gestió d’objectes
Objectiu:
Per tal de complementar i il·lustrar els continguts de l’exposició itinerant es gestionarà la cessió
d’objectes representatius dels treballs i feines relacionades amb la viticultura que estiguin en
mans de particulars o d’ens públics.
Adaptació de continguts per APP d’audioguia
Objectiu:
Creació d’itineraris virtuals mitjançant l’elaboració i producció de continguts textuals, locutats i
gràfics.
Disseny i producció d’una exposició itinerant
Objectiu:
Elaboració, disseny i fabricació d’una exposició itinerant, pensada per poder funcionar en les
biblioteques municipals, escoles, instituts o espais culturals dels municipis participants. Ha de ser
una exposició dotada d’una museografia capaç d’adaptar-se a les necessitats espacials al mateix
temps que ha de tenir continguts atractius.
Comunicació
Objectiu:
Promoció i difusió del projecte mitjançant la gestió del web www.ceptinavi.cat i la creació de
comptes i perfils a diferents xarxes socials per tal de reforçar i posicionar la marca “cep, tina i vi”,
dotant-la d’una major visibilitat.
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Fulleteria
Objectiu:
Disseny, maquetació, impressió de fulleteria amb continguts que treballaran en la promoció del
projecte i en la difusió del patrimoni material vitivinícola, especialment la pedra seca, que ha
arribat fins avui.
SEGONA.- FINANÇAMENT
El cost total del projecte s’ha estimat en 37.500,00€. El 60% del cost es finança a través de les
aportacions dels municipis que participen en el projecte, del Consell Comarcal i del Consell
Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages fins arribar a la xifra total de 22.500,00€.
El 40% restant del cost total del projecte, 15.000,00€, s’ha previst que es finançarà mitjançant un
ajut sol·licitat al Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de Barcelona que en el moment de
signar aquest conveni encara resta per resoldre. L’aportació de fons propis restarà inalterable
independentment del decreixement de l’aportació de la Diputació de Barcelona i el que farà serà
ajustar les actuacions al finançament finalment obtingut.
TERCERA.- OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL
El Consell Comarcal es compromet a:

-

Preveure en el pressupost del Consell Comarcal del Bages de l’exercici corresponent a
cada actuació que composa el projecte “Recuperem la memòria popular de la vinya i
el vi”, la quantia necessària per a l’efectiva execució, en la seva condició d’ens
beneficiari i executor i d’acord amb les obligacions, els drets i potestats que li
corresponguin per a la seva correcta execució.

-

Procedir a l’execució material del projecte en tots els seus termes d’acord amb el
quadre d’actuacions previstes.

-

Aprovar i signar els convenis amb els Ajuntaments que formen part de l’operació, que
siguin requerits, per a la gestió de la inversió realitzada d’acord amb el projecte aprovat
del qual el Consell Comarcal del Bages n’és l’ens beneficiari i executor.

-

Informar de manera lleial i diligent a cada ajuntament de l’evolució, canvis o
modificacions de les circumstàncies o mitjans per a l’execució de les operacions i
tasques assignades.

-

Justificar degudament les despeses i presentar la memòria de les actuacions
realitzades segons es detalla en el Catàleg de Serveis 2020.

-

Avançar la quantia econòmica aportada per l’ajut del Catàleg de Serveis 2020 de la
Diputació de Barcelona.

QUARTA.- OBLIGACIONS DELS AJUNTAMENTS
Els ajuntaments es comprometen a:

-

Preveure en el pressupost de l’exercici actual el crèdit necessari en funció de la
quantitat que a cada ens li correspongui d’acord amb el quadre de finançament que
figura a la part expositiva d’aquest conveni.

-

Realitzar, a l’inici del projecte, una bestreta al Consell Comarcal del total de l’import
sobre l’aportació municipal en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la
liquidació econòmica emesa pel Consell Comarcal.

-

Responsabilitzar-se jurídica i econòmicament de qualsevol reintegrament, correcció
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financera, revocació, sanció, indemnització o anàleg que li sigui aplicada al Consell
Comarcal del Bages i que tingui causa en alguna actuació a fer per l’Ajuntament.

-

Col·laborar activament en el desenvolupament de l’actuació subvencionada.

-

Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d’informació i proporcionar la
documentació requerida.

-

Informar de manera lleial i diligent de totes les incidències relatives a les actuacions del
projecte.

CINQUENA.- SEGUIMENT DEL CONVENI
Es constituirà un equip impulsor del projecte format per:

-

El cap de l’Àrea d’Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages
Un representant de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Manresa
Un representant del Centre d’Estudis del Bages
Un representant del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages

A aquest equip impulsor s’hi sumarà un representant de l’empresa adjudicatària de la
comunicació i difusió del projecte i de l’historiador/a responsable de les entrevistes i recollida de
documentació.
Aquest equip es coordinarà amb representants dels diferents municipis per mitjà de comunicació
telemàtica i amb reunions presencials a mesura que es desenvolupin les actuacions.
SISENA.- VIGÈNCIA
El present conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i estarà vigent durant tot el
període d’execució de les actuacions que formen part del projecte les quals hauran d’estar
finalitzades el 31 de desembre de 2020.
SETENA.- PROTECCIÓ DE DADES
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
VUITENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució del present conveni:
a)
b)
c)
d)
e)

La completa realització, un cop justificada o acreditada, del seu objecte i/o compliment
del seu període de vigència.
La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n
deriven.
La renúncia formal a la subvenció per l’entitat beneficiaria.
L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per qualsevol
de les parts atorgants.
La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts signatàries.

La presumpció d’existència d’incompliment greu serà comunicada de forma fefaent mitjançant
comunicació escrita. L’altra part tindrà un termini d’un mes per solucionar la causa de
l’incompliment. Si al final d’aquest termini la causa d’incompliment no hagués estat corregida, el
conveni quedarà resolt automàticament si així ho requeria la part denunciant.
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Les parts es comprometen a resoldre de bona fe i de manera amistosa qualsevol desacord que
pugui existir en el desenvolupament del conveni, de manera prèvia a la via de la jurisdicció
contenciosa.
NOVENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre, en darrera
instància, els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereix que la part interessada o
que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La
desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
I en prova de conformitat i d’acceptació, totes les parts signen aquest conveni en la data
esmentada en la signatura.”

Segon.- Condicionar el pagament de l’aportació econòmica establerta al conveni de
1.261’68 EUR, que ha de fer l’Ajuntament de Manresa al Consell Comarcal del Bages,
a l’efectivitat de la vigència de la modificació de crèdit aprovada en sessió plenària del
21 de maig de 2020, en què es va dotar l’aplicació pressupostària 20 336146500 per
fer el càrrec de l’import esmentat i es troba en tràmit d’exposició pública.
Tercer.- Ordenar la publicació de la minuta de conveni al Butlletí Oficial de la
Província, en compliment de l‘establert a l’article 11.3 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
Quart.- Facultar l’Alcalde-President de la Corporació per a la signatura de la
documentació relativa a la formalització del conveni.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=5329.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

6.2

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de
menjador, curs 2020-21 (SUB.BCO 16/2020).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 8
de juny de 2020, que es transcriu a continuació:
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“L’article 2 de la llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya, estableix els
principis rectors del sistema educatiu, destacant-hi la universalitat i l’equitat com a
garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius.
Així mateix, tal i com assenyala la llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars
d’infants de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les
noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys han de tenir l’oportunitat d’exercir efectivament el dret
universal a l’educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per
l’Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució
d’aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d’accés als serveis de les llars
d’infants públiques.
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l’Administració local i,
concretament, els ajuntament, com a administració més propera als ciutadans i
ciutadanes.
El regidor d’Ensenyament i Universitats d’aquest Ajuntament té la voluntat d’impulsar
l’aprovació de les bases reguladores d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats
de menjadors, destinats a nens i nenes de 0 a 3 anys de les llars d’infants municipals
de Manresa que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
L’atorgament d’aquests ajuts per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constituïts de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vistos els informes que consten a l’expedient.
Per tot això, el regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposa a la Comissió
Informativa i de control de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, que dictamini
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els
següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a
l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2020-21, amb el text següent:

Acta de la sessió plenària núm. 6, de 18 de juny de 2020

86

“BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A
L’ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
PER AL CURS 2020-21
Base 1. Objecte, beneficiaris i requisits
1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament, mitjançant
procés selectiu de concurrència pública, de beques a famílies empadronades a
Manresa amb infants de 0 a 3 anys matriculats a les llars d’infants municipals
de Manresa durant el curs 2020- 2021.
2. Són membres computables de la unitat familiar les persones progenitores o
tutores, els germans solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en el
domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com
els ascendents de les persones progenitores o tutores que justifiquin la seva
residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de
convivència corresponent.
En el cas de divorci, separació legal o de fet, no es considerarà membre
computable la persona que no convisqui amb l’infant beneficiari de l’ajut, sense
perjudici de què en la renda de la unitat familiar s’inclogui la seva contribució
econòmica.
Tindrà, no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o
persona unida per anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput
de la renda de la unitat familiar.
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no
formin part de la unitat familiar, l’Ajuntament de Manresa requerirà a les
persones sol·licitants de l’ajut la documentació necessària per acreditar-ho.
3. Les famílies s’hauran de trobar en les situacions següents:
Beques per al servei escolar i per al servei de menjador. Es concediran pel
concepte de quotes mensuals i per la matrícula.
1.1. L’alumnat de famílies nombroses i monoparentals tindran una beca
equivalent 30%. Aquestes beques s’aplicaran sempre a partir de la data
de presentació del títol, carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a
aquesta reducció amb caràcter retroactiu per a quotes ja liquidades amb
anterioritat.
1.2. Podran tenir la consideració de famílies beneficiàries aquelles que no
superin els següents llindars de renda anual bruta:

Tram B
(fins a)
Tram D
(fins a)

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 o més
persones

17.290,00

21.280,00

25.270,00

29.260,00

33.250,00

37.240,00

21.612,50

26.600,00

31.587,50

36.575,00

41.562,50

46.550,00
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L’alumnat que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta
anual establert per al tram B del quadre anterior tindran dret:

-

Al 80% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador

-

A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula quan sigui alumnat valorat
de risc social greu per professionals dels serveis socials municipals en
funció dels criteris establerts per la Direcció general d’Atenció a la
Infància i Comunitat educativa de la Generalitat de Catalunya.

L’alumnat que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta
anual establert per al tram D del quadre anterior tindran dret:
-

Al 50% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador
Al 80% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador
quan les famílies es trobin, a més, en un dels supòsits següents:
Infants en acolliment
Discapacitat de l’infant, el pare, la mare, tutor/a o germans
Risc social greu valorat per professionals dels serveis socials
municipals en funció dels criteris establerts per la Direcció general
d’Atenció a la Infància i Comunitat educativa de la Generalitat de
Catalunya

Aquestes reduccions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar la reducció
establerta a l’apartat 1.1, si escau.
1.3. La incorporació amb posterioritat a l’1 de gener de cada curs donarà lloc a
una reducció del 50% de l’import de la matrícula. Respecte a les quotes
mensuals es pagaran les corresponents a partir de la data d’alta.
1.4. Si un alumne en llista d’espera s’incorpora a l’escola per ocupar una plaça
vacant una vegada iniciat el mes, abonarà igualment la quota íntegra si és
dins la primera quinzena. Si s’hi incorpora dins la segona quinzena,
abonarà la meitat de la quota.
Base 2. Condicions generals per optar a aquestes reduccions
-

Estar empadronat a la ciutat de Manresa
Que la renda anual brutal de la unitat familiar no superi les quantitats que
s’especifiquen anteriorment
Seran compatibles amb altres ajudes sempre i quan, la suma de totes, no
superin l’import total suportat per les famílies.
No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre

Base 3. Sol·licituds i documentació
1.Les famílies monoparentals i nombroses acreditaran documentalment
aquesta condició en el moment d’efectuar la matrícula a l’escola.
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2. Les persones interessades a presentar la sol·licitud d’aquesta convocatòria
podran recollir l’imprès específic que facilitarà la llar d’infants en el moment
d’efectuar la matrícula, de manera presencial o telemàtica. Les sol·licituds es
presentaran, degudament complimentades i signades per totes les persones
computables, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) d’acord amb l’horari
que se li hagi indicat a l’escola. Caldrà que hi adjunti la documentació següent:
Original de:


DNI, permís de residència o passaport de les persones progenitores o
tutores que presenten la sol·licitud
 Llibre de família
 Justificació d’ingressos de tot el nucli familiar:









Declaració de la renda (any 2019) de tots els majors de 16 anys
que treballin. Si no s’ha presentat: 4 últimes nòmines dels majors
de 16 anys que treballin.
Certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en
relació a la percepció de pensions i altres prestacions anàlogues
(per exemple, prestacions per fills a càrrec).
Certificat de l’Oficina de Benestar Social i Família (OBF) en
relació a la percepció de Pensió No Contributiva (PNC) de
jubilació o d’invalidesa.
Persones de més de 65 anys del nucli de convivència que no
percebin cap pensió o amb un grau de discapacitat superior o
igual al 65% que no percebin cap pensió: certificat negatiu de
Pensió No Contributiva (PNC)
En el cas de persones amb grau de dependència, si s’escau,
certificat d’ingressos vinculats a la Llei de la Dependència.
Resolució favorable de l’Ajut de lloguer de la Generalitat de
Catalunya de l’any 2019 (si s’ha presentat declaració de renda,
no és necessari)
En cas de separació o divorci: conveni regulador de separació
presentat al jutjat o sentència de divorci on consti l’import
mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el
cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la
sentència

De manera excepcional, en situacions especials en què no es puguin justificar
ingressos amb els documents esmentats, caldrà fer declaració responsable
d’ingressos.
3.L’Ajuntament de Manresa podrà requerir els documents complementaris que
consideri necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies
peculiars de cada cas.
4.La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels
membres de la unitat familiar majors de 16 anys per tal que l’Ajuntament de
Manresa pugui consultar les dades de caràcter tributari, econòmic i altres
relatives a les condicions d’accés a les ajudes.
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5.També significa l’autorització a l’Ajuntament de Manresa de pagament de les
beques per modalitat d’endossament a favor de les empreses proveïdores del
servei.
6.En situacions de manca total o parcial de dades econòmiques per part de
l’administració tributària, la valoració de la renda familiar es farà mitjançant
informe social que s’acompanyarà, en el seu cas, de la informació tributària de
la qual es disposi.
Base 4. Termini de presentació
1. El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 29 de juny al 10 de
juliol, d’acord amb l’hora prèvia que s’hagi donat a l’escola a les persones
interessades.
2. Sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar
sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a les llars d’infants que s’hi
matriculin una vegada iniciat el curs escolar que no hagin pogut presentar la
sol·licitud en el termini ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits
establerts a la base 2.
3. D’acord amb la disponibilitat pressupostària, també es podran presentar
sol·licituds durant el curs per a alumnes la família dels quals tingui una variació
substancial en la seva renda familiar.
Base 5. Procediment d’atorgament
1.Es realitzarà una valoració tècnica de les sol·licituds presentades d’acord
amb el que es preveu a la Base 1 i elevarà proposta d’atorgament a l’òrgan
instructor.
2. La proposta de resolució haurà de contenir, com a mínim, la relació dels
alumnes amb dret a beca o reducció i el percentatge del cost d’escolarització o
menjador que significa d’acord amb la base 1.
3. La proposta de resolució serà traslladada a la direcció de cada llar d’infants
durant el mes de juliol perquè ho comuniqui a les persones interessades i, si
escau, puguin formular les al·legacions que estimin convenients en el termini
de 10 dies a partir de la recepció de la proposta.
4.Un cop finalitzat aquest termini d’al·legacions es dictarà resolució
d’atorgament amb el contingut que s’estableix a l’apartat 2 d’aquesta base.
5. L’Ajuntament de Manresa, un cop valorades les sol·licituds, podrà plantejar a
la proposta de resolució la reserva de part de la dotació pressupostària per a
noves matriculacions o canvis econòmics de la unitat familiar.
6.Durant el mes de gener es dictarà una resolució en què s’indicarà l’import de
les beques percebudes per l’alumnat en el període setembre-desembre i es
procedirà a la regularització amb les incorporacions i baixes que s’hagin produït
en aquest mateix període.
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7.Aquesta regularització i la determinació de les beques percebudes durant el
període gener-juliol, es realitzarà mitjançant resolució durant el mes d’agost o
setembre.
8.Les resolucions es notificaran mitjançant la seva publicació al taulell
d’anuncis dels centres escolars i de l’Ajuntament de Manresa de manera que
garanteixi la protecció de dades de les persones beneficiàries.

Base 6. Pagament dels ajuts
El pagament dels ajuts pel servei escolar i pel servei de menjador es farà per
endossament a les empreses concessionàries del servei d’acord amb el
sistema de pagament que es prevegi als plecs de clàusules corresponents.
Base 7. Baixes, renúncies, trasllats, absències i noves adjudicacions
1.Quan un alumne beneficiari causi baixa o per causa justificada no pugui
gaudir de l’ajut, els centres docents ho comunicaran de manera immediata a
l’Ajuntament.
2.Es podrà retirar la beca a l’alumnat que no assisteixi regularment al centre.
Base 8. Protecció de dades
1.Amb la presentació de la sol·licitud d'ajut la part interessada dóna el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral,
econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent
expedient.
2.Així mateix i d'acord amb l'article 2 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia del Drets Digitals i article 2 i
següents del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD), les dades d'aquest caràcter subministrades per la part de la
persona interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta
necessària per a la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de
tractament informatitzat per part l'Ajuntament per tal de possibilitar la seva
concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i
comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació,
supressió, limitació del tractament, i portabilitat, les persones interessades
hauran d’adreçar un escrit a l’Ajuntament a l’adreça Plaça Major, 1, de
Manresa, o mitjançant instància general a la Seu Electrònica o mitjançant
correu electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat
3.Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en
aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades
personals i familiars facilitades, essent utilitzades estrictament per a les
finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per la Llei
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Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, abans
esmentats.
4.En aquest cas, com que l’atorgament es fa mitjançant procediment de pública
concurrència, es realitzaran les accions i mesures necessàries per a que la
publicació garanteixi els drets recollits en la normativa sobre protecció de dades
esmentada.”
SEGON.- CONVOCAR concurs públic per a la concessió de beques per a
l’escolarització i menjador a les llars d’infants municipals per al curs 2020-21,
mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, amb els termes
següents:
Aplicació pressupostària a la que s’imputa la subvenció: Anirà a càrrec de la partida
323022799, del pressupost municipal 2020. L’import màxim que es preveu destinar és
de 100.000 €.
Termini.- El termini inicial de presentació és del dia 29 de juny a 10 de juliol de 2020.
Tanmateix, s’estableix el procediment mitjançant convocatòria oberta, sempre que hi
hagi disponibilitat pressupostària.
Tramitació.- La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat
que es facilitarà a les llars d’infants i a la web municipal http://www.ajmanresa.cat.
La documentació es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització, sense perjudici
del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de las administracions públiques.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases
reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de
l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a
partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Resolució i notificació: La resolució d’atorgament es notificarà als interessats d’acord
amb el que es preveu a les bases reguladores i s’enviarà a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20
de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. Aquesta
resolució indicarà la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques
i el termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.
TERCER.- PUBLICAR la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a l’esmentada
BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies, a comptar a partir
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la
publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així mateix,
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s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci
de publicació del text.
QUART.- L’acord d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu un cop
transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hagin formulat al·legacions o
impugnacions.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=5596.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.3

Regidoria delegada d’Esports

6.3.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs
esportius que han acollit infants i joves de famílies afectades
econòmicament per la Covid-19 (SUB.BCO 13/2020).
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Esports, de 3 de juny de 2020,
que es transcriu a continuació:
“La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la
concessió de subvencions públiques requereix que s’aprovin amb caràcter previ les
bases reguladores del seu atorgament.
Amb la finalitat de desenvolupar aquesta previsió normativa, l’article 27 de l’Ordenança
general de subvencions ho recull en aquest mateix sentit, especificant que la
normativa reguladora de les subvencions es contindrà en les respectives bases
específiques.
L’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’iniciar el procediment d’aprovació de
l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs esportius que han acollit
infants i joves de famílies afectades econòmicament per les conseqüències de la crisi
de la còvid 19, en el moment d’iniciar la temporada esportiva 2020/21.
La competència per a la seva aprovació, d’acord amb l’article 124.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, correspon al Ple de la Corporació.
Vistos els informes que consten a l’expedient.
Per tot això, el tinent d’alcalde, President de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions destinades a entitats i clubs esportius que han acollit infants i joves de
famílies afectades econòmicament per la còvid19, d’acord amb el text següent:
PROPOSTA DE BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A
ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS QUE HAN ACOLLIT INFANTS I JOVES DE
FAMÍLIES AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA
CRISI DE LA COVID-19 EN EL MOMENT D’INICIAR LA TEMPORADA ESPORTIVA
2020/21”.
1.

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a entitats i clubs
esportius de la ciutat afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19,
per tal de fer efectiva la continuïtat de la pràctica esportiva dels infants i joves de
famílies que han experimentat una reducció dràstica de la seva capacitat econòmica
per fer front a les despeses derivades de la participació dels seus fills/es en les
activitats esportives de formació i competició, i que han sol·licitat a l’entitat una
reducció i/o bonificació de les quotes d’inscripció del primer trimestre o quadrimestre
de la temporada 2020/21.
2.

Entitats destinatàries i requisits mínims

Les entitats destinatàries seran entitats esportives sense afany de lucre que reuneixin
els requisits següents:







Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat
esportiva en el terme municipal de Manresa.
Estar inscrites en el Registre general d’entitats de l’Ajuntament i en el Registre
d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya.
Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa,
amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, autoritzant expressament
l’Ajuntament perquè consulti aquestes dades a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social.
No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.
Haver estat afectada per la suspensió de la seva activitat com a conseqüència
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
(BOE núm. 67, de 14.3.2020), i per les posteriors restriccions normatives del
Pla per a la Transició cap a una nova normalitat”.
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3.

Procediment i criteris de valoració

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes
bases serà el de pública concurrència, mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades per les entitats esportives, i d’acord amb els criteris de valoració
següents:
Barem de puntuació
Es valoraran els infants o joves inscrits a un club o entitat esportiva amb la seu social
al municipi de Manresa que compleixen amb els següents requisits:







nascut entre els anys 2003 i 2016
està empadronat/da a Manresa
pertànyer a una unitat familiar de convivència que, amb caràcter temporal, s’ha
declarat insolvent econòmicament en el moment de formalitzar la inscripció a
l’activitat esportiva d’algun dels seus membres perquè es troba afectat per
algunes circumstàncies que s’especifiquen en l’apartat 4 d’aquestes bases.
Inscripció formalitzada abans del 30/9/2020.
Que es trobin amb el següent topall d’ingressos en el nucli familiar, Es
considerarà unitat familiar de convivència la constituïda per un grup de
convivència comuna —segons el padró municipal— per vincle de matrimoni o
una relació estable anàloga o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat
fins al segon grau. La relació de parentiu s'avaluarà a partir de l’esportista. La
unitat familiar haurà de considerar-se com una unitat econòmica en termes
d'ingressos i despeses.

Màxim
d’ingressos

2
persones

3
persones

4
persones

5
persones

6
persones

7
persones

1.852 €

2.280 €

2.707 €

3.135 €

3.562 €

3.990 €

Quedaran excloses les persones que han estat beneficiàries d’un ajut econòmic de la
convocatòria per al “Desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i
joves amb pocs recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques esportives” de
l’any 2020.
En funció de les sol·licituds, es valoraran:
1 punt per esportistes que es donen d’alta al club esportiu per primera vegada (noves
incorporacions).
2 punts per esportistes que han renovat la seva inscripció amb el mateix club esportiu
o entitat de la temporada 2019/20, i manté la seva fidelització amb el projecte esportiu
de l’entitat.
El valor de la subvenció vindrà determinat per l’import que resulti de dividir la quantia
econòmica efectivament assignada a aquesta convocatòria i la suma total de punts
obtinguts per la valoració de les sol·licituds resoltes favorablement, amb arrodoniment
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a unitats d’euro i amb un import màxim de 120 EUR per esportista inscrit , i un import
total màxim de 6.000 € per entitat..
4. Declaració de la insolvència econòmica familiar
El representant legal de la unitat familiar afectada econòmicament per la crisi sanitària
del COVID-19, lliurarà a l’Ajuntament de Manresa una declaració conforme algun i/o
tots els membres majors d’edat de la unitat familiar, en el moment de formalitzar la
inscripció del seu fill/a o menor d’edat al seu càrrec, es troben amb alguna de les
circumstàncies següents:
a) Són persones físiques treballadores autònomes (no s'hi inclouen els treballadors
autònoms societaris, ni familiars col·laboradors), que han patit una reducció dràstica i
involuntària de la seva facturació en el període mes de març a setembre de 2020, en
comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels
efectes de la Covid-19, o bé han suspès la seva activitat econòmica com a mesura
derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març,


no disposin de fons alternatius d'ingressos,



estan al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les
obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposen de la corresponent
resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial
dels seus deutes amb l'Estat.



estan en situació d'alta al RETA, o com a mínim, ho han estat, durant el primer
trimestre del 2020.

b) Són persones treballadores per compte aliè afectades per


un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major,



un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques,
tècniques i de producció,



persones treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un
ERTO.



persones treballadores per compte aliè afectades per l'extinció del contracte de
treball.

c) Són persones en situació d’atur
Les famílies sol·licitants, s’hauran de comprometre
documentació, pel cas que els sigui requerida:

a guardar

la

següent

Persones en règim d’autònoms:
1. Document “Estimació directa ingressos i despeses” degudament emplenat.
2. Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d'ingressos i
despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses
del període justificat (primer i segon trimestre de 2.020). Aquells treballadors que no
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estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, ho hauran
d'acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
3. Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer i segon
trimestre 2019.
4. Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre
2020.
5. Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
6. Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
7. Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer
trimestre 2020.
8. Acreditació d’ingressos de qualsevol altre membre de la unitat familiar, d’acord amb
la definició de l’apartat 3.1.e) d’aquest annex, referits als mesos de març i abril de
2020.
9. Documentació que acrediti que s’han destinat els recursos a la finalitat de la
prestació.
Persones treballadores per compte d’altre:
1.- En cas de suspensió de contracte o reducció de jornada:
- el document acreditatiu de la suspensió del contracte o de la reducció de la jornada,
per les causes establertes als articles 22 i 23 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de
març.
- els justificants dels salaris corresponents als períodes de febrer, març i abril de 2.020.
- si s’escau, resolució del Servei Públic d’Ocupació (SEPE) de concessió de la
prestació per desocupació total o parcial.
- Acreditació d’ingressos de qualsevol altre membre de la unitat familiar, d’acord amb
la definició de l’apartat 3.1.e) d’aquest annex, referits als mesos de març i abril de
2020.
- Documentació que acrediti que s’han destinat els recursos a la finalitat de la prestació
2.- En cas d’extinció del contracte:
- La comunicació de l’empresari d’extinció del contracte per causes de força major.
- els justificants dels salaris corresponents als períodes de febrer, març i abril de 2.020.
- si s’escau, resolució del Servei Públic d’Ocupació (SEPE) de concessió de la
prestació per desocupació total o parcial.
- Acreditació d’ingressos de qualsevol altre membre de la unitat familiar, d’acord amb
la definició de l’apartat 3.1.e) d’aquest annex, referits als mesos de març i abril de
2020.
- Documentació que acrediti que s’han destinat els recursos a la finalitat de la prestació
L’ajuntament de Manresa podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació de la
situació declarada. En cas que, després de la comprovació, s’acredités que no es
complia els requisits, procedirà en reintegrament de les subvencions i, en el seu cas,
aplicació del procediment sancionador previst a la Llei 38(2003.
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5. Import de les subvencions
L’import econòmic destinat a la convocatòria es troba consignat a l’aplicació
pressupostària núm. 20 3411 48900 del pressupost general de l’Ajuntament de
Manresa per a l’exercici 2020. Es destinarà un import inicial de 18.000 EUR per a les
sol·licituds estimades i valorades favorablement durant la fase ordinària de la
convocatòria. Aquest import podrà ser objecte d’ampliació en funció de les
disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament. La Comissió qualificadora determinarà la
ponderació econòmica que correspongui atorgar a cada punt en funció de la demanda
recollida, podent proposar una reserva de crèdit.
6. Procediment i termini per a la presentació de sol·licituds
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública
aprovada per l’òrgan competent. La convocatòria es farà pública a través del tauler
d’edictes i del web municipal. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS
per a la seva publicació en el BOP de Barcelona.
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de la subvenció l’aportació de la
documentació següent per part de les entitats que concorrin:


Imprès de sol·licitud de l’entitat (IMPRÉS 1 – MODEL ENTITAT), acompanyada
de la relació d’esportistes que han sol·licitat l’exempció o bonificació de les
quotes durant el primer quadrimestre de la temporada 2020/21.



Imprès de la sol·licitud de la família afectada (IMPRÉS 2 – MODEL FAMÍLIA)
on s’inclourà les dades dels esportistes que compleixin amb els requisits
establerts en el punt 2, 3 i 4 d’aquestes bases (nom, cognoms, data de
naixement i club esportiu al que s’inscriu). Aquest imprès caldrà lliurar-lo
directament a la Secció d’Esports de l’Ajuntament de Manresa.

Els impresos oficials estaran a disposició de les entitats esportives interessades a la
Secció d’Esports de l’Ajuntament (Edifici Infants, Ctra. de Vic núm. 16 de Manresa) i al
web de l’Ajuntament de Manresa www.ajmanresa.cat
Les sol·licituds i la documentació recollida de cada esportista es presentaran
telemàticament al registre general de l’Ajuntament de Manresa des de la data
d’aprovació de la convocatòria i fins al dia 30 de setembre de 2020.
6.

Comissió qualificadora

La comissió avaluadora de la convocatòria estarà formada per:
 El/la Regidor/a delegat/da d’Esports
 Sra. Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
 Sr. Josep Perau Fernández, coordinador de la Unitat d’Activitats Esportives
 Sr. Jeroni Muñoz Soler, cap de l’Oficina de Suport Jurídic de l’Àrea de Serveis
a les Persones, que actuarà com a secretari
Qualsevol de les persones que composen la comissió podrà delegar.
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7.

Acceptació de les subvencions

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió les avaluarà i
proposarà les subvencions a atorgar. La proposta de resolució que elabori la comissió
avaluadora se sotmetrà a consideració de l’òrgan competent, el qual resoldrà
provisionalment la convocatòria.
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es
manifesta el contrari, aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans
previstos a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a la seva
publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a partir
de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el
termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada
la sol·licitud.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a
la seva notificació.
8.

Pagament

L’import de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida.
9.

Aplicació supletòria

En tot el que no es prevegi a les clàusules específiques que s’adjunten, els serà
d’aplicació l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com
les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de
Manresa.
10.

Condicions

A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la llei amb
caràcter general, són obligacions específiques:
 Desenvolupar el programa de formació esportiva que fonamenta la concessió
de la subvenció durant la temporada objecte de la subvenció, així com justificar
el compliment dels requisits i condicions
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de l’Ajuntament
de Manresa
 No s’autoritzaran canvis de destinació en la subvenció concedida. Si passa
altrament, la subvenció podrà ser revocada per incompliment de les finalitats
per a les quals va ser atorgada.
 En cas que un esportista pertanyi a més d’una entitat, només es podrà tenir en
compte per a una d’elles.
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11.

Les entitats beneficiàries hauran de garantir que es dóna compliment a
l’obligació continguda a l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció
jurídica del menor. En conseqüència, formulen declaració responsable en el
sentit que disposen dels certificats penals corresponents a totes les persones
participants en l’activitat que puguin tenir un contacte habitual amb menors.
Les entitats beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a la Llei del
Parlament de Catalunya, 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern
Les entitats beneficiàries hauran d’adequar la seva activitat als principis ètics i
les regles de conducta de conformitat amb el que disposa l’article 55.2 de la
Llei 19/2014, abans esmentada
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el
supòsit de manca de justificació o de concurrència d’alguna de les causes
previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, segons
disposa l’article 89.1 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003
Justificació de la subvenció

Les entitats esportives beneficiàries hauran de presentar, un cop finalitzada l’activitat, i
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa, una relació dels infants i
joves amb l’especificació dels conceptes bonificats, i un certificat d’aprofitament de
l’activitat formativa i bon comportament dels esportistes que han estat beneficiaris de
la subvenció.
La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans
col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i,
per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi
l’organització.
En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l’emissió d’un
informe tècnic municipal en què s’indicarà que la documentació presentada es
correspon amb l’activitat subvencionada i que aquesta s’ha realitzat adequadament,
complint-se els objectius d’utilitat pública i interès general que en motivaren el seu
atorgament.
Amb caràcter previ al pagament de subvencions, tant si es tracta de pagaments
anticipats com en el supòsit de pagaments una vegada justificada la subvenció, es
comprovarà d’ofici que les persones beneficiàries es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda municipal.
12.

Protecció de dades

L’Ajuntament de Manresa i les entitats esportives tractaran les dades de caràcter
personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de
Manresa per a la finalitat per la qual són recollides. S’adoptaran les mesures
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necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
d’acord amb la normativa vigent.”

MODEL-2 IMPRÈS FAMÍLIA.
SOL·LICITUD SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS QUE
HAN ACOLLIT INFANTS I JOVES DE FAMÍLIES AFECTADES ECONÒMICAMENT PER
LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI DE LA COVID-19 EN EL MOMENT D’INICIAR LA
TEMPORADA ESPORTIVA 2020/21”.
Nom i cognoms del Pare, Mare o Tutor/a legal:
DNI/NIE

Població i codi postal

Domicili

Núm.

Adreça electrònica

Pis

Porta

Telèfon

EXPOSO:
Que estic informat i sóc coneixedor de la convocatòria de “Subvencions destinades a entitats i
clubs esportius que han acollit infants i joves afectats econòmicament per les conseqüències de la
crisi de la covid-19 en el moment d’iniciar la temporada esportiva 2020/21”, aprovada pel
............................ i compleixo amb els requisits de l’esmentada convocatòria.
Que els membres que formen part del meu nucli familiar de convivència, i consten empadronats al
municipi de Manresa, són els següents:
NIF/DNI

Parentiu amb relació
al sol·licitant

NOM I COGNOMS

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7

Que s’adjunta fotocòpia del DNI de cada membre de la família,
Que s’adjunta fotocòpia del llibre o llibres de família
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DECLARO:
 Que la unitat familiar que represento es troba afectada econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19, ja que algun dels seus membres es troben en alguna de les
circumstàncies que s’especifiquen en el punt 4 de les bases de la convocatòria de
“Subvencions destinades a entitats i clubs esportius que han acollit infants i joves afectats
econòmicament per les conseqüències de la crisi de la covid-19 en el moment d’iniciar la
temporada esportiva 2020/21”, i que per aquest motiu té dificultats per fer front al pagament
de les despeses d’inscripció a les activitats esportives dels infants i/ joves que té al seu
càrrec.
 Que adjunto la documentació que acredita estar en alguna de les situacions de l’apartat 4 de
les esmentades bases.
 Que em faig responsable de la veracitat de les dades manifestades i formulo aquesta
declaració responsable, d’acord amb l’article 35 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, sota la
meva responsabilitat, facultant a l’Ajuntament de Manresa per a verificar la conformitat de
les dades que s’hi contenen.

DEMANO:
Que les persones que a continuació relaciono, puguin obtenir una bonificació i/o reducció de les
despeses d’inscripció i/o quotes mensuals per participar de l’activitat esportiva del club
esportiu..............................................................................................................................................
durant el primer trimestre de la temporada 2020/21.
Nom i Cognoms

Data naixement

Centre/club on l’esportista està inscrit

D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el/la sotasignant autoritza
al tractament automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció d’Ensenyament de la convocatòria
d’ajuts escolars i activitats de suport a la normalització educativa del curs 2017/18. Aquestes dades són bàsiques per
conèixer l’estat familiar i econòmic de les persones i determinar així la possibilitat de beneficiar-se dels ajuts
individualitzats per sufragar una part de les despeses de material escolar i participar de les activitats educatives del
curs 2017/18. Així mateix, el/la sotasignant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament. En tot cas l’usuari
podrà revocar, en qualsevol moment, la present autorització comunicant-ho de forma fefaent a l’Ajuntament de
Manresa.

Manresa, a ........ de................. de 2020
Signatura:
IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
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MODEL-1 IMPRÈS ENTITAT.
SOL·LICITUD SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS QUE
HAN ACOLLIT INFANTS I JOVES AFECTATS DE FAMÍLIES AFECTADES
ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI DE LA COVID-19 EN EL
MOMENT D’INICIAR LA TEMPORADA ESPORTIVA 2020/21”.
Dades entitat:
Nom entitat:
NIF:

Correu-e:

Adreça:

Telèfon:

Dades del/la representant de l’entitat:
Nom i Cognoms:
DNI/NIE:

Càrrec:
Telèfon:

Correu-e:

EXPOSO:
Que estic informat i sóc coneixedor de la convocatòria de “Subvencions destinades a entitats i
clubs esportius que han acollit infants i joves afectats econòmicament per les conseqüències de la
crisi de la covid-19 en el moment d’iniciar la temporada esportiva 2020/21”, aprovada pel
........................... i compleixo amb els requisits de l’esmentada convocatòria.
Que l’entitat que represento ha rebut la petició d’inscripció d’infants i joves de famílies afectades
econòmicament per la crisi de la COVID-9, les qual han manifestat la seva dificultat amb caràcter
provisional per fer front al pagament de les despeses d’inscripció i/o quotes mensuals del primer
trimestre de la temporada esportiva 2020/21. S’adjunta la relació d’esportistes en aquesta situació.

DEMANO:
Que se’m concedeixi una subvenció econòmica per fer front a les despeses de formació i
participació a les competicions dels esportistes de famílies que han manifestat estar afectades
econòmicament per la crisi de la COVID-19 (s’adjunta la relació d’esportistes), les quals han estat
assumides per l’entitat que represento. I es procedeixi a la valoració de les mateixes.
D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el/la sotasignant autoritza al
tractament automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció d’Ensenyament de la convocatòria d’ajuts
escolars i activitats de suport a la normalització educativa del curs 2017/18. Aquestes dades són bàsiques per conèixer
l’estat familiar i econòmic de les persones i determinar així la possibilitat de beneficiar-se dels ajuts individualitzats per
sufragar una part de les despeses de material escolar i participar de les activitats educatives del curs 2017/18. Així mateix,
el/la sotasignant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament. En tot cas l’usuari podrà revocar, en qualsevol moment, la
present autorització comunicant-ho de forma fefaent a l’Ajuntament de Manresa.

Manresa, a ...... de ............... de 2020
Signatura:

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
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Nom del club o entitat esportiva:
Nom i Cognoms d’esportistes que volen renovar la seva inscripció

Data naixement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Segon.- Sotmetre les presents bases específiques a informació pública per un termini
de 20 dies, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Remetre, d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre,
general de subvencions, a la base de dades nacional de subvencions la informació
relativa a aquesta convocatòria, així com les resolucions que es dictin.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=6020.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

7.

PROPOSICIONS

7.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per garantir l’accés
universal a l’aigua corrent a tots els domicilis de Manresa.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal Fem Manresa, de 13 de juny de
2020, que es transcriu a continuació:
“Atès que la lluita i la demanda per garantir l’accés universal de l’aigua té una llarga
trajectòria a la nostra ciutat a través de la PAHC BAGES i l’Aliança Contra la Pobresa
Energètica, que han denunciat reiteradament la situació de molts habitatges i la
impossibilitat d’accedir als subministraments.
Atès que des de totes les administracions públiques, i sobretot des de l’administració
local, s’ha de garantir absolutament l’accés universal de l’aigua corrent, potable i neta.
Atès que l’anterior equip de govern va començar a instal·lar alguns comptadors
(anomenats comptadors socials), amb requisits restrictius que excloïen gran part de la
població manresana amb aquesta necessitat.
Atès que la crisi sanitària de la COVID-19 va comportar un aïllament de la població en
els seus domicilis i a la vegada, ha comportat que aquest equip de govern prengués
mesures d’urgència, juntament amb l’empresa municipal d’Aigües de Manresa,
instal·lant comptadors solidaris en habitatges.
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Atès que l’accés universal a l’aigua ha de ser un dret garantit per totes les
manresanes, independentment de l’existència d’una situació d’emergència, i per tant,
és necessària la vigència i permanència de les mesures adoptades durant aquesta
crisi, perquè l’emergència energètica malauradament, no la causa el virus.
Atès que alguns tràmits i procediments dificulten o impedeixen l’accés universal a
l’aigua corrent, o allarguen innecessàriament la sol·licitud dels comptadors socials.
Per tot això, des del Grup Municipal de Fem Manresa proposem al ple de l’ajuntament
de Manresa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Totes les mesures i acords que es prenen a continuació han de tenir en
compte les situacions de dificultats econòmiques per afrontar el pagament del
subministrament així com les situacions en què no es disposi d’un contracte de lloguer,
s’estigui okupant, l’immoble no disposi de cèdula d’habitabilitat, no es disposi del
butlletí blau o qualsevol altra situació anàloga que dificulti la instal·lació de
comptadors.
SEGON.- REGULACIÓ. Regular per escrit, mitjançant les ordenances i reglaments
municipals, els mecanismes necessaris per garantir l’accés universal a l’aigua corrent
dels habitatges de la ciutat, mitjançant un o ambdós d’aquests mecanismes:
a) Mantenir vigent el mecanisme d’instal·lació de comptadors solidaris que s’ha dut a
terme des del Consistori durant l’actual estat d’alarma.
b) Que mentre no s’hagi resolt la situació d’alegalitat pel que fa a l’habitatge, des de
l’Ajuntament de Manresa, en el marc de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, es
comprometi a facilitar el subministrament d’aigua i instal·lació del corresponent
comptador amb caràcter provisional i excepcional a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial. Que l'autorització dels comptadors tingui
validesa mentre es mantingui la situació de risc d’exclusió residencial.

TERCER.- CRITERIS PER LA INSTAL·LACIÓ DELS COMPTADORS. ACCÉS
UNIVERSAL A L’AIGUA CORRENT.
Que des de l’Ajuntament de Manresa únicament s’exigeixi per la instal·lació dels
comptadors solidaris:
Que les persones es trobin empadronades al domicili.
- Que es reconegui prèviament per part dels Serveis Socials municipals la situació
de risc d’exclusió residencial.
En cap cas, es condicionarà la instal·lació de comptadors solidaris a la realització d’un
informe favorable de bon veïnatge de les unitats familiars que conviuen en el domicili.
QUART.- PAGAMENT DELS COMPTADORS.
Quan es reconegui des de Serveis Socials la situació de risc d’exclusió residencial a
les famílies que ho sol·licitin, aquest reconeixement comportarà el dret a la instal·lació i
l’alta dels comptadors. Per evitar que les persones que integren unitats familiars amb
risc d’exclusió socials hagin de passar en més d’una ocasió per Serveis Socials, en
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primer lloc, per sol·licitar la instal·lació dels comptadors, i una vegada instal·lat, haver
d’acudir de nou a Serveis Socials per sol·licitar ajuda econòmica per fer front al
pagament de l’alta.
CINQUÈ.- BUTLLETÍ BLAU.
Quan un domicili no disposi del butlletí blau, si compleixen els requisits de l'acord
tercer, l'obtenció i cost del citat butlletí anirà a càrrec de l’Ajuntament de Manresa o
d'Aigües de Manresa.
SISÈ.- BONIFICACIÓ TAXES.
Introduir una modificació en les condicions del sistema de facturació i cobrament de
l’empresa municipal Aigües de Manresa S.A., modificant l’Ordenança fiscal n. 44,
Reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable,
per tal d’introduir una major bonificació de la que es preveu en l’article 4 de la citada
ordenança, substituint el primer punt d’aquest article per la redacció següent:
“1. Tindran dret a una reducció de dos terços de la tarifa:
- Les llars d’infants públiques
Tindran dret a una bonificació del 95% del primer i el segon bloc del consum de la tarifa
pel proveïment d'aigua d'ús domèstic:
- Els habitatges amb residents en els casos que s’acrediti, previ informe de Serveis Socials
i en base a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l´emergència
en l´àmbit de l´habitatge i la pobresa energètica o la normativa que la substitueixi, així com
les seves disposicions concordants, que els ingressos del subjecte passiu i les persones
que conviuen amb ell no superin la xifra resultant de multiplicar 2 vegades l'IRSC
(Indicador de renda de suficiència), si es tracta de persones que viuen soles, 2’5 vegades
l’IRSC si es tracta d'unitats de convivència, o 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb
discapacitats o amb gran dependència, vigent en el moment d'acordar-se la concessió de
la tarifa reduïda.
Per tenir dret a l'aplicació d'aquesta tarifa en qualsevol altre cas, els interessats hauran de
presentar anualment la sol·licitud corresponent, juntament amb la sol·licitud d'aplicació de
la tarifa reduïda de la taxa de recollida d'escombraries.
Igualment, i per tal d'acreditar els ingressos de les persones que conviuen a l'habitatge, els
residents l’habitatge que siguin majors d'edat hauran de prestar el seu consentiment per tal
que l'Ajuntament pugui verificar els seus ingressos telemàticament a través de l'Agència
Estatal d’Administració Tributària o de qualsevol altra administració pública.”

SETÈ.- Informar d’aquestes mesures i bonificacions per implantar-ne unes
d’anàlogues per a la resta de serveis bàsics (llum, gas, telefonia, habitatge, etc.) a les
empreses que presten aquests serveis i sol·licitar que s’adhereixin al model implantat
per Aigües de Manresa S.A.
VUITÈ.- Instar el Parlament de Catalunya a desenvolupar plenament el reglament de
la llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge
i la pobresa energètica.”
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El secretari exposa l’esmena de substitució dels Grups Municipals d’ERC i JxM de 17
de juny de 2020, a la proposició 7.1 del Grup Municipal de Fem Manresa, que es
transcriu a continuació.
“La lluita i la demanda per garantir l’accés als subministraments d’aigua té una llarga
trajectòria a la nostra ciutat amb l’acció reivindicativa, entre d’altres, de la PAHC
BAGES i l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, per una banda, i el convenciment
municipal que sense subministraments bàsics no hi ha habitatge digne, per l’altra.
Aquest doble treball ha permès a la ciutat esdevenir pionera en fer possible la
instal·lació de comptadors a persones i a famílies amb especials dificultats d’accés,
havent-se pogut intensificar durant l’estat d’alarma derivat de la Covi19.
Aquesta hauria de ser una consecució no conjuntural sinó duradora, en benefici de les
persones i les famílies, i el millor dels camins per tal d’aconseguir-ho és continuar
tenint molt present la necessitat de desenvolupar i solidificar les competències
municipals, identificant els límits de les seves costures amb la finalitat d’instar les
modificacions estructurals imprescindibles. És evident que les normatives estatals
sectorials sobre l’aigua, l’electricitat i els hidrocarburs, pel que fa al gas, no ajuden
gens ni són sensibles amb les persones en situació o risc de pobresa energètica.
Aquesta ha estat l’estratègia de l’Ajuntament de Manresa fins ara, garantint la
salubritat pública i la competència de subministrament domiciliari d’aigua potable però
sense renunciar a obrir debats crítics a l’entorn del dret a l’habitatge digne i de
l’equilibri d’aquest amb un altre també legítim, com és el de la propietat i la funció
social que constitucionalment té assignada. Un doble treball que ha permès a la ciutat
tenir una situació pionera pel què fa a la instal·lació dels anomenats comptadors
socials i que està sent d’interès per a molts altres municipis i administracions i refermat
per diferents pronunciaments judicials. Així, un camí que inicialment semblava més
llarg que altres mesures expeditives, ha resultat més protector per a les persones i les
famílies.
Així, amb la finalitat de poder continuar desenvolupant aquest treball de garantia
d’accés al subministrament d’aigua, proposem l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Establir un protocol que reguli els mecanismes necessaris per tal de garantir
l’accés universal a l’aigua potable de tots els habitatges en què es doni la convivència
de les persones. En aquest sentit, el protocol hauria de:
a) Mantenir el mecanisme de protecció de les persones i famílies mitjançant el
programa de comptadors solidaris i aquelles altres mesures que s’acordin.
b) Realitzar un estudi del preu just de l’aigua, de manera que, sense
desincentivar-ne el consum responsable, el seu cost no sigui una barrera
d’accés. També dels sistemes d’ajudes públiques i d’aquelles que haurien de
ser provinents de les subministradores, vinculades a la llei 24/2015, de pobresa
energètica, de manera que les administracions competents regulin mecanismes
clars per a la ciutadania i siguin suports que realment contribueixin a la seva
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sortida de la vulnerabilitat com a objectiu principal més enllà de la mera
protecció.
SEGON.- Informar a la resta d’empreses subministradores de l’existència d’aquest
programa de comptadors solidaris, amb la finalitat d’estendre-ho a tots els
subministraments bàsics de les llars.
TERCER.- Instar el Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes, a
desenvolupar plenament el reglament de la llei 24/2015, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats a modificar les lleis relatives a l’aigua,
l’electricitat i els hidrocarburs per tal que esdevinguin normes justes i protectores de
les persones i les famílies.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords als grups del Parlament de Catalunya i el
Congrés dels Diputats.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=6534.0
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups
Municipals d’ERC i JxM, a la proposició 7.1 del Grup Municipal de Fem Manresa,
i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, en conseqüència la
proposició 7.1 decau.
I, per tant, es declara acordat el següent:
“La lluita i la demanda per garantir l’accés als subministraments d’aigua té una llarga
trajectòria a la nostra ciutat amb l’acció reivindicativa, entre d’altres, de la PAHC
BAGES i l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, per una banda, i el convenciment
municipal que sense subministraments bàsics no hi ha habitatge digne, per l’altra.
Aquest doble treball ha permès a la ciutat esdevenir pionera en fer possible la
instal·lació de comptadors a persones i a famílies amb especials dificultats d’accés,
havent-se pogut intensificar durant l’estat d’alarma derivat de la Covi19.
Aquesta hauria de ser una consecució no conjuntural sinó duradora, en benefici de les
persones i les famílies, i el millor dels camins per tal d’aconseguir-ho és continuar
tenint molt present la necessitat de desenvolupar i solidificar les competències
municipals, identificant els límits de les seves costures amb la finalitat d’instar les
modificacions estructurals imprescindibles. És evident que les normatives estatals
sectorials sobre l’aigua, l’electricitat i els hidrocarburs, pel que fa al gas, no ajuden
gens ni són sensibles amb les persones en situació o risc de pobresa energètica.
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Aquesta ha estat l’estratègia de l’Ajuntament de Manresa fins ara, garantint la
salubritat pública i la competència de subministrament domiciliari d’aigua potable però
sense renunciar a obrir debats crítics a l’entorn del dret a l’habitatge digne i de
l’equilibri d’aquest amb un altre també legítim, com és el de la propietat i la funció
social que constitucionalment té assignada. Un doble treball que ha permès a la ciutat
tenir una situació pionera pel què fa a la instal·lació dels anomenats comptadors
socials i que està sent d’interès per a molts altres municipis i administracions i refermat
per diferents pronunciaments judicials. Així, un camí que inicialment semblava més
llarg que altres mesures expeditives, ha resultat més protector per a les persones i les
famílies.
Així, amb la finalitat de poder continuar desenvolupant aquest treball de garantia
d’accés al subministrament d’aigua, proposem l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Establir un protocol que reguli els mecanismes necessaris per tal de garantir
l’accés universal a l’aigua potable de tots els habitatges en què es doni la convivència
de les persones. En aquest sentit, el protocol hauria de:
a) Mantenir el mecanisme de protecció de les persones i famílies mitjançant el
programa de comptadors solidaris i aquelles altres mesures que s’acordin.
b) Realitzar un estudi del preu just de l’aigua, de manera que, sense
desincentivar-ne el consum responsable, el seu cost no sigui una barrera
d’accés. També dels sistemes d’ajudes públiques i d’aquelles que haurien de
ser provinents de les subministradores, vinculades a la llei 24/2015, de pobresa
energètica, de manera que les administracions competents regulin mecanismes
clars per a la ciutadania i siguin suports que realment contribueixin a la seva
sortida de la vulnerabilitat com a objectiu principal més enllà de la mera
protecció.
SEGON.- Informar a la resta d’empreses subministradores de l’existència d’aquest
programa de comptadors solidaris, amb la finalitat d’estendre-ho a tots els
subministraments bàsics de les llars.
TERCER.- Instar el Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes, a
desenvolupar plenament el reglament de la llei 24/2015, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats a modificar les lleis relatives a l’aigua,
l’electricitat i els hidrocarburs per tal que esdevinguin normes justes i protectores de
les persones i les famílies.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords als grups del Parlament de Catalunya i el
Congrés dels Diputats.”

7.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per la llibertat d’expressió
i contra la prohibició de l’exhibició de banderes “no oficials” en façanes
d’edificis públics.-
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El secretari exposa la proposició del Grup Municipal Fem Manresa, de 13 de juny de
2020, que es transcriu a continuació:
“El dia 1 de juny del 2020 la Sala III del Tribunal Suprem va emetre una sentència que
estableix que "l’ús, fins i tot ocasional, de banderes no oficials a l’exterior dels edificis i
espais públics no resulta compatible amb el marc constitucional i legal vigent, i en
particular, amb el deure d’objectivitat i neutralitat de les administracions públiques".
Aquesta sentència ataca per enèsima vegada al dret a la llibertat d’expressió dels
ciutadans i ciutadanes per mitjà les seves institucions. La manifestació de la defensa
dels drets, a partir de símbols que els representen, mai pot ser considerat com la
pèrdua de la neutralitat de les institucions.
El dia 16 de juny de 2009 el ple de l’Ajuntament de Manresa va acordar el
desplegament de la bandera irisada al balcó de l’Ajuntament, per commemorar el dia
de l'Alliberament LGTBI.
A més de la bandera irisada, l’Ajuntament de Manresa mostra banderes i símbols que
donen suport a diferents lluites i sensibilitats socials, penjant el llaç lila en la façana
durant el 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes i durant el
8 de març, dia internacional de la Dona Treballadora. També s’il·lumina la façana del
consistori amb diversos colors identificadors en algunes diades concretes, per
exemple, il·luminant amb color rosa pel Dia mundial contra el càncer de mama o bé,
recentment s’ha il·luminat de blau cada vespre en agraïment a les persones que han
estat treballant per superar la crisi del coronavirus.
Que el Tribunal Suprem hagi resolt una sentència així afecta directament a la
possibilitat de seguir mostrant símbols dels diferents col·lectius i sensibilitats a la
nostra ciutat. El pluralisme, l’expressió tradicional de la solidaritat i sensibilitat política, i
la diversitat són elements substancials de la nostra identitat i que ens fan ser i sentir
orgullosos i orgulloses de ser manresans i manresanes.
Per tot això, des del Grup Municipal de Fem Manresa proposem al ple de l’ajuntament
de Manresa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- L’Ajuntament de Manresa referma el compromís amb la pluralitat social i
ideològica i la capacitat de poder expressar els acords polítics exhibint els símbols que
es creguin convenients, defensin els drets i llibertats.
SEGON.- L’Ajuntament de Manresa es compromet a defensar la llibertat d’expressió i
el pluralisme polític i cultural que representen l’exposició d’aquests símbols.
TERCER.- L’Ajuntament de Manresa assumeix el compromís de penjar en el balcó de
l'Ajuntament la bandera irisada cada 17 de maig, dia internacional contra l’LGTBTIfòbia.”
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/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=8731.0
L’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 3 GM Fem Manresa ) i 6 abstencions (4 GMPSCCP i 2 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

8.1.-

Moció dels grups municipals de Fem Manresa, Esquerra Republicana de
Catalunya, Junts per Manresa, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Ciudadanos contra el racisme estructural i per a la corresponsabilització
de les institucions públiques en la seva erradicació.

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de la moció
presentada, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art.
83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, i el Ple
l’aprova per 24 vots afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa i 2 GMCS), i 1 abstenció (1 GMERC).
Es fa constar que la regidora Mariona Homs Alsina, del GMERC, es trobava fora de la
sala en el moment de la votació.
El secretari exposa la moció del Grups Municipals de Fem Manresa, Esquerra
Republicana de Catalunya, Junts per Manresa, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Ciudadanos, de 16 de juny de 2020, que es transcriu a continuació:
“Atès que el dia 15 de juny el mitjà de comunicació La Directa va destapar el cas d’una
agressió racista d’un grup de mossos d’esquadra de l’ARRO contra un jove durant la seva
detenció el gener de 2019 al Bages.
Atès que el Departament d’Interior ha reconegut que era coneixedor dels fets en el moment
però el cos de Mossos d’Esquadra no ha respost amb mesures cautelars contra els policies fins
un any i mig després, quan s’han fet públiques les gravacions que detallaven la brutalitat factual
i verbal de la detenció.
Atès que la ciutadania de Manresa i comarca ha mostrat en nombroses ocasions el seu rebuig
frontal al racisme, com s’ha pogut comprovar darrerament en les concorregudes manifestacions
que s’han produït a la ciutat els dies 6 i 15 de juny.
Atès que aquest cas no és únicament un fet puntual sinó que tal i com detallen els informes de
SOS RACISME són conseqüència d’un feble reconeixement institucional de la presència de
pràctiques racistes dins dels cossos policials, fet que impossibilita la eradicació total de les
mateixes, i genera desconfiança en qui pateix abusos.
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Atès que des del 1999, el Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia de
SOS RACISME ha recollit 571 casos de presumpte racisme policial. En 20 anys, només s’han
condemnat 4 policies per la via penal i en cap cas s’ha aplicat l’agreujant de racisme o s’ha
contemplat com a delicte d’odi malgrat la claredat dels fets.
Atès que casos com aquests fan que la societat percebi que tenir actituds i accions racistes no
té cap conseqüència legal.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Manresa a l’agressió racista de sis agents dels
Mossos d’Esquadra el 10 de gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra.

SEGON.- Reconèixer que existeix un racisme estructural i sistèmic a la nostra societat actual
que és responsabilitat de totes i tots eradicar-lo: de la ciutadania i de les institucions públiques.
TERCER.- Encomanar a la nostra Policia Local i als seus comandaments mesures de
prevenció i prohibició de prejudicis en la identificació de persones innocents per descripcions
massa genèriques que es basin en el color de pell, l’ètnia o característiques físiques, culturals i
religioses.
QUART.- Seguir formant a la Policia Local en matèria de racisme, per tal que la seva actuació
sigui sempre regida pels principis d’igualtat i no discriminació, de conformitat amb el Codi
Europeu d’Ètica de la Policia. S’encomana als seus comandaments extremar també mesures
de control internes i externes i aplicar sancions contra els agents que puguin caure en actituds
o accions de forma racista o xenòfoba.
CINQUÈ.- Facilitar mecanismes de denúncia per a la població víctima d’actituds i accions
racistes o xenòfobes i afavorir un sistema de control extern d’aquests processos.
SISÈ.- Difondre activament els drets i garanties de totes les persones i establir, abans d’acabar
l’any 2020, un protocol davant d’agressions racistes perquè l’Ajuntament es comprometi a
donar suport i a personar-se com a acusació popular en els casos que la víctima accepti que
així sigui.
SETÈ.- Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a aplicar el procediment
de règim disciplinari intern inclòs en la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la GeneralitatMossos d'Esquadra que permet imposar mesures cautelars més dures que les que ara s’han
pres com la suspensió provisional. Una mesura disciplinària que no és incompatible amb el
desenvolupament del procediment judicial en curs.
VUITÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Comissaria de la Regió Central dels
Mossos d’Esquadra, a tots els grups del Parlament de Catalunya i al Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya.”

Es fa constar que la regidora Mariona Homs Alsina, del GMERC, s’incorpora a la
sessió durant el debat d’aquest punt.
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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/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=10834.0
L’alcalde sotmet la moció 8.1 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.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.-

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=12576.0

10.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 16, 17, 19 i 20, que corresponen a les sessions dels dies 12,
19 i 26 de maig, i 2 de juny de 2020, i de l’acta núm. 14 que correspon a la
sessió amb caràcter públic del dia 28 d’abril de 2020.-

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 16, 17, 19 i 20, que corresponen a les sessions dels dies
12, 19 i 26 de maig, i 2 de juny de 2020, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 14, del dia 28 d’abril de 2020, 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 podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=12588.0
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11.-

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

No se’n formulen.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=12604.0

12.-

Paraules en record del senyor Juli Sanclimens Genescà.-

L’Alcalde manifesta que abans de finalitzar la sessió vol fer un recordatori, atès que
aquesta setmana la ciutat ha viscut el funeral del primer alcalde democràtic que
malauradament es va morir dels 5 que fins ara ha tingut la ciutat.
El senyor Juli Sanclimens Genescà ens ha deixat, un gran alcalde, una gran persona,
descansi en pau, i demana fer un fort aplaudiment en record de la seva memòria com
alcalde i com a persona.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172a77
986640f53?startAt=12608.0
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari general,
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L’alcalde,
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