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

5/2022
19 de maig de 2022
17:00 h a 20:55 h
Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

Assistents
President
Marc Aloy Guàrdia
Tinents d’alcalde
Valentí Junyent Torras
Cristina Cruz Mas
Joan Calmet Piqué
David Aaron López Martí
Josep Gili Prat
Montserrat Clotet Masana
Núria Masgrau Fontanet
Mariona Homs Alsina
Regidors i regidores
Anna Crespo Obiols
Jamaa Mbarki el Bachir
Rosa M. Ortega Juncosa
Claudina Relat Goberna
Antoni Massegú Calveras
M. Mercè Tarragó Costa
Antoni Josep Valentí Moll
Mercè Cardona Junyent
Joaquim García Comas
Mariana Romero Salguero
Roser Alegre Fontanet
Gemma Boix Pou
Jordi Trapé Úbeda
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
Secretari general
José Luis González Leal
Interventora accidental
Zulema Pascual Anitua
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Absent justificat
Regidor
Pol Huguet Estrada
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 ordinària,
núm. 4, del dia 21 d’abril.-

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6923, de 16 de maig de 2022,
per la qual es pren coneixement de la voluntat del regidor Miguel Cerezo
Ballesteros d’abandonar el Grup Municipal de Ciudadanos (Cs) i passar-lo a
considerar com a regidor no adscrit.- (SGR.CTP 10/2022)

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6208, de 3 de maig de 2022,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la segona tinent d’alcalde, durant
els dies 6, 7 i 8 de maig de 2022, ambdós inclosos (SGR.ABS 8/2022).Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5292, de 14 d’abril de 2022,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2022, dins el
pressupost municipal vigent (PRE.MOD 9/2022).-

2.3.-

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5963, de 28 d’abril de 2022,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2022, dins el
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 10/2022).-

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6829, de 16 de maig de 2022,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2022, dins el
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 12/2022).-

2.6.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 5307, de 14 d’abril
de 2022, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs per
impedir l’accés a l’interior de l’immoble ubicat al carrer Santa Llúcia, núm. 12.
(AJT.DCP 39-2022 - CON.EME 2/2022).-

2.7.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 5314, de 14 d’abril
de 2022, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tapiat
de la porta lateral d’accés a l’edifici situat al carrer Bisbe Comes, núm. 3.
(AJT.DCP 38/2022 - CON.EME 3/2022).-
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2.8.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6047, de 29 d’abril de 2022,
sobre designació de la Comissió encarregada de redactar l’Ordenança
reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a
l’espai públic. (AJT.DCP 41/2022).-

2.9.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6220, de 3 de maig de 2022,
sobre atorgament de poders per plets a diversos procuradors dels tribunals a
Barcelona. (AJT.DCP 43/2022).-

2.10.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6004, de 28 d’abril de 2022,
sobre incoació d’expedient destinat a la concessió del Títol de Manresana
Il·lustre a la persona de Maria Matilde Almendros Carcasona. (CUL.HON
1/2022).2.11.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6364, de 5 de maig de 2022,
sobre incoació d’expedient per donar el nom de Maria Ciuraneta Sannicolas, a
títol pòstum, a la pista poliesportiva coberta del Complex Poliesportiu Vell
Congost. (CUL.HON 2/2022).2.12.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de maig de 2022, relatiu al
període mitjà de pagament a proveïdors – Març 2022. (INT.DON 15/2022).2.13.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 2 de maig de 2022,
relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre de
2022. (INT.DON 16/2022).2.14.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 2 de maig de 2022, de
seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 1r trimestre de 2022. (INT.DON
14/2022).2.15.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 3 de maig de 2022,
sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials – 1r trimestre de 2022. (TRE.MOR
2/2022).3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la designació de
representants de la Corporació en entitats i organismes que requereixen
representació municipal. (SGR.CTP 8/2022).-

3.2.-

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès
a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de
l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a l’aprovació
de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022. (SGR.ENS 2/2022).-

3.3.-

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès
a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de la
modificació de la composició de les Comissions Informatives Municipals i de
l’assignació econòmica al Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs), derivats de
la condició de regidor no adscrit del senyor Miguel Cerezo Ballesteros.(SGR.CTP 11/2022).Acta de la sessió plenària núm. 5, de 19 de maig de 2022
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4.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la novació modificativa no extintiva del
préstec signat amb Dexia Credit Local DCL- França. (AJT.DIC 36/2022).4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de dos proveïdors. (INT.FIS 2021/2022).4.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 1805/2022).4.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 11/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
11/2022).4.1.5.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès
a informe de la Comissió Informativa corresponent: Dictamen sobre aprovació
inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2022, dins del
Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 13/2022).4.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

4.2.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès
a informe de la Comissió Informativa corresponent: Dictamen sobre aprovació,
si escau, de la modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament
de Manresa per a l’any 2022. (AJT.DIC 50/2022).5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte administratiu
especial que consisteix en l’explotació dels locals 7 i 8 de l’altell del Mercat
Municipal Puigmercadal, per destinar-lo a una activitat d’espai compartit de
transformació alimentària (Obrador). (CON.LIA 38-2021).6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient d’establiment de la gestió
delegada del servei d’ajut a domicili municipal. (AJT.DIC 27/2022).6.2

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de la
convocatòria de la concessió de beques per a l'escolarització i de menjador de
les llars d'infants municipals, curs 2022-23. (SUB.BCO 14/2022).Acta de la sessió plenària núm. 5, de 19 de maig de 2022
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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 donar suport a
projectes d’excel·lència d’esports individuals i/o col·lectius que participen en
competicions de lliga estatal en la categoria absoluta o sènior. (SUB.BCO
16/2022).-

7.

PROPOSICIONS

7.1.-

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, sobre el cas de
ciberespionatge massiu catalangate-.

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 les sessions de la Junta de Govern Local amb
caràcter reservat núm. 17, 18, 20 i 21, dels dies 12, 19 i 26 d’abril i 3 de maig
de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 13, del dia 15 de
març de 2022.-

11.-

Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament de Manresa.-

12.-

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

13.-

Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament
de Manresa presentada per la senyora Claudina Relat Goberna. (SGR.CTP
9/2022).-

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

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Informa que les votacions aniran a 24 vots atès que el regidor Pol Huguet Estrada, del
Grup Municipal d’ERC, continua en situació de permís de paternitat.
Tot seguit es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del dia.
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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
ordinària, núm. 4, del dia 21 d’abril.-

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió plenària número 4, que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia
21 d’abril de 2022, 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 24
membres presents.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=0.0

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6923, de 16 de maig de
2022, per la qual es pren coneixement de la voluntat del regidor Miguel
Cerezo Ballesteros d’abandonar el Grup Municipal de Ciudadanos (Cs) i
passar-lo a considerar com a regidor no adscrit.- (SGR.CTP 10/2022)

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“MARC ALOY GUÀRDIA, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient
administratiu instruït d’ofici sobre modificació d’adscripció a un Grup Municipal, dicto la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a
continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. En data 15 de juny de 2019, el senyor Miguel Cerezo Ballesteros va prendre
possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Manresa.
2. En la sessió extraordinària del Ple de la corporació del dia 1 de juliol de 2019,
es va donar compte de la constitució dels Grups Municipals de l’Ajuntament de
Manresa i de l’adscripció dels membres corporatius a cadascun d’ells, amb
expressió dels seus càrrecs.
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3. En data 13 de maig de 2022 ha tingut entrada en aquest Ajuntament escrit del
regidor Miguel Cerezo Ballesteros, en el qual manifesta la seva voluntat de
deixar d’estar adscrit al Grup Municipal de Ciudadanos, i que se’l consideri com
a regidor no adscrit durant el temps que resta del mandat municipal 2019-2023,
per la qual cosa és procedent modificar l’adscripció de regidors en el si
d’aquest Grup.
Fonaments legals
1. Article 50.6 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, que preveu que els regidors que
abandonen el Grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les
eleccions locals, quedaran com a regidors no adscrits.
2. Article 50.7 del DL 2/2003, segons el qual els regidors que, de conformitat amb
allò que estableix l'apartat 6 citat, queden en la condició de no adscrits, tenen
els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic,
que segons les lleis formen part de l'estatut dels membres de les corporacions
locals i participen a les activitats pròpies de l'ajuntament de manera anàloga a
la de la resta de regidors.
3. Article 73.3 de la Llei de bases de règim local, segons el qual el drets
econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ser superiors als que
els hagueren correspost de romandre en el grup de procedència.
4. Article 40, apartat 5 del Reglament orgànic municipal, que preveu que “els
regidors o regidores que, durant el mandat corporatiu abandonin el grup
municipal format per la candidatura en la qual van ser elegits no podran
integrar-se al grup mixt i quedaran com regidors no adscrits” i apartat 7 que
estableix: “El pas a la condició de no adscrit no representarà per al regidor o
regidora afectat cap minva en els drets i obligacions individuals que conformen
l’estatut dels membres de les Corporacions Locals i participarà en les activitats
pròpies de l’Ajuntament de la mateixa manera que la resta de regidors i
regidores”.
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la
normativa vigent de règim local
Resolc
Primer.

Prendre coneixement de la voluntat del regidor Miguel Cerezo Ballesteros,
de deixar d’estar adscrit al Grup Municipal de Ciudadanos (Cs).

Segon.

Considerar el senyor Miguel Cerezo Ballesteros com a regidor no adscrit.

Tercer.

Informar el regidor Miguel Cerezo Ballesteros que passa a ser regidor no
adscrit a cap grup municipal, i que seguirà gaudint dels drets i deures propis
que segons l’ordenament jurídic formen part de l’estatut dels membres de
les corporacions locals, sense que els seus drets econòmics i polítics puguin
ser superiors als que li hagueren correspost de romandre en el grup de
procedència.
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Modificar l’adscripció de membres corporatius al Grup Municipal de
Ciudadanos (GMCs), el qual quedarà com segueix:

Quart.

Membre adscrit:
President i portaveu:

Andrés Rojo Hernández
Andrés Rojo Hernández

Cinquè. Notificar aquesta resolució al Grup Municipal de Ciudadanos i donar-ne
compte al Ple de la Corporació.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=83.0

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6208, de 3 de maig de
2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la segona tinent
d’alcalde, durant els dies 6, 7 i 8 de maig de 2022, ambdós inclosos
(SGR.ABS 8/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy Guàrdia, 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
El titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment del dia 6 de maig de
2022 al 8 de maig de 2022, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la
substitució transitòria reglamentària.
Consideracions legals
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 5475, de 27 de juny de 2020, publicada en el
BOPB de 6 de juliol de 2020 , 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 el 6 de maig de 2022 al 8 de maig de
2022, ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i del
primer tinent d’alcalde, les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la
segona tinent d’alcalde, senyora Cristina Cruz Mas, que substituirà amb caràcter
d’alcaldessa accidental al titular.
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SEGON. Notificar aquesta resolució a la segona tinent d’alcalde, senyora Cristina Cruz
Mas.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als
efectes corresponents.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=100.0

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5292, de 14 d’abril de
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
9/2022, dins el pressupost municipal vigent (PRE.MOD 9/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Joan Calmet i Piquè, Alcalde accidental 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. T9/2022, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries.
Aquestes propostes són les següents:
.- Serveis de Projectes Urbans i infraestructures territorials: Proposta de
modificació de crèdits de data 29 de març d’import 950,00 euros. PRE.SOL 20.
Per indicació de prevenció de riscos laborals cal tenir un vehicle porta fèretres
homologat per fer els enterraments amb les mesures de seguretat corresponents.
L'any passat es va iniciar el procediment de contractació per al subministrament del
vehicle porta fèretres (CON.EXP 2021000022) que va quedar desert perquè el tipus de
vehicle no es fabrica.
Ara s'ha d'iniciar un nou procediment per a la compra del vehicle, però el preu del nou
model és més elevat que l'anterior.
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.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 1
d’abril d’import 31.042,00 euros. PRE.SOL 28.
Incrementar partida per assumir costos licitacions Aules obertes d'Estudi i Estiu
educatiu 2022. Són activitats incloses en Pla Educatiu d'Entorn - Pla de Millora
d'Oportunitats Educatives.
.- Servei de Desenvolupament Local : Proposta de modificació de crèdits de data 4
d’abril d’import 70.000,00 euros. PRE.SOL 31
La Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament un fons de prestació per import de
234.116,85€ per als Plans Locals d'Ocupació. Aquest suport econòmic vol promoure
l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur, mitjançant tres
modalitats de suport: plans locals d'ocupació, formació i ajuts a la contractació laboral.
La normativa permet la distribució entre aquestes tres modalitats a criteri de l'ens
beneficiari. És per aquest motiu que es fa necessària la modificació de crèdit per a la
redistribució de les consignacions d'acord amb el repartiment de l'ajut per modalitat.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 12 d’abril d’import 75.000,00 euros. PRE.SOL 38.
.- Per les despeses de seguretat social de la creació de la plaça de Coordinador/a
general, personal d'alta direcció.
.- Per l'augment de retribucions que ha suposat la modificació de les característiques
del lloc de treball de confiança i assessorament especial d’Adjunt al cap de gabinet
d’alcaldia i comunicació atès que el lloc de treball comporta una dedicació i
disponibilitat exclusiva i total.
.- Per les despeses d'incorporar una plaça de tècnic/a de grau mitjà de gestió A2
d'esports i d'una plaça de Tècnic especialista d'esports C1.
.- El mes de febrer de l'any 2022 es va aprovar per ple de la corporació municipal unes
adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional, que resultaven
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, pel grau de consecució dels seus
objectius. Atès que aquesta modificació va ser amb posterioritat a l'aprovació dels
pressupostos generals de l'Ajuntament de Manresa, cal modificar les partides
pressupostàries corresponents per tal que hi hagi la consignació pressupostària
suficient.
.- Servei de Drets Socials : Proposta de modificació de crèdits de data 12 d’abril
d’import 700,00 euros. PRE.SOL 39.
La partida idònia per la naturalesa de la despesa, assegurança del projecte "Fem
pista", no és la 226.99 sinó una 224.00
Aquesta modificació es distribueix com es detalla a continuació:
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, són competència de l’alcalde.
Consideracions legals
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L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde.
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 2022, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T9/2022, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
“
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=113.0

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5963, de 28 d’abril de
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
10/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 10/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy i Guàrdia, 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. T10/2022, consta la proposta
del Servei de Desenvolupament per atendre diverses obligacions municipals degut a
que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries.

Aquesta proposta és la següent:
.- Servei de Desenvolupament Local: Proposta de modificació de crèdits de data 4
d’abril d’import 20.454,58 euros. PRE.SOL 48 : Estava pressupostat el cost d'aquest/a
tècnic/a per a tot l'any 2022 però no s'ha pogut contractar perquè no hi ha borsa vigent
de tècnics/ques d'economia social i, per tant, durant aquest primer semestre, les
tasques que poden realitzar experts externs es van contractant a proveïdors/res. Per
aquest motiu es necessita més consignació en capítol 2, per si un cop arriba la
subvenció pressupostada, s'han de contractar/comprar més despeses. D'altra banda,
l'import dels honoraris d'aquests experts durant aquest període és inferior al cost de
mig any de tècnic, per aquest, motiu hi ha un disponible de recursos ordinaris que
paral·lelament aquest servei necessita per finançar el programa 241.32 JENP
Aquesta modificació es distribueix com es detalla a continuació:
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, són competència de l’alcalde.
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Consideracions legals
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde.
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 2022, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T10/2022, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
“

”
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=124.0

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6829, de 16 de maig de
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
12/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 12/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy i Guàrdia, 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. T12/2022, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències.
Aquestes propostes són les següents:
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 2 de
maig d’import 2.903,00 euros. PRE.SOL 11.
Dotar de crèdit suficient per atendre els premis corresponents al Premi Joan Vilanova
de Dibuix i Gravat 2022 (SUB.BCO 2021000044)
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 5 de
maig d’import 16.822,95 euros. PRE.SOL 22.
Programa sectorial d'equipaments responsables i Educadors 2030 (Diputació
Barcelona) en el marc del Programa general d’inversions del Pla de concertació Xarxa
de Governs Locals 2020-2023.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 5 de
maig d’import 5.110,00 euros. PRE.SOL 50.
Les llars d'infants municipals L'Estel, Petit príncep i La Lluna no tenen llicència
d'activitats municipal i cal tramitar-la iniciant'ho amb la redacció d'un projecte: redacció
documentació técnica, visites, certificacions, etc.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 5 de
maig d’import 4.840,00 euros. PRE.SOL 57.
Insuficiència pressupostària per a la contractació de la producció del projecte
museogràfic del Museu del Barroc.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 5 de
maig d’import 50.000,00 euros. PRE.SOL 58.
Increment de l'aportació municipal a la societat MANRESANA D'EQUIPAMENTS
ESCÈNICS per finançar l'organització dels festivals BATECS i FESTIVALET DE CIRC.
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.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 5 de
maig d’import 5.000,00 euros. PRE.SOL 61.
Cal encarregar la redacció del projecte executiu de col.locar gespa artificial al Camp de
Futbol de Les Cots per poder programar aquesta actuació en els propers anys.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 9 de
maig d’import 17.215,00 euros. PRE.SOL 62.
Incrementar partida per asumir costos licitacions Aules obertes d'estudi 2022. Són
activitats incloses en Pla EducatiunEntorn - Pla de Millora d'Oportunitats Educatives.
Aquesta activitat forma part del projecte de finançament 2022/3/ALTRE/35.
.- Servei d’Alcaldia i Presidència : Proposta de modificació de crèdits de data 9 de
maig d’import 1.500,00 euros. PRE.SOL 66
Suplement de la partida de Comunicació per poder gestionar despeses del Projecte
Manresa 2022.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans : Proposta de modificació de crèdits de
data 27 d’abril d’import 13.500,00 euros. PRE.SOL 47.
El mes de febrer de l'any 2022 es va aprovar per ple de la corporació municipal unes
adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional, que resultaven
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, pel grau de consecució dels seus
objectius. Atès que aquesta modificació va ser amb posterioritat a l'aprovació dels
pressupostos generals de l'Ajuntament de Manresa, cal modificar les partides
pressupostàries corresponents per tal que hi hagi la consignació pressupostària
suficient.
.- Servei de COOP. ADM. ELECTR. TRANSP i la Protecció de dades : Proposta de
modificació de crèdits de data 5 de maig d’import 5.929,00 euros. PRE.SOL 51.
Augmentar la consignació pressupostària 22 9207.22799 en 5.929euros (4900 euros
més iva) per tal de poder tramitar un contracte menor consistent en una proposta
d’acompanyament en l’avaluació de riscos, la revisió del Pla de mesures antifrau i la
confecció d’un Pla d’acció en matèria antifrau per a la gestió de fons europeus
NextGeneretion per part de la consultora d'Aleph.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans : Proposta de modificació de crèdits de
data 10 de maig d’import 5.929,00 euros. PRE.SOL 51.
Per la tramitació d'un contracte menor a la consultora Aleph, consistent en una
proposta acompanyament en l’avaluació de riscos, la revisió del Pla de mesures
antifrau i la confecció d’un Pla d’acció en matèria antifrau per a la gestió de fons
europeus Next Generation.
Aquesta modificació es distribueix com es detalla a continuació:
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
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L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, així com la generació de
crèdits d’ingressos són competència de l’alcalde.
Consideracions legals
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde.
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 2022, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T12/2022, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
“
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat
d’Hisenda, senyor Valentí Junyent Torras, intervindria per informar sobre els punts 2.3,
2.4 i 2.5 de l’ordre del dia.
La lectura del punt 2.5 i les intervencions dels punts 2.3, 2.4 i 2.5 les podeu consultar a
l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=136.0

2.6.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 5307, de 14
d’abril de 2022, per la qual es declara emergent la contractació dels
treballs per impedir l’accés a l’interior de l’immoble ubicat al carrer Santa
Llúcia, núm. 12. (AJT.DCP 39-2022 - CON.EME 2/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Joan Calmet Piqué, alcalde president acctal. de l’Ajuntament de Manresa, a la vista
de l’expedient de contractació emergent dels treballs per impedir l’accés a l’interior
de l’immoble ubicat al carrer Santa Llúcia, núm. 12, dicto la resolució següent que
es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
I.

L’edificació situada al carrer Sta. Llúcia, núm. 12 va ser objecte d’un procediment
d’ordre d’execució l’any 2021 (LLI.OEX 20210042). Es va produir l’entrada de
gran quantitat d’aigua procedent del pis superior que va afectar greument part de
les bigues del sostre de la planta entresòl, les bigues són de fusta i l’entrebigat
també és de fusta. En aquest procediment es van efectuar unes obres cautelars
d’apuntalament de la zona afectada i l’edifici va quedar apuntalat interiorment per
tal de garantir-ne l’estabilitat i va quedar tancat.
Arran de la comunicació efectuada des de Policia Local que la porta d’accés a
l’edifici es trobava oberta i hi havia persones que havien accedit al seu interior i
davant la situació en què es troba el mateix, es va decidir actuar immediatament.
Aquest edifici està estabilitzat, però no està en condicions per ser habitat.
Es tracta d’un edifici construït l’any 1883. Format per planta baixa, principal i
dues plantes pis. La planta baixa era un bar que està tancat i les tres plantes són
habitatges amb un habitatge per planta. L’edifici es va desallotjar pel risc que
suposa per les persones.

II.

L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 13 d’abril de 2022, posa de
relleu que davant la situació de risc, pel que fa a la seguretat amb afectació
directa als possibles ocupants d’aquesta finca, al mateix edifici, als edificis
adjacents i a la via pública; i davant la impossibilitat que la propietat procedeixi
amb caràcter imminent a realitzar aquesta actuació, s’escau una actuació
immediata en aquest immoble, a través d’una tramitació d’emergència.
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I proposa que l’Ajuntament executi les actuacions necessàries de forma
immediata, per garantir la seguretat; i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil
RAIMOLCONS, SL, per un import pendent de determinar.
L’actuació consisteix en:
III.

Tapiat de la porta d’accés a l’edifici, la porta d’accés al local comercial i
l’obertura de la planta entresòl.

El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe,
en data 14 d’abril de 2022, en què conclou que la contractació emergent dels
treballs per impedir l’accés a l’interior de l’immoble ubicat al carrer Santa Llúcia,
núm. 12, s’ajusta a dret.

Consideracions Jurídiques
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:
 Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP, en endavant).
 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local.
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la
consideració anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del
procediment d’emergència en la contractació administrativa.
Així, l’article 120 de l’LCSP, preveu específicament, que quan l’administració hagi
d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions
que suposin un greu perill o de necessitats que afectin a la defensa nacional, cal
atenir-se a aquest règim excepcional.
És justament la situació de risc i perill imminent pel que fa a la seguretat, amb
afectació directa als possibles ocupants d’aquesta finca, al propi edifici, als edificis
adjacents i a la via pública que afecta aquesta finca, en què posa l’accent l’informe del
cap de Servei d’Urbanisme, el que aconsella una actuació immediata en aquest edifici,
a través d’una tramitació d’emergència.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1,
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs per impedir l’accés a
l’interior de l’immoble ubicat al carrer Santa Llúcia, núm. 12.
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SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’ article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer front
a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs
per impedir l’accés a l’interior de l’immoble ubicat al carrer Santa Llúcia, núm.
12; i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125)
amb domicili al c. Ramon Farguell, núm. 11, nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb
les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte: L’actuació consistirà en:
 Tapiat de la porta d’accés a l’edifici, la porta d’accés al local comercial i
l’obertura de la planta entresòl.






Termini d’inici de les actuacions: immediat.
Durada: 1 dia.
Pressupost del contracte: a determinar.
Tècnics supervisors del contracte:



Mª Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica.
Ricard Torres Montagut, Cap de Servei d'Urbanisme.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=980.0

2.7.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 5314, de 14
d’abril de 2022, per la qual es declara emergent la contractació dels
treballs de tapiat de la porta lateral d’accés a l’edifici situat al carrer Bisbe
Comes, núm. 3. (AJT.DCP 38/2022 - CON.EME 3/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Joan Calmet Piqué, alcalde president accidental de l’Ajuntament de Manresa, a la
vista de l’expedient de contractació emergent dels treballs de tapiat de la porta
lateral d’accés a l’edifici situat al carrer Bisbe Comes, núm. 3, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
I.

L’edificació situada al carrer Bisbe Comes, núm. 3 es troba en mal estat i està
previst el seu enderroc properament.
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Arran de la comunicació efectuada des de policia local que una de les portes
d’accés a l’edifici es trobava oberta, s’efectua inspecció a l’esmentat edifici. Al
seu interior hi ha diferents desnivells sense cap tipus de barana, forats de
dipòsits sense tapa i molts altres obstacles que fan que suposi un gran risc si
alguna persona o un menor accedeixen al seu interior, a part del seu estat.
Davant la situació de risc, en quant a seguretat amb afectació a qualsevol
persona que pugui accedir al seu interior, s’escau una actuació immediata en
aquest, a través d’una tramitació d’emergència, tal com es recull a l’article 120
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
II.

L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 13 d’abril de 2022, posa de
relleu que a causa del mal estat en què es troba i al risc que presenta pel que
fa a la seguretat de les persones, s’escau executar aquesta actuació immediata
a través d’una tramitació d’emergència i proposa que l’Ajuntament executi les
actuacions necessàries de forma immediata, per garantir la seguretat; i
adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL, per un import
pendent de determinar.
L’actuació consisteix en:
o

Tapiat de la porta lateral d’accés al edifici.

III. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe
jurídic el dia 14 d’abril de 2022, en què conclou que la contractació emergent
dels treballs de tapiat de la porta lateral d’accés a l’edifici situat al carrer Bisbe
Comes, núm. 3, s’ajusta a dret.
Consideracions Jurídiques
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:


Article 120 de l’LCSP.



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

2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment
d’emergència en la contractació administrativa.
Així, l’article 120 de l’LCSP, preveu específicament, que quan l’administració hagi
d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions
que suposin un greu perill o de necessitats que afectin a la defensa nacional, cal
atenir-se a aquest règim excepcional.
És justament la situació de risc i perill imminent pel que fa a la seguretat, amb
afectació directa a qualsevol persona que pugui accedir a l’interior de l’immoble, en
què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que aconsella una
actuació immediata en aquest edifici, a través d’una tramitació d’emergència.
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3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra emergent
és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1, lletra k), de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs de tapiat de la porta lateral
d’accés a l’edifici situat al carrer Bisbe Comes, núm. 3.
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 al punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de
18 d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs
de tapiat de la porta lateral d’accés a l’edifici situat al carrer Bisbe Comes, núm. 3 i
adjudicar el contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb
domicili al carrer Ramon Farguell, núm. 11 - nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb
les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte: L’actuació consisteix en:
 Tapiat de la porta lateral d’accés al edifici.



Termini d’inici de les actuacions: immediat.



Durada: 1 dia.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnics supervisors del contracte:
-

M. Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica.
Ricard Torres Montagut, Cap de Servei d'Urbanisme.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=996.0

2.8.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6047, de 29 d’abril de
2022, sobre designació de la Comissió encarregada de redactar
l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i
el seu mobiliari a l’espai públic. (AJT.DCP 41/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
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“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a continuació
s’exposen
Antecedents
1. Per resolució de l’alcalde de 17 de gener de 2022 es va aprovar el Pla
Normatiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a 2022.
2. Aquest pla inclou la proposta del Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i
Protecció Civil, d’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic.
3. Per resolució de l’alcalde de 25 d’octubre de 2019 es va disposar iniciar el
procediment de consulta prèvia previst a l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En compliment d’aquesta resolució, efectivament, es va iniciar una consulta
prèvia a través del portal web de l’Ajuntament i del E-tauler d’EACAT el dia 6
d’abril de 2022 que finalitzà el dia 29 d’abril de 2022, ambdós inclosos.
4. El tinent d’alcalde i regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Emergències i
Protecció Civil ha proposat la constitució d’una comissió d’estudi per a la
redacció de la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de
terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic.
5. La cap de Secció de Secretaria General i Serveis Jurídics, en data 19 d’abril de
2022, va emetre informe en el mateix sentit.
6. Per resolució de l’alcalde 5572 de 22 d’abril de 2022 es va aprovar la
constitució de la comissió redactora de l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic.
L’esmentada resolució conté una errada derivada del procediment informàtic
que va enviar el document a signatura del Regidor d’Hisenda Valentí Junyent
Torras enlloc de l’alcalde.
Consideracions legals
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i
modificació dels reglaments i ordenances.

2. El procediment detallat està previst en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una
comissió d’estudi creada pel propi ajuntament.
És per això que RESOLC:
DEIXAR SENSE EFECTE la resolució 5572 de 22 d’abril de 2022 en virtut de l’errada
anteriorment esmentada i
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DESIGNAR la comissió encarregada de redactar l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic, la qual
estarà integrada per les persones següents:
President:
Joan Calmet Piqué, tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil.
Vice-presidenta:
Núria Masgrau, tinent d’alcalde, regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats.
Vocals:
Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.
David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat.
Claudina Relat Goberna, regidora delegada del Centre Històric.
Brígida Manau Vila, cap de la Secció de Serveis Jurídics Centrals de Territori i de
l’Oficina d’Intervenció i Impuls Administratiu de l’Activitat Econòmica.
Josep Maria Muncunill Soleda, cap de Secció de Via Pública.
Jordi Tomasa Morera, cap de Secció d’Activitats.
David Closes Núñez, cap de la Secció de Paisatge.
Manel Martínez Montes, cap de la Secció d’Atenció a l’Activitat Econòmica.
Josefina Belmonte Lopez, cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció.
Queralt Torres Pla, cap de la Secció de Mobilitat.
Secretària:
Montserrat Morros Martínez, cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.”
L’alcalde informa que els Grups Municipals de Fem Manresa i Cs han sol·licitat
intervenir en aquest punt de l’ordre del dia.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=1009.0

2.9.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6220, de 3 de maig de
2022, sobre atorgament de poders per plets a diversos procuradors dels
tribunals a Barcelona. (AJT.DCP 43/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy i Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient
de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments de dret
següents:
Fets
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1. En data 26 d’abril de 2022, en el marc del procediment de contractació
CONLIA2021000041, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte
del servei de procuradoria per representar a l’Ajuntament de Manresa en tots els
processos en què s’hagi de personar al partit judicial de Barcelona, a favor de la
proposició subscrita per AQC (XXX).
2. La cap de Secció de Secretaria General i Serveis Jurídics ha emès informe en el
sentit de l’adequació a la legalitat de la proposta del Sr. Q d’atorgament de poders
per a plets als següents procuradors:
-

AQC. Col·legiat nº 418 Col·legi Procuradors de Barcelona.
SRP. Col·legiat nº 855 Col·legi Procuradors de Barcelona.
MECG. Col·legiat nº 841 Col·legi Procuradors de Barcelona.
NP-PM. Col·legiat nº 1016 del Col·legi Procuradors de Barcelona.
PYM. Col·legiat nº 930 del Col·legi Procuradors de Barcelona.

Fonaments de dret
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que la representació
i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que serveixin en els serveis
jurídics d’aquestes administracions públiques, tret que es designi advocat col·legiat
que els representi i defensi.
3. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, estableix que la representació i defensa de les
administracions públiques es regeix pel disposat en l’esmentat article 551.3 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial, així com pel disposat a la Llei d’assistència
jurídica a l’estat i institucions públiques.
Malgrat aquesta possibilitat, és aconsellable i necessari disposar dels serveis de
procurador dels tribunals a fi i efecte de desenvolupar els serveis de procuradoria a
Barcelona, els quals, degut a la distància i a l’especialització de les instàncies
judicials que s’ubiquen a Barcelona, es fan absolutament imprescindibles.
4. Les funcions que haurà d’exercir el procurador/ora seran totes aquelles previstes i
reservades als procuradors en la Llei Orgànica del Poder Judicial i la resta de
normativa processal dels diferents ordres jurisdiccionals
És per això que RESOLC:
1r. ATORGAR PODERS per a plets a favor dels següents procuradors dels tribunals a
Barcelona:
-

AQC
SRP
MECG
NP-PM
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2n.

PYM
DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=1548.0
2.10.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6004, de 28 d’abril de
2022, sobre incoació d’expedient destinat a la concessió del Títol de
Manresana Il·lustre a la persona de Maria Matilde Almendros Carcasona.
(CUL.HON 1/2022).El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït a instància d’aquest ajuntament, referent a l’atorgament de la
distinció de Manresana Il·lustre a la persona de Maria Matilde Almendros Carcasona,
dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a
continuació s’exposen:
Antecedents
És voluntat de l’Ajuntament de Manresa d’honorar Maria Matilde Almendros Carcasona
com a persona que, amb la seva tasca i voluntat i des dels seus àmbits de dedicació,
ha contribuït a millorar la ciutat de Manresa i la seva imatge i prestigi a l’exterior.
Reunits en data 19 de gener de 2022 representants de l’Ajuntament de Manresa i de
les entitats Radio Manresa, Col·legi de Periodistes de Catalunya-Demarcació de la
Catalunya Central i el Galliner, coincideixen totes les parts en considerar Maria
Matilde Almendros Carcasona digne de reconeixement i que, enguany que es
compleixen els 100 anys del seu naixement, és oportú i adequat programar diversos
actes de reconeixement i iniciar l’expedient de concessió del títol de Manresana
Il·lustre a l’empara del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa.
El Govern de la Generalitat de Catalunya també ha volgut retre homenatge a Maria
Matilde Almendros i ha aprovat commemorar de manera oficial els cent anys del seu
naixement i dedicar el 2022 a organitzar i coordinar una sèrie d’actes públics de
reconeixement a les seves aportacions.
Maria Matilde Almendros Carcasona, nascuda a Manresa el 10 d’octubre de l’any
1922, va ser locutora de ràdio, actriu i promotora escènica.
Maria Matilde Almendros Carcasona va desenvolupar la seva vàlua com a artista i
comunicadora, el seu esperit emprenedor i la seva tasca de difusió de la llengua i la
cultura catalana en el context de la dictadura franquista i en uns moments on el paper
de les dones quedava relegat sobretot a l’àmbit de la llar. Cal valorar el mèrit del seu
treball en aquest context.
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L’Ajuntament de Manresa creu oportú la tramitació del corresponent expedient per a la
concessió de la distinció amb el Títol de Manresana Il·lustre a la persona de Maria
Matilde Almendros Carcasona.
Consideracions legals
El Reglament d’ Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa, regula als articles 19 a
23 la incoació de l’expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció i nomenament d’instructors. De la
incoació se n’haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Vistos els informes proposta emesos per la tècnica de Patrimoni de la secció de Cultura
i per la cap d’unitat de l’Oficina jurídicoadministrativa de l’Àrea de Drets i Serveis a les
Persones per la incoació d’expedient per la concessió del Títol de Manresana Il·lustre a
la persona de Maria Matilde Almendros Carcasona, d’acord amb el què s’estableix a
l’article 5 a 7 del Reglament d’Honors i Distincions.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85,
de 21 d’abril de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 10 del Reglament Orgànic
Municipal.
RESOLC:
1r. – Incoar expedient, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar la
concessió del Títol de Manresana Il·lustre a la persona de Maria Matilde Almendros
Carcasona.
2n. – Nomenar Instructora de l’expedient a la Sra. Anna Crespo Obiols, Regidora de
Cultura i Festes i Secretària del mateix a la Sra. Mercè Argemí Relat, tècnica de
Patrimoni de la Secció de Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
L’alcalde informa que la regidora delegada de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols,
ha sol·licitat intervenir en aquest punt de l’ordre del dia.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=1559.0
2.11.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6364, de 5 de maig de
2022, sobre incoació d’expedient per donar el nom de Maria Ciuraneta
Sannicolas, a títol pòstum, a la pista poliesportiva coberta del Complex
Poliesportiu Vell Congost. (CUL.HON 2/2022).El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
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“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït a instància de Manresa Club Basquet Femení 2021, relatiu a la
denominació d’una instal·lació municipal amb el nom d’Espai Maria Ciuraneta
Sannicolas, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i
consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
És voluntat d'aquest ajuntament de reconèixer els mèrits especials d'una persona
vinculada a la ciutat a través del Nomenclàtor urbà, amb la designació d'una via
pública, un complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal amb el seu nom.
I és voluntat explícita de l’ajuntament de donar prioritàriament noms de dones per tal
de revertir la diferencia abismal que hi ha entre noms d’homes i de dones al
Nomenclàtor de la ciutat.
En data 13 de gener de 2022 i número de registre E2022002967, el Club Basquet
Femení 2021, va presentar una instància sol·licitant que s'incorpori el nom de Maria
Ciuraneta Sannicolas al nomenclàtor de la ciutat com a promotora del bàsquet femení
a Manresa i com a reconeixement històric del bàsquet femení a Manresa. S’hi ha
adherit dues entitats més a la proposta: Club Bàsquet Manresa 2015 i AE La Salle
Manresa.
Maria Ciuraneta Sannicolas fou impulsora del bàsquet femení a Manresa, i per tota la
seva trajectòria i dedicació, li cal reconèixer el seu paper indispensable com a
promotora del bàsquet femení a Manresa i també en reconeixement històric del
bàsquet femení a Manresa.
Des de la Comissió de treball de nomenclàtor s’ha considerat que la persona de Maria
Ciuraneta Sannicolas és mereixedora de l’honor de tenir un nom en un espai o
instal·lació municipal de la ciutat i que és adequada la proposta feta des la Regidoria
d’Esports de donar el seu nom a la pista poliesportiva coberta del Complex
Poliesportiu Vell Congost.
Consideracions legals
El Reglament d’ Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa, aprovat per aquest
Ajuntament de Manresa en sessió plenària del 18 de febrer de 2008 i modificat per acord
plenari de 27 de setembre de 2018, preveu a l’article 17 que per reconèixer els mèrits
especials d’una persona vinculada a la ciutat es podrà concedir l’honor de designar un
espai públic amb el seu nom.
L’esmentat Reglament d’Honors i Distincions regula als seus articles 18 a 23 la
instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual se n’haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió plenària. Per a la seva tramitació, d’acord amb
l’article 20 es designarà un instructor i un secretari.
Vist l’informe proposta emès per la tècnica de Patrimoni de la Secció de Cultura de data
29 d’abril de 2022 i l’informe jurídic emès per la cap d’unitat de la Secció
juridicoadministrativa de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, en data 3 de maig de
2022.
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Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85,
de 21 d’abril de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 10 del Reglament Orgànic
Municipal.
RESOLC:
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
donar el nom de Maria Ciuraneta Sannicolas, a títol pòstum, a la pista poliesportiva
coberta del Complex Poliesportiu Vell Congost la qual quedarà designada com: “Espai
Maria Ciuraneta Sannicolas”.
2n. – Nomenar Instructora de l’expedient a la Sra. Anna Crespo Obiols, regidora de
Cultura i Festes i Secretària del mateix a la Sra. Mercè Argemí Relat, tècnica de
Patrimoni de la Secció de Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
L’alcalde informa que el regidor delegat d’Esports, Antoni Massegú Calveras, ha
sol·licitat intervenir en aquest punt de l’ordre del dia.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=1696.0
2.12.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de maig de 2022, relatiu al
període mitjà de pagament a proveïdors – Març 2022. (INT.DON 15/2022).El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:
“L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix que les Administracions Públiques hauran de
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria
que inclourà, almenys, la informació relativa a la previsió de pagaments a proveïdors,
de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa
sobre morositat.
De conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, pel qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i
de conformitat amb l’establert a la Disposició Transitòria Única del reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del
període mig de pagament a proveïdors a les Administracions Públiques (modificat pel
Reial Decret 1040/2017).
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Per l’exposat, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors consolidat
publicat a la pàgina web de l’entitat i enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és el
següent:
Dades PMP març de 2022:

“
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1d
9a47002d?startAt=1891.0
2.13.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 2 de maig de 2022,
relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre
de 2022. (INT.DON 16/2022).El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:
“De conformitat amb els articles 4.1 b) i 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, adjunt es remeten les dades d'execució del pressupost corresponent al
primer trimestre de l’exercici 2022, resultant el següent Informe d'Avaluació de
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que engloba el
perímetre del Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions
Públiques d'aquesta corporació.
Aquesta informació ha estat remesa telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública dins els terminis establerts i cal donar-ne compte al Ple.
Per l’exposat, s’informa que l’extracte de la informació remesa al Ministeri referida al
primer trimestre del 2022 és la que s’adjunta com a annexos.”
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“

”
La informació remesa al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la podeu consultar
a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b080e1842a0180f52e
e9b30097
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1d
9a47002d?startAt=1899.0
2.14.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 2 de maig de 2022,
de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 1r trimestre de 2022.
(INT.DON 14/2022).El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:
“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes a
l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el
següent Informe basat en els següents:
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ANTECEDENTS
PRIMER. Les Corporacions Locals que comptin amb un pla d’ajust acordat amb el
Ministeri d’Hisenda, durant la seva vigència, hauran de remetre abans del dia trenta
del primer mes següent a la finalització de cada trimestre, informació trimestral sobre,
almenys, els següents extrems:
 Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant
l’entitat, total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
 Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment.
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit
per facilitar el pagament a proveïdors.
 Operacions amb derivats.
 Qualsevol altre passiu contingent.
 Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les
mesures del pla d’ajust.
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
 L’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012 de l’1 de octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
TERCER. A més hauran de remetre al mencionat Ministeri abans del dia trenta-u de
gener de cada any (o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de
cada trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), l’informe
sobre l’execució del pla d’ajust, amb el següent contingut mínim:
 Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. [Si es tracta de
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també s’inclourà
informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici, considerant
l’execució trimestral acumulada].
 Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, en el
seu cas, de les mesures addicionals adoptades.
 Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes
en el Pla per aquest any i explicació, en el seu cas, de les desviacions.
Així, en compliment amb el disposat a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, informo el
que segueix sobre l’execució del pla d’ajust i l’anàlisi de les desviacions produïdes en
el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust:
INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST
PRIMER. INGRESSOS
A. Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost
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Les desviacions de l’estimació dels ingressos (drets nets liquidats) totals a 31 de
desembre respecte del previst en el Pla d’Ajust, augmenten en un 7,19%.
No obstant això, si analitzem per tipus d’ingressos, podem destacar el següent:
-

-

-

Els ingressos per operacions corrents quedarien un 6,01% per sobre de les
previsions del Pla d’Ajust consolidat. Significa un augment de 5.344,17 milers
d’euros, en termes absoluts, que es deu principalment a un augment de
3.819,59 milers d’euros del capítol 3 de taxes i preus públics, i 2.297,85 milers
d’euros de transferències corrents.
Pel que fa als ingressos de capital es preveu una disminució d’un 30,76%
respecte el Pla. La raó és que es preveuen 697 milers d’euros menys que el
previst al pla del capítol 7.
I en referència a la previsió de drets reconeguts en concepte d’ingressos per
operacions financeres, ens situem en un 37,65% per sobre.

B. Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les
mesures del pla d’ajust (dades del trimestre corresponent):

Acta de la sessió plenària núm. 5, de 19 de maig de 2022

37

SEGON. DESPESES
A. Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost:
B.

L’augment de la projecció de les despeses a 31 de desembre respecte les previstes en
el Pla d’Ajust, és del 6,90% per sobre del previst.
Si analitzem les despeses veiem que:
-

Les despeses corrents experimenten un augment del 7,99%, això són 5.915,69
milers d’euros, en valor absolut, bàsicament per l’augment del capítol 2 i 4 de
despeses.
- Pel que fa a les despeses de capital, augmenten un 0,07% respecte les
previsions del Pla d’Ajust.
- Les despeses per operacions financeres augmenten un 7,59%, respecte les
previsions del Pla. Aquest augment es deu al capítol 9 de despeses per
passius financers, en tant que a la devolució dels préstecs.
En aquest apartat no es va preveure prendre mesures relatives a despeses, tal i com
es veu en l’apartat següent.
B. Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les
mesures del pla d’ajust (dades acumulades al quart trimestre al ser
l’obligació de remissió anual):
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TERCER. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I ENDEUTAMENT
 Endeutament:
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El deute del primer trimestre de 2022, es presenta consolidat amb tots els seus ens
que constitueixen el perímetre del sector Administracions Públiques de l’Ajuntament de
Manresa.
La desviació de l’estimació anual del deute viu a 31 de desembre, és d’un 5,07% per
sobre del previst en el Pla d’Ajust.
 Magnituds Financeres i pressupostàries:

Veiem augmentada la previsió d’estalvi net a 31/12 respecte el Pla d’Ajust.
El primer trimestre de 2022, s’ha tancat amb una capacitat de finançament negativa,
no obstant, l’estimació a 31 de desembre de la capacitat de finançament a nivell
consolidat és de 2.345,59 milers d’euros. L’import previst en el Pla d’Ajust era de
3.348,94 milers d’euros.
CINQUÈ. ALTRES INDICADORS DEL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST
 Avals públics rebuts i altres operacions de crèdit:

 Deute comercial:
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En relació amb les entitats a les que es refereix el pla d’ajust (àmbit de consolidació
d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària), l’Ajuntament de Manresa ha
complert amb l’obligació de remetre l’informe sobre compliment dels terminis previstos
en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions.
 Operacions amb derivats i altres passius contingents:

SISÈ. L’Entitat Local ha complert amb l’obligació d’actualització d’informació de la
CIR-Local.
SETÈ. L’Entitat Local ha complert amb l’obligació de remetre l’informe trimestral sobre
el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions.
VUITÈ. L’Entitat Local ha de continuar executant les previsions del Pla d’Ajust.
El resultat del control permanent previ de l’expedient és: Favorable.”
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1d
9a47002d?startAt=1907.0
2.15.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 3 de maig de 2022,
sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials – 1r trimestre de 2022. (TRE.MOR
2/2022).El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:
“L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les
administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves
obligacions.
La normativa aplicable a la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes
del sector públic, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic, així com, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic.
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present
informe el qual té per objecte veure el compliment dels terminis de pagament que
estableix la llei, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de
pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis mitjos de
pagament i pendent de pagament.
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Període analitzat: 1 de gener a 31 de març de 2022

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

Període
mitjà de
Pagament
(dies)

Dins període legal de
pagament

Fora període legal de
pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

44,78

1.582

4.775.415,86

1.017

46,84

73

106.580,20

37

47.760,03

31,17

161

197.808,58

11

6.381,52

45,21

1.348

4.471.027,08

969

1.301.883,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,30
24,49

134
18

1.850.170,65
15.918,24

15
0

597.462,24
0

0

0

0

0

0

44,04

1.734

6.641.504,75

1.032
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Interessos de demora pagats al
període

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

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

Factures o documents
justificatius pendents de
pagament al final del
trimestre

Període
mitjà del
pendent
de
pagament
(dies)

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

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

d’operacions

Fora període legal de
pagament al final del
trimestre
Nombre
Import
d’operacions
total

Despeses en béns corrents i
serveis
20 – Arrendaments i cànons
21
–
Reparacions,
manteniment i conservació

36,97

851

3.303.456,51

26

177.236,04

33,45
20,59

55
97

54.938,43
90.919,09

1
0

630,88
0

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

37,48

699

3.157.598,99

25

176.605,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,08
37,65

62
4

753.206,29
3.364,97

3
0

17.299,67
0

36,37

71

631.262,64

23

27.226,63

37,07

988

4.691.290,41

52

221.762,34

D’acord amb la guia publicada pel Ministeri d’hisenda i administracions públiques, el
termini de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de
l’emissió de la certificació d’obra per part de l’administració i, d’acord amb Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contactes del sector públic, l’administració ha d’aprovar les
certificacions d’obra o factures en el termini de 30 dies i, un cop aprovades, ha
d’abonar el preu en el termini de 30 dies des de l’aprovació. Tenint en compte aquests
dos terminis, l’administració ha de pagar les factures o certificacions d’obra en el
termini màxim de 60 dies des de la recepció de la factura o emissió de la certificació
d’obra.
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Durant el primer trimestre de 2022 el termini mig de pagament s’ha situat en 44 dies,
per sota dels 60 dies màxims, abonant-se 2.766 factures o certificacions d’obra per
import total de 8.594.991,70 euros. S’han pagat factures o certificacions d’obra per
import total de 1.953.486,95 euros fora del període legal de pagament, que representa
un percentatge del 22,73% del total a nivell d’import. Per tant, l’Ajuntament ha de
continuar fent esforços per aconseguir pagar la totalitat de les factures o certificacions
d’obra dins del període legal de pagament, és a dir, en el termini màxim de 60 dies.
Arran de la crisi provocada pel Covid19, l’Ajuntament de Manresa va prendre la
mesura de reduir el termini de pagament a proveïdors. Aquesta mesura ha consistit en
reduir el termini de pagament de les factures i certificacions des de que s’aproven, així,
analitzant aquest primer trimestre de 2022, el termini mig de pagament des de
l’aprovació de les factures o certificacions d’obra ha estat de 21 dies.
El termini mig de tramitació de les factures d’aquest trimestre ha estat de 23 dies, per
sota dels 30 dies màxims establert a la Llei de contactes del sector públic.
De la suma del termini mig de tramitació (23 dies) més el termini mig de pagament (21
dies), resulta el termini mig de pagament d’aquest trimestre des del registre de les
factures o emissió de les certificacions d’obra (44 dies), que és un valor proper a
l’assolit a trimestres anteriors.
El gràfic següent mostra el termini mig de pagament de 2019, 2020, 2021 i 2022:
Termini mig de pagament
55
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45
40

48
45

47

49

50

49

52
48

48
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44
40

35
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30
25
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trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim.
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“
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=1914.0
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3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la designació de
representants de la Corporació en entitats i organismes que requereixen
representació municipal. (SGR.CTP 8/2022).-

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, 5 de maig de 2022, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
1. El Ple de la Corporació, mitjançant acord adoptat en sessió del dia 16 de juliol
de 2020, modificat per acords del Ple de 19 de novembre de 2020 i 17 de
febrer de 2022, va aprovar la designació dels representants d’aquesta
Corporació en els diferents organismes i entitats que requereixen representació
municipal o bé que han d'integrar-se en aquests en funció dels respectius
càrrecs.
2. Per acord del Ple de 26 de setembre de 2019, modificat per acords del Ple de
19 de novembre de 2020 i 17 de febrer de 2022, es va procedir a la renovació
parcial dels Consells Sectorials.
3. Per resolució de la sisena tinent d’alcalde regidora delegada de Recursos
Humans i Govern Obert, es va nomenar el funcionari de carrera Miquel
Martínez Pavón, sotsinspector de la Policia Local, per ocupar amb caràcter
accidental el lloc de treball de cap de Servei de Seguretat Ciutadana – Cap de
la Policia Local, en substitució de JMS, que ha causat baixa per jubilació.
4. En data 27 d’abril de 2022, la coordinadora del Programa de Participació
Ciutadana, ha tramès informe a aquesta Secretaria General sobre canvis en les
Secretaries dels Consells Sectorials d’Esports i de Gent Gran, com a
conseqüència de l’excedència voluntària de XRT i de la jubilació d’ERC,
secretaris respectius dels Consells Sectorials citats.
Fonaments de dret
1. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que
correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals.
2. L’article 52.2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que
correspon al ple crear i regular òrgans complementaris.
3. En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i
que, per tant, sigui necessària una elecció de caràcter intern de l’òrgan
competent, aquesta designació té el caràcter de proposta.
4. Article 28.3) del Reglament de Participació Ciutadana, que estableix que cada
Consell Sectorial disposarà d’un funcionari municipal que farà funcions de
dinamitzador/a, que també aixecarà acta de la sessió.
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Per tot això, com a alcalde, proposo al ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.

Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió que va tenir lloc
el 16 de juliol de 2020, modificat per acord del Ple de 19 de novembre de
2020 i 17 de febrer de 2022, i designar les persones següents com a
representants municipals en diferents organismes i entitats:

FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT DE
SEGURETAT CIUTADANA i PROTECCIÓ CIVIL

Junta Local de Seguretat

Vocal
Miquel Martínez Pavon, en substitució de
Jordi Mora Soria

Comissió Municipal de Protecció Civil

Vocal
Miquel Martínez Pavon, en substitució de
Jordi Mora Soria

Comissió del Pla Local de Seguretat

Director
Miquel Martínez Pavon, en substitució de
Jordi Mora Soria
Coordinador
Carlos Javier Muñoz Tobías, en substitució
de Miquel Martínez Pavon

PONÈNCIES MUNICIPALS

Ponència tècnica de Mobilitat

Segon.

Vocal
Miquel Martínez Pavon, en substitució de
Jordi Mora Soria

Modificar l’acord adoptat pel Ple en sessió del 26 de setembre de 2019,
modificat per acords del Ple de 19 de novembre de 2020 i 17 de febrer de
2022, i designar les persones següents com a secretàries dels Consells
Sectorials que s’esmenten:
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Consell Municipal d’Esports

Secretària
Begoña Galdámez Portilla

Consell Municipal de la Gent Gran

Secretària
Laura Perostes Cano

Tercer.

Comunicar aquest acord a les entitats, i organismes corresponents, per al
seu coneixement i als efectes oportuns.

Quart.

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.”

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=1927.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius
(7 GMERC, 8 GMJxM i 1 GMCs) i 8 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

3.2.-

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat
sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si
escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
per a l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022. (SGR.ENS
2/2022).-

L’alcalde informa que abans del debat i votació d’aquest expedient, cal ratificar la
seva inclusió a l’ordre del dia atès que no es va poder presentar a la Comissió
Informativa de Serveis Generals.
Justificació de la urgència:
“El Cap de Servei de Secretaria General, en data 16 de maig de 2022, emet el següent
informe:
En data 12 de maig de 2022 va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament de
Manresa la sol·licitud d’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
per a l’aprovació de l’oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022.
La Llei 2/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública preveu a l’article 2.2, una taxa addicional per a
l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural
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que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma
d'organització de recursos humans que estiguin contemplades a les diferents
administracions públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades
de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de
desembre de 2020.
A la plantilla del Consorci hi figuren les següents places estructurals, de personal
especialitzat en la gestió de residus, dotades pressupostàriament i que han estat
ocupades ininterrompudament per personal interí o temporal des d’abans del 31 de
desembre de 2017 que no han estat incloses en altres Ofertes públiques d’ocupació
bases en taxes d’estabilització d’anys anteriors:
Denominació
Oficial 2a
Peó

Tipus Jornada
completa
completa

Número de places
1
2

És urgent l’aprovació de la Proposta per a l’aprovació de l’autorització al Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus per a l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació de
l’any 2022, abans de l’1 de juny de 2022.
Conforme els articles 82.3 i 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), es poden incloure assumptes a l’ordre del dia del Ple municipal
per raons d’urgència.
Per tant, és urgent sotmetre a deliberació i votació, el proper ple del dia 19 de maig de
2022, la Proposta per a l’aprovació de l’autorització al Consorci del Bages per a la
Gestió de Residus per a l’aprovació de l’oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022.”
L’alcalde sotmet a votació la ratificació de inclusió a l’ordre del dia de
l’assumpte exposat, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, 16 de maig de 2022, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents
En data 12 de maig de 2022 va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament de
Manresa la sol·licitud d’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
per a l’aprovació de l’oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022.
La Llei 2/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública preveu a l’article 2.2, una taxa addicional per a
l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural
que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma
d'organització de recursos humans que estiguin contemplades a les diferents
administracions públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades
de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de
desembre de 2020.
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A la plantilla del Consorci hi figuren les següents places estructurals, de personal
especialitzat en la gestió de residus, dotades pressupostàriament i que han estat
ocupades ininterrompudament per personal interí o temporal des d’abans del 31 de
desembre de 2017 que no han estat incloses en altres Ofertes públiques d’ocupació
bases en taxes d’estabilització d’anys anteriors:
Denominació
Oficial 2a
Peó

Tipus Jornada
completa
completa

Número de places
1
2

S’ha negociat amb la representació del personal la inclusió d’aquets llocs de treball a
l’Oferta pública d’ocupació del Consorci de l’any 2022, que són totes les places que
reunien els requisits establerts en aquesta taxa addicional d’estabilització, amb
l’objecte de reduir la taxa de temporalitat dels treballadors del Consorci.
La realització d’aquesta Oferta pública d’ocupació no comportarà increment de
dotacions ni increment de despesa.
Fonaments de dret
L’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
preveu que excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent
de les administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les
accions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració a la qual s’adscrigui el
Consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per
a l’exercici de les funcions esmentades.
Disposició addicional tretzena de la Llei 27/2013 (LRSAL), que preveu que el personal
al servei dels consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que
prestin els serveis mínims a què es refereix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de els bases del règim local, pot ser integrat pels qui no siguin personal
funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants en el consorci. En el mateix sentit, l’article 18.4 dels
estatuts del Consorci.
El Consorci va ser constituït abans de l’entrada en vigor de l’LRSAL i el seu objecte
recau dins l’àmbit dels serveis mínims previstos a l’article 26 de la Llei 7/1985.
Aquest informe s’emet d’acord amb el que disposa l'article 172 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
D’acord amb l’anterior es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Autoritzar el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a aprovar l’Oferta
Pública d’Ocupació que es transcriu seguidament, a l’empara de la taxa addicional per
estabilització de l’ocupació temporal prevista a l’article 2.2 de la Llei 2/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública i a realitzar, en execució de la mateixa, els corresponents processos selectius
realitzats d’acord el previst a la normativa aplicable.
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Denominació
Oficial 2a
Peó

Tipus Jornada
completa
completa

Número de places
1
2

Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de
qualsevol document necessari per a l’efectivitat dels acords presos.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=2081.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius
(7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa, 1
GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
3.3.-

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat
sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si
escau, de la modificació de la composició de les Comissions Informatives
Municipals i de l’assignació econòmica al Grup Municipal de Ciudadanos
(GMCs), derivats de la condició de regidor no adscrit del senyor Miguel
Cerezo Ballesteros.- (SGR.CTP 11/2022).-

L’alcalde informa que abans del debat i votació d’aquest expedient, cal ratificar la
seva inclusió a l’ordre del dia atès que no es va poder presentar a la Comissió
Informativa de Serveis Generals.
Justificació de la urgència:
“La Cap d’Unitat de Secretaria, en data 19 de maig de 2022, emet el següent informe:
En data 13 de maig de 2022 ha tingut entrada en aquest Ajuntament escrit del regidor
Miguel Cerezo Ballesteros, en el qual manifesta la seva voluntat de deixar d’estar
adscrit al Grup Municipal de Ciudadanos, i que se’l consideri com a regidor no adscrit
durant el temps que resta del mandat municipal 2019-2023.
Per Resolució de l’alcalde de 16 de maig de 2022, es pren coneixement de la voluntat
del regidor Miguel Cerezo Ballesteros, de deixar d’estar adscrit al Grup Municipal de
Ciudadanos (GMCs) i se’l consideri regidor no adscrit.
Com a conseqüència d’aquest fet, és procedent modificar la Composició de les
Comissions Informatives Municipals, per tal d’incorporar-hi el regidor no adscrit i
modificar l’assignació econòmica al Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs).
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Generals va tenir lloc el dia 11 de maig de
2022, per tant, dos dies abans de la presentació de l’escrit presentat pel senyor Miguel
Cerezo Ballesteros del qual deriva aquest expedient.
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Atès que és urgent sotmetre a deliberació i votació, el proper ple de 19 de maig de
2022, aquest assumpte per tal de regularitzar la situació del Grup Municipal de
Ciudadanos i del regidor no adscrit, senyor Miguel Cerezo Ballesteros.
Es demana que s’inclogui aquest assumpte a l’ordre del dia, prèvia ratificació de la
seva inclusió.”
L’alcalde sotmet a votació la ratificació de inclusió a l’ordre del dia de
l’assumpte exposat, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, 16 de maig de 2022, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents
1. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 1 de juliol de 2019, va aprovar la
creació i composició de les Comissions Informatives Municipals de caràcter
permanent i l’assignació econòmica mensual per al funcionament de cada grup
polític de la Corporació.
2. En data 13 de maig de 2022 ha tingut entrada en aquest Ajuntament escrit del
regidor Miguel Cerezo Ballesteros, en el qual manifesta la seva voluntat de
deixar d’estar adscrit al Grup Municipal de Ciudadanos, i que se’l consideri com
a regidor no adscrit durant el temps que resta del mandat municipal 2019-2023.
3. Per resolució de l’alcalde de 16 de maig de 2022, es pren coneixement de la
voluntat del regidor Miguel Cerezo Ballesteros, de deixar d’estar adscrit al Grup
Muncipal de Ciudadanos (GMCs) i se’l considera regidor no adscrit.
4. Atès que això comporta una disminució numèrica en un membre del nombre
total de regidors que conformen el Grup Muncipal de Ciudadanos (GMCs).
5. Atès que els imports econòmics assignats a cada grup municipal són els
resultants d’aplicar una fórmula que mensualment correspon a la suma d’un
import fix per grup de 800 euros més 150 euros per cadascun dels membres
que el composen.
6. Atès que el fet que el Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs) passi a ser d’un
membre, fa que aquest import hagi de tornar-se a calcular per adequar-lo a la
nova situació jurídica.
7. Com a conseqüència de la voluntat manifestada pel regidor Miguel Cerezo
Ballesteros, de deixar d’estar adscrit al Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs),
és procedent modificar la Composició de les Comissions Informatives
Municipals, per tal d’incorporar-hi el regidor no adscrit i modificar l’assignació
econòmica al Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs).
Fonaments de dret
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1. Article 35 del Reglament orgànic municipal segons el qual el pas d’un regidor o
regidora a la condició de no adscrit/a, de conformitat amb el que disposa
l’article 40.5 d’aquest Reglament, implicarà l’adaptació de la composició de les
comissions informatives a la nova situació de proporcionalitat que es produeix
en el Ple de la Corporació.
2. Articles 123 a 126 del ROF, que regulen el règim de funcionament de les
Comissions Informatives.
3. Article 73.3 de la Llei de bases de règim local, segons el qual el drets
econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ser superiors als que
els hagueren correspost de romandre en el grup de procedència.
4. Article 40, apartat 5 del Reglament orgànic municipal, que preveu que “els
regidors o regidores que, durant el mandat corporatiu abandonin el grup
municipal format per la candidatura en la qual van ser elegits no podran
integrar-se al grup mixt i quedaran com regidors no adscrits” i apartat 7 que
estableix: “El pas a la condició de no adscrit no representarà per al regidor o
regidora afectat cap minva en els drets i obligacions individuals que conformen
l’estatut dels membres de les Corporacions Locals i participarà en les activitats
pròpies de l’Ajuntament de la mateixa manera que la resta de regidors i
regidores”.
Per tot això, com a alcalde president, de conformitat amb les atribucions conferides pe
la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació Municipal l’adopció
del següent:
ACORD
Primer. Modificar el punt segon de l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 1 de
juliol de 2019, sobre composició de les Comissions Informatives Municipals de caràcter
permanent, que passarà a tenir el redactat següent:
“Segon. La composició de les Comissions Informatives serà la següent:
-

1 president/a, nomenat/da per resolució de l’alcalde.

-

1 vicepresident/a, nomenat/da per resolució de l’alcalde.

-

1 regidor/a de cada grup municipal. Per cada regidor/a es nomenarà un
suplent.

-

Els membres corporatius no adscrits”

Segon. Modificar el punt vuitè de l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 1 de juliol
de 2019, únicament en la part que fa referència a l’assignació econòmica mensual als
Grups Municipals, que quedarà redactat en la forma següent:
“Vuitè.- Establir amb efectes del dia 16 de maig de 2022, data en què el
regidor Miguel Cerezo Ballesteros deixar d’estar adscrit al Grup Municipal de
Ciudadanos, una assignació econòmica mensual pel funcionament de cada
grup polític de la Corporació, en el concepte que s’estableix a l’article 73.3 de la
LRBRL.
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Aquesta aportació consta d’un component fix igual per a tots els grups polítics i d’un
altre variable, en funció del nombre de membres de cada grup, dins dels límits que es
prevegin legalment.
El component fix es determina en 800€ mensuals per a cada grup municipal, i el
variable en 150€ mensuals per a cada regidor adscrit al grup, de forma que inicialment
resultaran les quantitats següents:
GRUP MUNICIPAL
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC)
Grup Municipal Junts per Manresa (GMJxM)
Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (GMPSC-CP)
Grup Municipal Fem Manresa (GM Fem Manresa)
Grup Municipal Ciudadanos de Manresa (GMCs)

INDEMNITZACIÓ
2.000€
2.000€
1.400€
1.250€
950€

La resta del punt vuitè de l’acord del Ple d’1 de juliol de 2019 es manté inalterable,
Tercer. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals.
Quart. Publicar aquest acord íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=2152.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius
(7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa, 1
GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la novació modificativa no
extintiva del préstec signat amb Dexia Credit Local DCL- França. (AJT.DIC
36/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 29 d’abril de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
Per acord de Ple de data 18 de febrer de 2008 l’Ajuntament de Manresa va formalitzar
un préstec per import de 15.264.119,00€ amb l’entitat Dexia Sabadell (actualment
DEXIA CREDIT LOCAL DCL – FRANÇA amb Nº TVA FR 351 804 042). D’acord amb
les condicions contractuals inicials d’aquest préstec, la durada era de 15 anys amb 2
anys de carència inclosos, i per tant, amb venciment 20 de febrer de 2023,
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amortitzacions trimestrals constant, i tipus d’interès variable en funció de l’evolució de
l’euríbor a 3 mesos:



Si l’euríbor a 3 mesos és igual o inferior a 4,5%, s’aplica un tipus fixe del
4,02%.
Si l’euríbor és superior a 4,5%, el tipus d’interès és l’euríbor a 3 mesos
menys 0,15%.

Posteriorment, el Ple de data 21 de desembre de 2009 va aprovar una novació del
contracte anterior en la qual s’afegia un període de carència addicional de 2 anys i es
modificava la data de venciment del préstec, que passava a ser el 20 de febrer de
2025. També es va modificar el tipus fixe que va passar de 4,02% a 4,12%.La resta de
condicions contractuals es varen mantenir. Aquesta novació modificativa del contracte
es va signar el 20 de gener de 2010.
En data 20 de gener de 2022, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament de Manresa
núm. 4680, Dexia Crédit Local ha proposat una nova novació modificativa no extintiva
del crèdit, segons la qual, des de la data d’efectivitat de la novació fins el venciment
del crèdit, el 20 de febrer de 2025, el tipus variable és substituït per un tipus fix del
4,12%, a pagar trimestralment quan l’euríbor a 3 mesos és superior a, 4,5%. Aquesta
proposta ha estat confirmada posteriorment per part del Comitè del Dèxia Crèdit Local,
en data 4 d’abril del 2022.
D’acord amb l’informe de la Cap de Secció de Tresoreria de data 29 d’abril de 2022 en
el que s’analitza la conveniència de la operació, s’especifica que l’evolució de l’euríbor
a 3 mesos, actualment en valors negatius, és difícil de preveure. Hi ha prediccions que
apunten una evolució cap a l’alça, però resten menys de 36 mesos pel seu venciment,
el 20 de febrer de 2025. Si aquest es manté inferior al 4,5%, el tipus a aplicar serà fixe
del 4,12%, tant amb les condicions contractuals anteriors com amb la novació
modificativa que és objecte d’aprovació. En canvi si l’euríbor a 3 mesos arriba a ser
superior a 4,5%, situació poc probable però no impossible, amb la nova novació el
tipus d’interès es mantindria en el 4,12%, essent clarament favorable a l’Ajuntament.
Per tant, aquesta novació modificativa simplifica les condicions en quant a tipus
d’interès, donat que converteix el tipus variable referenciat a l’euríbor a 3 mesos a un
tipus fixe del 4,12%. El capital pendent de reemborsament a data actual és de
3.522.489,00 euros.
Consideracions legals
Els articles 48 a 55 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La disposició final 31ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2013.
La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
L’article 3 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals de la Generalitat de Catalunya.
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De conformitat amb l’article 22.2 i 47.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local.
Per tot això, com a regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la novació modificativa no extintiva del préstec de nominal
15.264.119,00€, segons la qual des de la data d’efectivitat i fins el venciment del
préstec, el 20 de febrer de 2025, el tipus variable actual referenciat a l’euríbor a 3
mesos queda substituït per un tipus fix del 4,12% en cas que l’euríbor a 3 mesos sigui
superior al 4,5%.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la modificació contractual aprovada
en el punt anterior.
Tercer.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la
Generalitat de Catalunya i per mitjà dels models CL1S, CL2, CL3, CL4 del Formulari 2
un cop s’hagi formalitzat, d’acord amb el que disposa l’article 4 de l’ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels
ens locals.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=2317.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots
afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM i 1 GMCs) i 8 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM
Fem Manresa i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la votació
separada dels dictàmens 4.1.2 i 4.1.3 de ordre del dia.
4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de dos proveïdors. (INT.FIS 2021/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 de maig de 2022,
que es transcriu a continuació:
“El procurador JFB (NIF XXX) ha presentat nou factures al registre de l’Ajuntament de
Manresa, l’import de les quals suma 2.501,17 euros, pels serveis de procuradoria
prestats.
L’empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SL i PM POSTAL
SCCL, UTE, (CIF U05274972) ha presentat una factura al registre de l’Ajuntament de
Manresa, l’import de la qual suma 24.589,46 euros, pels serveis prestats de
missatgeria i correspondència durant el període comprès entre el 3 i el 31 de març de
2022.
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La Interventora de l’Ajuntament de Manresa, en exercici de les seves funcions de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, ha informat les factures amb l’objecció relativa
al fet que es tracta d’una obligació econòmica indegudament adquirida i,
conseqüentment, acorda la suspensió de la tramitació dels expedients fins a l’esmena
d’aquestes deficiències.
D’acord amb allò establert a l’article 48 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent
de l’Ajuntament de Manresa, que regula el procediment per al reconeixement
extrajudicial de crèdits degut a obligacions indegudament compromeses, s’han tramitat
els presents expedients, els quals consten dels següents documents:
1. Informe del servei gestor, el qual acredita els serveis realitzats i l’existència de crèdit
suficient per fer front a la despesa al pressupost municipal vigent.
2. Informe jurídic del servei el qual conclou favorablement optar pel reconeixement
extrajudicial de crèdits per liquidar les obligacions indegudament adquirides, i no
recórrer a la revisió d’ofici.
3. Informe de l’òrgan Interventor
4. Resolució d’alcaldia que aprova la liquidació de les quantitats a satisfer derivades de
la prestació de serveis efectuats i l’inici dels tràmits necessaris per reconèixer
extrajudicialment els crèdits pendents d'imputació pressupostària i la seva aplicació al
pressupost de l'exercici 2022.
Consideracions legals
Realitzada la tramitació legalment establerta, a l’emparament del què disposa l’article
23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; art. 163 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals; i art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i en virtut de la
competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de JFB (NIF XXX) per import de
2.501,17 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9202 22604, pel deute
acreditat i informat pel responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Factura
1896/21
2087/21
2160/21
2159/21
2158/21
2089/21
1894/21
1895/21
1985/21

Procediment
CMP.FAC 2021010044
CMP.FAC 2021012072
CMP.FAC 2021012073
CMP.FAC 2021012074
CMP.FAC 2021012075
CMP.FAC 2021012076
CMP.FAC 2022000533
CMP.FAC 2022000534
CMP.FAC 2022000547

Import
348,88
344,24
261,15
133,82
264,41
151,30
172,89
461,52
362,96

Objecte de la despesa
Recurs 219/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
Recurs 294/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
Recurs 338/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
Recurs 326/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11
Recurs 344/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
Recurs 461/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
Recurs 302/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
Recurs 281/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
Recurs 287/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14

Segon. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa RECERCA I
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SL i PM POSTAL SCCL, UTE, (CIF
U05274972), per import de 24.589,46 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
9202 22799, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei i que es relaciona
a continuació:
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Procediment
CMP.FAC2022002517

Núm. de factura
F20220005

Import

Objecte de la despesa

24.589,46 €

Missatgeria i correspondència
del 3 al 31 de març de 2022”

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=3357.0

4.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 1805/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 9 de
maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents i consideracions jurídiques
L’empresa SANITEC REHABILITACIÓ, SL ha presentat una factura al registre de
l’Ajuntament de Manresa pel desembús dels desguassos de l’Escola Muntanya del
Drac, per un import de 454,96 €.
L’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU ha presentat factures al registre de
l’Ajuntament de Manresa relatives al servei de línies ADSL durant els mesos de
desembre de 2021 a març de 2022, l’import de les quals suma 1.995,64 €.
L’empresa ASCENSORES GALO, SLU ha presentat una factura al registre de
l’Ajuntament de Manresa relativa a la reparació del clavó de l’ascensor de Santa
Llúcia, per un import de 72,81 €.
L’empresa XXX ha presentat una factura al registre de l’Ajuntament de Manresa pel
subministrament de dotze taules plegables pel Saló de sessions, per un import de
4.110,54 €.
L’empresa UNION BERMEO, SL ha presentat una factura al registre de l’Ajuntament
de Manresa relativa al canvi de contenidor de residus del Cementiri municipal, per un
import de 153,70 €.
La Interventora de l’Ajuntament de Manresa, en exercici de les seves funcions de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, ha informat aquestes factures amb l’objecció
relativa al fet que es tracta d’obligacions econòmiques indegudament adquirides i,
conseqüentment, acorda la suspensió de la tramitació dels expedients fins a
l’esmena d’aquestes deficiències.
D’acord amb allò establert a l’article 48 de les Bases d’Execució del Pressupost
vigent de l’Ajuntament de Manresa, que regula el procediment per al reconeixement
extrajudicial de crèdits degut a obligacions indegudament compromeses, s’han
tramitat els presents expedients, el qual consten dels següents documents:
1. Informe del servei gestor, el qual acredita els serveis realitzats i

l’existència de crèdit suficient per fer front a la despesa al pressupost
municipal vigent.
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2. Informe jurídic del servei el qual conclou favorablement optar pel

reconeixement extrajudicial de crèdits per liquidar les obligacions
indegudament adquirides, i no recórrer a la revisió d’ofici.
3. Informe de l’òrgan Interventor.
4. Resolució d’alcaldia que aprova la liquidació de les quantitats a satisfer
derivades de la prestació de serveis efectuats i l’inici dels tràmits
necessaris per reconèixer extrajudicialment els crèdits pendents
d'imputació pressupostària i la seva aplicació al pressupost de l'exercici
2022.
Realitzada la tramitació legalment establerta, a l’emparament del què disposa
l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; art. 163 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, i en virtut de la competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa SANITEC
REHABILITACIÓ, SL (CIFB66696006) per import de 454,96 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 22 3231 21200, pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Procediment Núm. de factura
CMP.FAC 2022001980

Import

Objecte de la despesa
454,96 €

F20221943

Desembús desguassos escola
Muntanya del Drac

Segon. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa TELEFONICA DE
ESPAÑA,
MuntanyaSAU
del (CIF A-82018474) per import de 1.995,64 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 22 92060 22200, pel deute acreditat i informat pel responsable del
servei i que es relaciona a continuació:
1

Procediment
CMP.FAC2021013020

Núm. de factura
F202112757

Import
498,91 €

2
3
4

CMP.FAC2022000682
CMP.FAC2022001404
CMP.FAC2022002143

F2022673
F20221369
F20222094

498,91 €
498,91 €
498,91 €

Objecte de la despesa
Servei línies ADSL desembre
2021
Servei línies ADSL gener 2022
Servei línies ADSL febrer 2022
Servei línies ADSL març 2022

Tercer. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa ASCENSORES
GALO, SLU (B08261265) per import de 72,81 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 22 92062 22701, pel deute acreditat i informat pel responsable del
servei i que es relaciona a continuació:
Procediment Núm. factura
CMP.FAC2022000690

F2022681

Import
72,81 €

Objecte de la despesa
Reparació clavó ascensor Santa Llúcia

Quart. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa XXX (XXX) per import
de 4.110,54 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 92061 62500, pel deute
acreditat i informat pel responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Procediment
CMP.FAC2022001153

Núm. factura
F20221131

Import
4.110,54 €

Objecte de la despesa
12 taules plegables Saló de sessions
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Cinquè. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa UNION BERMEO, SL
(B61355624) per import de 153,70 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1642
21200, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei i que es relaciona a
continuació:
Procediment
CMP.FAC2022001620

Núm. factura
F20221585

Import
153,70 €

Objecte de la despesa
Canvi contenidor residus Cementiri

“

La lectura d’aquest punt i les intervencions dels punts 4.1.2 i 4.1.3 les podeu consultar
a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=3368.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 11/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
11/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de maig de 2022,
que es transcriu a continuació:
“En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. P11/2022, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2023, i de les quals no existeix
suficient crèdit al pressupost vigent
Aquestes propostes son les següents:
.- Servei de Secretaria General: Proposta de modificació de crèdits de data 2 de maig
d’import 50.000,00 euros. (PRE.SOL 30). La consignació inicial de 80.000 euros ha
resultat insuficient, ja que, a banda de les despeses habituals, hi ha hagut un
increment de treballs que s’han d’encarregar a lletrats externs de fora l’Ajuntament.
.- Servei de Secretaria General: Proposta de modificació de crèdits de data 4 de maig
d’import 75.000,00 euros. (PRE.SOL 55). Increment de l'aplicació pressupostària 22
9202 22799- (Secretaria-Altres treballs realitzats per altres empreses) per a l'aprovació
de l'expedient de contractació del servei de missatgeria i correspondència de Manresa.
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: Proposta de
modificació de crèdits de data 6 de maig d’import 85.000,00 euros. (PRE.SOL 65).
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El passat mes de febrer es va formalitzar el contracte d'arrendament del local situat a
plaça major, 17, per tal d'encabir-hi serveis administratius municipals cal la realització
de diverses obres: noves distribucions, instal·lació de bomba de calor, canvi de
lluminàries i cels-rasos, instal·lació de rac de telecomunicacions, fibra òptica, canvi de
tancaments exteriors, etc.
.- Servei de Desenvolupament : Proposta de modificació de crèdits de data 12 d’abril
d’import 11.000,00 euros. (PRE.SOL 35).
Per tal de donar un impuls al comerç local després de 2 anys de pandèmia i amb la
idea de donar una visió fresca de l'impàs de la primavera cap a l'estiu a nivell
comercial, alhora poder aprofitar un més de maig on ja hi ha programats un munt
d'events que tenen identitat pròpia a la ciutat com: el FABA, la Fira de l'Ascensió,
l'ExpoBages i la Festa del Riu. Des de la Regidoria de Comerç hem pensat
conjuntament amb les diferents Associacions de Comerciants, que seria un bon
moment per acabar de guarnir la ciutat , afegir-ne algunes pinzellades de color,
algunes activitats comercials com les fires de l'oli, del vi i el cava, fira d'artesans; així
com diferents activitats complementaries com exposició de cotxes clàssics,
demostracions de balls de saló i petits miniconcerts que cohesionin el teixit comercials
existent i facin que passejar i comprar a Manresa sigui un experiència agradable i
sobre tot generi sentit de capitalitat a tot el nostre entorn més immediat
.- Servei de Desenvolupament : Proposta de modificació de crèdits de data 5 de
maig d’import 70.000,00 euros. (PRE.SOL 63).
En el moment de l'elaboració del pressupost es va fer una projecció dels costos de
contractació dels plans d'Ocupació subvencionats pel SOC (en un 70% aprox. de
mitjana) en funció del que, en aquell moment, s'havia sol·licitat en la convocatòria
oberta DONA i MG45 -17 treballadors/es- i, tenint en compte el què s'havia realitzat
durant l'any 2021. D'aquest anàlisi es va concloure que es necessitaven 138.680€. A
finals de l'any passat, el SOC va obrir una nova convocatòria, MG52, PRGC i PANP,
per la qual hem sol·licitat i ens han atorgat subvenció per a la contractació de 10
persones més, per 12 mesos, amb inici abans de l'1 de juny de 2022. Finalment,
aquest 2022, ha sortit una nova convocatòria, ACOL, que encara no està resolta però
dins de la qual s'ha sol·licitat ajut per a la contractació de 10 treballadors/es més.
També hem tingut en compte els costos de contractació dels tècnics o de les tècniques
d’acompanyament que tampoc es subvencionen al 1005. Així doncs, per tot l'explicat
es fa necessari sol·licitud de crèdit per cobrir el cost de totes aquestes contractacions.
.- Servei de Gestió de Serveis Urbans: Proposta de modificació de crèdits de data 4
de març d’import 200.000 euros. (PRE.SOL 16).
Per l’increment del cost del contracte de recollida de residus i neteja viària per l’any
2022, que ha estat superior a la previsió que s’havia fet pel pressupost 2022.
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de
data 2 de maig d’import 50.000,00 euros. (PRE.SOL 43).
Per obrir una nova convocatòria de pública concurrència d'ajuts als equips sèniors que
participen en lligues estatals amb una convocatòria el mes de juny.
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de
data 2 de maig d’import 10.000,00 euros. (PRE.SOL 44).
Per l'adquisició de nous aparells biosaludables i d'Esport Salut i/o Lleure als espais
públics a l'aire lliure de la ciutat.
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.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 2 de maig
d’import 19.000,00 euros. (PRE.SOL 46).
Dotació destinada a situacions d’emergència en cooperació internacional,
especialment pel que fa al conflicte a Ucraïna.
.- Servei d’Alcaldia i Presidència: Proposta de modificació de crèdits de data 5 de
maig d’import 15.000,00 euros. (PRE.SOL 64).
Cal incrementar la partida de Presidència destinada a Subvencions nominatives en
15.000,00 euros amb la finalitat de subvencionar el Centre d'Esports Manresa, per les
activitats esportives que porta a terme en general i especialment per les que vindran
ocasionades pel seu ascens a la 2a. categoria de RFEF.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 5 de maig d’import 78.264,77 euros. (PRE.SOL 16).
Donades les necessitats de finançament, existeixen aplicacions pressupostàries del
capítol 1 que han generat estalvis i que poden transferir-se a altres aplicacions
pressupostàries.
Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdits finançats amb
l’aplicació parcial del romanent de tresoreria per a despeses generals, amb majors
ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021 i amb baixes de crèdit d’aplicacions
provinents del capítol 1 de personal, per tal de poder fer front a les consignacions
esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels serveis, segons
informes adjunts.
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
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Atès que les modificacions proposades afecten els moviments corresponents a
suplements de crèdits finançats amb l’aplicació parcial del romanent de tresoreria per
a despeses generals, amb majors ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021 i
amb baixes de crèdit d’aplicacions provinents del capítol 1 de personal , correspon al
Ple de la corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Normativa aplicable
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es
pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de
crèdit en el segon. Aquest expedient haurà d’anar informat prèviament per la
Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació amb els mateixos
tràmits i requisits que el pressupost.
Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com l'article 36.1 del Reial decret
500/1990, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria provinent de l’exercici 2021.
L'import del romanent líquid de tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2021
ascendeix a la quantitat de 982.620,29 euros, restant els imports que s’han disposat
per al finançament d'expedients de modificació de crèdits anteriors, encara queda
romanent per a disposar, per la qual cosa resulta suficient per al finançament de la
present modificació, tot i que queda esgotat en la seva totalitat.
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats.
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses
de cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi
exercici pressupostari.
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. P11/2022
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es
descriuen en la part expositiva.
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.”
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=3651.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.5.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat
sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Dictamen
sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 13/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 13/2022).L’alcalde informa que abans del debat i votació d’aquest expedient, cal ratificar la
seva inclusió a l’ordre del dia atès que no es va poder presentar a la Comissió
Informativa de Serveis Generals.
Justificació de la urgència:
“La Cap de Serveis de Territori, en data 19 de maig de 2022, emet el següent informe:
El precari estat de conservació de les pintures, que es veu agreujat per la imminent
intervenció a l'interior de les estances per tal d'adequar-les com a oficina de turisme.
La necessitat de tenir acabada l'obra de restauració en el moment d'inaugurar les
noves oficines, per tal de complir els terminis acordats de finalització de l'obra.
La possibilitat de poder sol·licitar una subvenció per la restauració de béns mobles
dins l'any 2022.
Aquesta immediatesa i la implicació de l’administració municipal es justifica per la
importància i significació d’aquestes pintures d’acord amb informe redactat pel Centre
de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, pel fet que la posada
en valor d’aquestes pintures contribueix a reforçar els objectius de valorització del
patrimoni de la ciutat pels quals la oficina de turisme s’emplaça en aquestes dues
plantes de la Casa Fàbregas, i perquè la legislació actual permet i obliga les
administracions a vetllar per la preservació del patrimoni material de la ciutat.”
L’alcalde sotmet a votació la ratificació de inclusió a l’ordre del dia de
l’assumpte exposat, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 12 de maig de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 13/2022, consta la proposta
del servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials per atendre diverses
obligacions de despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2023, i de les
quals no existeix suficient crèdit al pressupost vigent.
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Aquestes proposta és la següent:
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: Proposta de
modificació de crèdits de data 11 de maig d’import 15.440,95 euros. PRE.SOL 70
Un informe del Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya
descriu la importància de les pintures murals de la Casa Fàbregas i la necessitat de la
seva preservació i restauració. No és gens habitual trobar pintures murals en cases
particulars i s'han de considerar un element patrimonial d'alt valor. Encara més quan
es troben en espais que seran d'ús públic per a oficina de turisme. Arrel d'aquest
informe vam encarregar un estudi tècnic per definir els treballs necessaris i els costos,
estudi que van fer els especialistes de Montartresorer.
Per part de l'Ajuntament, ara que tenim contracte per llogar les plantes baixa i primera
per a ubicar-hi l'oficina de Turisme, convindria poder iniciar la restauració de les
pintures murals, ni que sigui per fases. Proposem una primera fase per restaurar les
pintures del vestíbul, que tenen uns motius de cortinatges molt interessants que es
daten el segle XVIII. L'import d'aquest actuació és 12.290,04€ (14.870,95€ amb IVA)
Al mateix temps hi ha la necessitat de reposar el vinils existents al c/ Sobrerroca, els
quals s'han fet malbé. L'import d'aquesta actuació és de 471,07 (570€ amb IVA)
Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris finançats amb
majors ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021, per tal de poder fer front a
les despeses esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels
serveis.
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
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Atès que les modificacions proposades afecten a crèdits extraordinaris finançats amb
majors ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021 , correspon al Ple de la
corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Normativa aplicable
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es
pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de
crèdit en el segon. Aquest expedient haurà d’anar informat prèviament per la
Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació amb els mateixos
tràmits i requisits que el pressupost.
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats.
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses
de cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi
exercici pressupostari.
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. P13/2022
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es
descriuen en la part expositiva.
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.”
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“

”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=4493.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

4.2.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat
sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Dictamen
sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2022. (AJT.DIC
50/2022).L’alcalde informa que abans del debat i votació d’aquest expedient, cal ratificar la
seva inclusió a l’ordre del dia atès que no es va poder presentar a la Comissió
Informativa de Serveis Generals.
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Justificació de la urgència:
“La Cap de Servei d’Organització i Recursos Humans, en data 12 de maig de 2022,
emet el següent informe:
Per acord del Ple de data 23 de desembre de 2021 aquest Ajuntament va aprovar el
Pressupost General per a l’exercici 2022, així com la corresponent plantilla de
personal funcionari, laboral i eventual, que van ser publicats de forma definitiva en el
BOPB de 25 de gener de 2022 i 31 de gener de 2022, respectivament.
La Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública, permet l’ampliació dels processos d’estabilització de
l’ocupació temporal com a mesura complementària immediata per pal·liar la situació de
temporalitat a les Administracions Públiques i es sustenta en l’acompliment de la
clàusula 5 de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a
l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEP sobre el treball de durada determinada; és
per tant, una norma a tenir en compte enla concepció de l’oferta pública d’ocupació per
al 2022.
D’una banda, l’article 2 de la Llei esmentada autoritza un tercer procés d’estabilització
d’ocupació pública addicional als processos d’estabilització que regulen els articles
19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per a l’any 2017 i
19. Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2018; aquesta taxa addicional inclourà les places de naturalesa estructurals que,
estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altre forma
d’organització de recursos humans que estiguin contemplades en les diferents
Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades
de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de
desembre de 2020.
D’altra banda, la Disposició addicional sisena de la mateixa Llei 20/2021, preveu que
les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d’acord amb el
previst en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que,
reunint els requisits establerts en l’article 2.1, haguessin estat ocupades amb
caràcter temporal deforma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.
Addicionalment, de conformitat amb la Disposició addicional vuitena, els processos
d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves
convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma
temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a 1 de gener de
2016.
Les ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització abans esmentats,
inclòs el nou procés d’estabilització, s’hauran d’aprovar i publicar en els respectius
diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022 i seran coordinats per les Administracions
Públiques competents.
Aquests programes determinen la creació de les respectives places a la plantilla, per la
qual cosa és pressupòsit legal necessari que les places associades es creïn i s’aprovin
abans de procedir a la seva inclusió i aprovació en l’Oferta. El tràmit d’aprovació de les
places es verificamitjançant acord de Ple, com a òrgan competent.
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Cal aprovar durant el mes de maig el dictamen de modificació de plantilla, atès que les
ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització abans esmentats, inclòs
el nou procés d’estabilització, s’hauran d’aprovar i publicar en els respectius diaris
oficials abans de l’1 de juny de 2022 i seran coordinats per les Administracions
Públiques competents.
És urgent i inajornable l’aprovació d’aquest dictamen per tal d’aprovar i publicar en els
respectius diaris oficials, abans de l’1 de juny de 2022, les ofertes públiques
d’ocupació corresponents.
Conforme els articles 82.3 i 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
quals'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), es poden incloure assumpte a l’ordre del dia del Ple municipal
per raons d’urgència.
Per tant, és urgent sotmetre a deliberació i votació, el proper ple del dia 19 de maig de
2022,el dictamen de modificació de plantilla.”
L’alcalde sotmet a votació la ratificació de inclusió a l’ordre del dia de
l’assumpte exposat, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 16 de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS
La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s’integren el personal funcionari i el personal laboral, i que
ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia.
Per acord del Ple de data 23 de desembre de 2021 aquest Ajuntament va aprovar el
Pressupost General per a l’exercici 2022, així com la corresponent plantilla de personal
funcionari, laboral i eventual, que van ser publicats de forma definitiva en el BOPB de 25
de gener de 2022 i 31 de gener de 2022, respectivament.
La Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública, permet l’ampliació dels processos d’estabilització de
l’ocupació temporal com a mesura complementària immediata per pal·liar la situació de
temporalitat a les Administracions Públiques i es sustenta en l’acompliment de la
clàusula 5 de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a
l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEP sobre el treball de durada determinada; és
per tant, una norma a tenir en compte en la concepció de l’oferta pública d’ocupació
per al 2022.
S’observa la necessitat de procedir a la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de
2022 per incloure l’oferiment d’aquelles places que corresponen a programes que es
reputen estructurals.
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Aquests programes determinen la creació de les respectives places a la plantilla, per la
qual cosa és pressupòsit legal necessari que les places associades es creïn i s’aprovin
abans de procedir a la seva inclusió i aprovació en l’Oferta. El tràmit d’aprovació de les
places es verifica mitjançant acord de Ple, com a òrgan competent,
FONAMENTS DE DRET:
1. L’article 72 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), estableix que en el
marc de les seves competències d’autoorganització, les Administracions
Públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que
regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de
funcions i d’acord amb el que preveu aquest capítol.
2. Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 52.2.j i 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 126.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local estableixen que el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar anualment la plantilla
de personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el
pressupost.
3. L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, d’aplicació al personal al servei de les corporacions
locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la
legislació sobre funció pública local, preveu que la plantilla de personal és
formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades
en grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos.
També inclou el personal eventual i el laboral.
4. En el mateix sentit, l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix
que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la
relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual
agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin,
d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. A continuació l’article 26 del
RPSEL estableix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la
mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost, la qual cosa és competència del
Ple municipal, d’acord amb l’article 54 de l’esmentat Reglament. Seguidament,
l’article 27 del RPSEL estableix que la plantilla es pot modificar amb
posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per
respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora
dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
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5. L’article 37.1 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’EBEP estableix les matèries que seran objecte de negociació en
relació a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que
legalment procedeixi en cada cas. A continuació, l’apartat segon d’aquest
mateix precepte estableix que queden excloses de l’obligatorietat de la
negociació les decisions de les Administracions Públiques que afectin a les
seves potestats d’organització. Quant les conseqüències de les decisions de
les Administracions Públiques que afectin a les seves potestats d’organització
tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics
previstes a l’apartat anterior, procedirà la negociació d’aquestes condicions
amb les organitzacions sindicals a que es refereix aquest Estatut. El TS ha
establert en doctrina consolidada que les condicions de treball de cada lloc es
fixen en les relacions de llocs de treball, que indicaran les corresponents
retribucions específiques, mentre que la plantilla de personal especifica només
la denominació de la plaça, el seu nombre, el grup o escala, subescala, classe i
categoria, qüestions aquestes que no es troben incloses en l’article 37 EBEP,
de forma que no és necessària la negociació de la plantilla ni de la seva
modificació.
6. Els articles 283.4 del TRLMRLC i 28 del RPSEL estableixen que la plantilla, un
cop aprovada pel Ple de la corporació, s’ha de publicar íntegrament, en el
termini dels 30 dies següents, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre a la vegada còpies a
l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
7. La Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública, permet l’ampliació dels processos
d’estabilització de l’ocupació temporal com a mesura complementària
immediata per pal·liar la situació de temporalitat a les Administracions
Públiques i es sustenta en l’acompliment de la clàusula 5 de la Directiva
1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la
CES, la UNICE i el CEP sobre el treball de durada determinada; és per tant,
una norma a tenir en compte en la concepció de l’oferta pública d’ocupació per
al 2022.
8. D’una banda, l’article 2 de la Llei esmentada autoritza un tercer procés
d’estabilització d’ocupació pública addicional als processos d’estabilització que
regulen els articles 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals per a l’any 2017 i 19. Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018; aquesta taxa addicional
inclourà les places de naturalesa estructurals que, estiguin o no dins de les
relacions de llocs de treball, plantilles o altre forma d’organització de recursos
humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions Públiques i
estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de
2020.
9. Les ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització abans
esmentats, inclòs el nou procés d’estabilització, s’hauran d’aprovar i publicar en
els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022 i seran coordinats per
les Administracions Públiques competents.
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10. La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura
de les places incloses en les ofertes públiques d’ocupació s’haurà de produir
abans del 31 de desembre de 2022.
11. La resolució d’aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.
12. La taxa de cobertura temporal s’haurà de situar per sota del vuit per cent de les
places estructurals.
13. L’articulació d’aquests processos selectius que, en tot cas, garantirà el
compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat, podrà ser objecte de negociació en cada un dels àmbits territorials de
l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals,
podent articular-se mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents
Administracions Públiques en el desenvolupament dels mateixos en el sí de la
Comissió de Coordinació de l’Ocupació Pública.
14. Sens perjudici de l’establert, en el seu cas, en la normativa pròpia de la funció
pròpia de la funció pública de cada Administració o la normativa específica, el
sistema de selecció serà el de concurs-oposició, amb una valoració en la fase
de concurs d’un quaranta per cent de la puntuació total, en la que es tindrà en
compte majoritàriament l’experiència en el cos, escala, categoria o equivalent
de que es tracti podent no ser eliminatoris els exercicis en la fase d’oposició, en
el marc de la negociació col·lectiva establerta en l’article 37.1.c) del Text Refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
15. En el supòsit de que en la normativa específica sectorial o de cada
Administració així s’hagués previst, els mecanismes de mobilitat o de promoció
interna previs de cobertura de places seran compatibles amb els processos
d’estabilització.
16. De la resolució d’aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment
de despesa ni d’efectius, havent d’oferir-se en aquests processos,
necessàriament, places de naturalesa estructural que es trobin
desenvolupades per personal amb vinculació temporal.
17. D’altra banda, la Disposició addicional sisena de la mateixa Llei 20/2021,
preveu que les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter
excepcional i d’acord amb el previst en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel
sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts en
l’article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma
ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.
18. Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte
de negociació en cada un dels àmbits territorials de l’Administració de l’Estat,
de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i respectaran, en tot cas, els
terminis establerts en aquesta norma.
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19. Aquesta previsió relativa a que es pugui convocar el concurs extraordinari i
excepcional per a aquelles places ocupades temporalment durant cinc anys o
més, es reputa raonable, proporcionada i no arbitrària, afectant a totes les
places de caràcter estructural ocupades de forma temporal i ininterrompuda
amb anterioritat a 1 de gener de 2016 a conseqüència de les taxes de reposició
cero dels exercicis 2012 al 2015, que van provocar la impossibilitat
d’incorporar, a les corresponents ofertes públiques d’ocupació, les places que
en aquells moments s’estaven ocupant en règim d’interinitat.
20. Addicionalment, de conformitat amb la Disposició addicional vuitena, els
processos d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena
inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa
estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació,
d’aquesta naturalesa, anterior a 1 de gener de 2016.
21. Per tant, la taxa addicional que autoritza l’article 2 i per extensió les
disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, inclou places de
naturalesa estructural dotades pressupostàriament, entenent-se per places
estructurals aquelles relatives a funcions recurrents que s’integren en l’activitat
ordinària i del normal funcionament de l’Administració de què es tracti, incloent
per tant, les places vinculades a programes o actuacions que no tinguin una
substantivitat pròpia i diferenciada de l’activitat ordinària, tal com així s’indica a
la Resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública sobre les orientacions
per a la posada en marxa dels processos d’estabilització.
22. La mateixa Resolució determina que, amb caràcter general, aquestes places
de naturalesa estructural es correspondran amb aquelles destinades a l’exercici
de competències pròpies de l’Administració corresponent, si bé, especialment
en relació amb l’administració local, podran existir places de caràcter
estructural referides a l’exercici de competències delegades a través de
l’instrument jurídic oportú. En aquests casos, correspondrà l’estabilització a
l’Administració que efectivament realitzi l’actuació, amb independència que el
finançament correspongui a una altra Administració Pública.
23. En relació a les places vinculades a programes susceptibles d’incorporar-se al
procés extraordinari d’estabilització, aquest ajuntament reputa factible
estabilitzar-ne un total de quinze; dotze d’aquestes places corresponen en la
seva majoria al Servei de Desenvolupament Local, atès que es vinculen als
programes que es presten al Centre d’Iniciatives de l’Ocupació de forma
continuada i recurrent durant anys i que s’han consolidat com a funcions
pròpies del servei d’ocupació de l’Ajuntament de Manresa. En aquest sentit, a
més de complir els requisits d’antiguitat que estableix la llei, s’acredita la seva
naturalesa estructural a través de l’informe del Cap de Servei de
Desenvolupament Local, que consta a l’expedient.
24. Consta també informe del Cap de Servei de Drets socials, en relació a les
places que es vinculen als programes que es presten en aquest servei i dels
que se’n proposa l’estabilització, i que en són tres.
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25. En el cas dels programes, la seva estructuralitat comporta que les persones
que porten a terme les funcions associades es troben desenvolupant un treball
que, de manera específica es vincula a les singularitats del Programa, però que
de forma genèrica es pot identificar amb les funcions pròpies del personal
tècnic de grau mitjà de gestió especialitzada en l’àmbit de l’ocupació o en
l’àmbit dels serveis socials. Es corresponen amb places del grup A2 i règim
jurídic estatutari.
26. Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple,
d’acord amb el que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Per tot això, la Regidora Delegada de Recursos Humans i Govern Obert, proposa al
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Modificar la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa en el
sentit d’incloure les següents places:
Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà de gestió especialitzada
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Serveis especials/Comeses
especials tècnics/ques de grau mitjà
Número places: 13 (12 al servei de Desenvolupament local i 1 al servei de
Drets socials)
Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà treballadora social
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Tècnica /Tècnics/ques de
grau mitjà
Número places: 1 al servei de Drets socials
Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà educadora social
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Tècnica /Tècnics/ques de
grau mitjà
Número places: 1 al servei de Drets socials
2. Publicar la modificació de la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Exposar al públic l'expedient corresponent a la modificació de la plantilla per un
termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es podran
presentar al·legacions.
4. Considerar que si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions,
reclamacions o suggeriments, el present acord esdevindrà definitiu sense
necessitat de cap altre acord, quedant aprovat definitivament.

Acta de la sessió plenària núm. 5, de 19 de maig de 2022

78

5. Trametre còpies de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració
de l’Estat.”
El secretari exposa l’esmena al dictamen 4.2.1, presentada per la regidora delegada
de Recursos Humans i Govern Obert, en data 19 de maig de 2022, relativa a
l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de
Manresa per a l’any 2022, que es transcriu a continuació:
“En el Dictamen de modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de
Manresa per l’any 2022 es preveu incloure un seguit de places, entre les quals es
troben les següents:
Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà de gestió especialitzada
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Serveis
especials/Comeses especials tècnics/ques de grau mitjà
Número places: 14 (13 al servei de Desenvolupament local i 1 al servei de
Drets socials)
La inclusió d’aquestes places es fonamenta amb el que disposen l’article 2 i les
disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, els quals autoritzen una
taxa addicional per a incloure places de naturalesa estructural dotades
pressupostàriament, entenent-se per places estructurals aquelles relatives a funcions
recurrents que s’integren en l’activitat ordinària i del normal funcionament de
l’Administració de què es tracti, incloent per tant, les places vinculades a programes o
actuacions que no tinguin una substantivitat pròpia i diferenciada de l’activitat ordinària,
tal com s’indica a la Resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública sobre les
orientacions per a la posada en marxa dels processos d’estabilització.
Posteriorment, s’ha detectat un altre programa temporal que podria complir amb els
criteris exposats anteriorment i que no es troba inclòs en el Dictamen de modificació
de la plantilla.
D’acord amb l’informe del Cap del servei de Desenvolupament Local, el qual consta en
l’expedient, el Programa Laboràlia es ve executant ininterrompudament a l’Ajuntament
de Manresa des de novembre de l’any 2002.
Es creu convenient introduir la següent esmena al Dictamen de modificació de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa per l’any 2022, incorporant
una altra plaça corresponent al servei de Desenvolupament Local:
On diu:
“Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà de gestió especialitzada
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Serveis
especials/Comeses especials tècnics/ques de grau mitjà
Número places: 13 (12 al servei de Desenvolupament local i 1 al servei de
Drets socials)”
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Ha de dir:
“Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà de gestió especialitzada
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Serveis
especials/Comeses especials tècnics/ques de grau mitjà
Número places: 14 (13 al servei de Desenvolupament local i 1 al servei de
Drets socials)”
La resta de Dictamen queda sense modificació.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=5257.0
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada per la regidora delegada de
Recursos Humans i Govern Obert al dictamen 4.2.1, i el Ple l’aprova per 23 vots
afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa i 1 Sr. Miguel
Cerezo Ballesteros) i 1 abstenció (1 GMCs).
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per 19 vots afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 3 GM Fem Manresa i 1 Sr.
Miguel Cerezo Ballesteros) i 5 abstencions (4 GMPSC-CP i 1 GMCs), i per tant,
es declara acordat el següent:
“ANTECEDENTS
La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s’integren el personal funcionari i el personal laboral, i que
ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia.
Per acord del Ple de data 23 de desembre de 2021 aquest Ajuntament va aprovar el
Pressupost General per a l’exercici 2022, així com la corresponent plantilla de personal
funcionari, laboral i eventual, que van ser publicats de forma definitiva en el BOPB de 25
de gener de 2022 i 31 de gener de 2022, respectivament.
La Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública, permet l’ampliació dels processos d’estabilització de
l’ocupació temporal com a mesura complementària immediata per pal·liar la situació de
temporalitat a les Administracions Públiques i es sustenta en l’acompliment de la
clàusula 5 de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a
l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEP sobre el treball de durada determinada; és
per tant, una norma a tenir en compte en la concepció de l’oferta pública d’ocupació
per al 2022.
S’observa la necessitat de procedir a la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de
2022 per incloure l’oferiment d’aquelles places que corresponen a programes que es
reputen estructurals.
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Aquests programes determinen la creació de les respectives places a la plantilla, per la
qual cosa és pressupòsit legal necessari que les places associades es creïn i s’aprovin
abans de procedir a la seva inclusió i aprovació en l’Oferta. El tràmit d’aprovació de les
places es verifica mitjançant acord de Ple, com a òrgan competent,
FONAMENTS DE DRET:
1. L’article 72 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), estableix que en el
marc de les seves competències d’autoorganització, les Administracions
Públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que
regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de
funcions i d’acord amb el que preveu aquest capítol.
2. Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 52.2.j i 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 126.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local estableixen que el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar anualment la plantilla
de personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el
pressupost.
3. L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, d’aplicació al personal al servei de les corporacions
locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la
legislació sobre funció pública local, preveu que la plantilla de personal és
formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades
en grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos.
També inclou el personal eventual i el laboral.
4. En el mateix sentit, l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix
que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la
relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual
agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin,
d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. A continuació l’article 26 del
RPSEL estableix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la
mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost, la qual cosa és competència del
Ple municipal, d’acord amb l’article 54 de l’esmentat Reglament. Seguidament,
l’article 27 del RPSEL estableix que la plantilla es pot modificar amb
posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per
respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora
dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
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5. L’article 37.1 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’EBEP estableix les matèries que seran objecte de negociació en
relació a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que
legalment procedeixi en cada cas. A continuació, l’apartat segon d’aquest
mateix precepte estableix que queden excloses de l’obligatorietat de la
negociació les decisions de les Administracions Públiques que afectin a les
seves potestats d’organització. Quant les conseqüències de les decisions de
les Administracions Públiques que afectin a les seves potestats d’organització
tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics
previstes a l’apartat anterior, procedirà la negociació d’aquestes condicions
amb les organitzacions sindicals a que es refereix aquest Estatut. El TS ha
establert en doctrina consolidada que les condicions de treball de cada lloc es
fixen en les relacions de llocs de treball, que indicaran les corresponents
retribucions específiques, mentre que la plantilla de personal especifica només
la denominació de la plaça, el seu nombre, el grup o escala, subescala, classe i
categoria, qüestions aquestes que no es troben incloses en l’article 37 EBEP,
de forma que no és necessària la negociació de la plantilla ni de la seva
modificació.
6. Els articles 283.4 del TRLMRLC i 28 del RPSEL estableixen que la plantilla, un
cop aprovada pel Ple de la corporació, s’ha de publicar íntegrament, en el
termini dels 30 dies següents, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre a la vegada còpies a
l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
7. La Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública, permet l’ampliació dels processos
d’estabilització de l’ocupació temporal com a mesura complementària
immediata per pal·liar la situació de temporalitat a les Administracions
Públiques i es sustenta en l’acompliment de la clàusula 5 de la Directiva
1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la
CES, la UNICE i el CEP sobre el treball de durada determinada; és per tant,
una norma a tenir en compte en la concepció de l’oferta pública d’ocupació per
al 2022.
8. D’una banda, l’article 2 de la Llei esmentada autoritza un tercer procés
d’estabilització d’ocupació pública addicional als processos d’estabilització que
regulen els articles 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals per a l’any 2017 i 19. Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018; aquesta taxa addicional
inclourà les places de naturalesa estructurals que, estiguin o no dins de les
relacions de llocs de treball, plantilles o altre forma d’organització de recursos
humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions Públiques i
estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de
2020.
9. Les ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització abans
esmentats, inclòs el nou procés d’estabilització, s’hauran d’aprovar i publicar en
els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022 i seran coordinats per
les Administracions Públiques competents.
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10. La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura
de les places incloses en les ofertes públiques d’ocupació s’haurà de produir
abans del 31 de desembre de 2022.
11. La resolució d’aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.
12. La taxa de cobertura temporal s’haurà de situar per sota del vuit per cent de les
places estructurals.
13. L’articulació d’aquests processos selectius que, en tot cas, garantirà el
compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat, podrà ser objecte de negociació en cada un dels àmbits territorials de
l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals,
podent articular-se mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents
Administracions Públiques en el desenvolupament dels mateixos en el sí de la
Comissió de Coordinació de l’Ocupació Pública.
14. Sens perjudici de l’establert, en el seu cas, en la normativa pròpia de la funció
pròpia de la funció pública de cada Administració o la normativa específica, el
sistema de selecció serà el de concurs-oposició, amb una valoració en la fase
de concurs d’un quaranta per cent de la puntuació total, en la que es tindrà en
compte majoritàriament l’experiència en el cos, escala, categoria o equivalent
de que es tracti podent no ser eliminatoris els exercicis en la fase d’oposició, en
el marc de la negociació col·lectiva establerta en l’article 37.1.c) del Text Refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
15. En el supòsit de que en la normativa específica sectorial o de cada
Administració així s’hagués previst, els mecanismes de mobilitat o de promoció
interna previs de cobertura de places seran compatibles amb els processos
d’estabilització.
16. De la resolució d’aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment
de despesa ni d’efectius, havent d’oferir-se en aquests processos,
necessàriament, places de naturalesa estructural que es trobin
desenvolupades per personal amb vinculació temporal.
17. D’altra banda, la Disposició addicional sisena de la mateixa Llei 20/2021,
preveu que les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter
excepcional i d’acord amb el previst en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel
sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts en
l’article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma
ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.
18. Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte
de negociació en cada un dels àmbits territorials de l’Administració de l’Estat,
de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i respectaran, en tot cas, els
terminis establerts en aquesta norma.
19. Aquesta previsió relativa a que es pugui convocar el concurs extraordinari i
excepcional per a aquelles places ocupades temporalment durant cinc anys o
més, es reputa raonable, proporcionada i no arbitrària, afectant a totes les
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places de caràcter estructural ocupades de forma temporal i ininterrompuda
amb anterioritat a 1 de gener de 2016 a conseqüència de les taxes de reposició
cero dels exercicis 2012 al 2015, que van provocar la impossibilitat
d’incorporar, a les corresponents ofertes públiques d’ocupació, les places que
en aquells moments s’estaven ocupant en règim d’interinitat.
20. Addicionalment, de conformitat amb la Disposició addicional vuitena, els
processos d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena
inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa
estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació,
d’aquesta naturalesa, anterior a 1 de gener de 2016.
21. Per tant, la taxa addicional que autoritza l’article 2 i per extensió les
disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, inclou places de
naturalesa estructural dotades pressupostàriament, entenent-se per places
estructurals aquelles relatives a funcions recurrents que s’integren en l’activitat
ordinària i del normal funcionament de l’Administració de què es tracti, incloent
per tant, les places vinculades a programes o actuacions que no tinguin una
substantivitat pròpia i diferenciada de l’activitat ordinària, tal com així s’indica a
la Resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública sobre les orientacions
per a la posada en marxa dels processos d’estabilització.
22. La mateixa Resolució determina que, amb caràcter general, aquestes places
de naturalesa estructural es correspondran amb aquelles destinades a l’exercici
de competències pròpies de l’Administració corresponent, si bé, especialment
en relació amb l’administració local, podran existir places de caràcter
estructural referides a l’exercici de competències delegades a través de
l’instrument jurídic oportú. En aquests casos, correspondrà l’estabilització a
l’Administració que efectivament realitzi l’actuació, amb independència que el
finançament correspongui a una altra Administració Pública.
23. En relació a les places vinculades a programes susceptibles d’incorporar-se al
procés extraordinari d’estabilització, aquest ajuntament reputa factible
estabilitzar-ne un total de quinze; dotze d’aquestes places corresponen en la
seva majoria al Servei de Desenvolupament Local, atès que es vinculen als
programes que es presten al Centre d’Iniciatives de l’Ocupació de forma
continuada i recurrent durant anys i que s’han consolidat com a funcions
pròpies del servei d’ocupació de l’Ajuntament de Manresa. En aquest sentit, a
més de complir els requisits d’antiguitat que estableix la llei, s’acredita la seva
naturalesa estructural a través de l’informe del Cap de Servei de
Desenvolupament Local, que consta a l’expedient.
24. Consta també informe del Cap de Servei de Drets socials, en relació a les
places que es vinculen als programes que es presten en aquest servei i dels
que se’n proposa l’estabilització, i que en són tres.
25. En el cas dels programes, la seva estructuralitat comporta que les persones
que porten a terme les funcions associades es troben desenvolupant un treball
que, de manera específica es vincula a les singularitats del Programa, però que
de forma genèrica es pot identificar amb les funcions pròpies del personal
tècnic de grau mitjà de gestió especialitzada en l’àmbit de l’ocupació o en
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l’àmbit dels serveis socials. Es corresponen amb places del grup A2 i règim
jurídic estatutari.
26. Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple,
d’acord amb el que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Per tot això, la Regidora Delegada de Recursos Humans i Govern Obert, proposa al
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Modificar la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa en el
sentit d’incloure les següents places:
Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà de gestió especialitzada
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Serveis especials/Comeses
especials tècnics/ques de grau mitjà
Número places: 14 (13 al servei de Desenvolupament local i 1 al servei de
Drets socials)
Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà treballadora social
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Tècnica /Tècnics/ques de
grau mitjà
Número places: 1 al servei de Drets socials
Grup/Subgrup: A/A2
Categoria: Tècnic/ca de grau mitjà educadora social
Escala/Subescala/Classe: Administració especial/ Tècnica /Tècnics/ques de
grau mitjà
Número places: 1 al servei de Drets socials
2. Publicar la modificació de la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Exposar al públic l'expedient corresponent a la modificació de la plantilla per un
termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es podran
presentar al·legacions.
4. Considerar que si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions,
reclamacions o suggeriments, el present acord esdevindrà definitiu sense
necessitat de cap altre acord, quedant aprovat definitivament.
5. Trametre còpies de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració
de l’Estat.”
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5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte
administratiu especial que consisteix en l’explotació dels locals 7 i 8 de
l’altell del Mercat Municipal Puigmercadal, per destinar-lo a una activitat
d’espai compartit de transformació alimentària (Obrador). (CON.LIA 382021).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 4 de
maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
I. El Ple de la Corporació, en sessió de data 17 de març de 2022, va aprovar el plec
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, la memòria i l’expedient de
contractació per a l’explotació dels locals 7 i 8 de l’altell del mercat municipal de
Puigmercadal, per destinar-lo a una activitat d’espai compartit de transformació
alimentària (obrador), amb un valor estimat del contracte de 1.477.548 €, que és
l’equivalent a l’import estimat de les vendes potencials del primer any (82.086 €) 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 22 de març de 2022 i a la Plataforma de contractació Vortal. El
termini per presentar les proposicions va finalitzar en data 21 d’abril del mateix any.
III. Finalitzat el període de presentació de proposicions se’n va comptabilitzar una de
sola (1), que correspon a:
1

L'OBRADORA DE LA CATALUNYA CENTRAL SCCP

F-09774738

IV. La Mesa de Contractació, reunida en data 29 de maig de 2022, va procedir:
a.

A la ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el SOBRE núm. 1
(documentació administrativa).

b.

A aprovar la puntuació que s’atribueix a l’única oferta presentada 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 27
d’abril de 2022.

c.

I, acte seguit, va procedir a l’obertura del SOBRE núm. 3 (oferta econòmica), i a
la lectura de la seva oferta. La Mesa va detectar un valor anormal, atès que el
Plec de Clàusules Administratives, en la clàusula 30a. fixa com a cànon mínim
del contracte la quantitat de 100€ mensuals, mentre que la proposta econòmica
presentada esmentava 100€ anuals. Per aquest motiu, la Mesa acordà
sol·licitar aclariments a la licitadora, al respecte d’aquesta qüestió, i un cop fets
aquests i, en cas de considerar-se favorablement pels serveis tècnics, donar
l’oferta per aprovada i proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del
contracte, a favor de la proposició presentada, sense necessitat de celebrar
cap altra sessió de la Mesa.
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V. En data 2 de maig de 2022 fou enviat proveïment a la licitadora per tal que emetés
els aclariments que considerés oportuns en relació amb l’oferta econòmica
presentada. En la mateixa data, la licitadora va presentar una instància
(E2022033611), acompanyada d’un document on es fa constar que la xifra de l’oferta
econòmica fou fruit d’una errada, ja que en el moment d’omplir el document van
considerar que havien de posar el cànon mensual, mentre que l’Ajuntament demanava
el cànon anual. En aquest mateix document s’aclareix que el cànon realment ofert és
de 1.200 euros anuals, és a dir, 100 euros mensuals, que coincideix amb el cànon
mínim establert en el Plec de Clàusules Administratives.
VI. Un cop emesos els aclariments, en data 3 de maig de 2022 fou enviat un nou
proveïment a la licitadora, donant termini per presentar la documentació a què fa
referència la clàusula 22a. del Plec de Clàusules, a excepció d’aquella que ja s’havia
presentat amb la proposició. Concretament se’ls va demanar la documentació següent:

Documentació administrativa:
. Acreditació de la solvència econòmica – financera.

Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat
social.

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.

VII. En la mateixa data, la licitadora va presentar dues instàncies (NRE E2022033887 i
E2022033956), mitjançant les quals va aportar correctament la documentació
sol·licitada.
VIII. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial, ha emès un informe en data 4 de maig
de 2022 en què conclou que l’adjudicació del contracte per a l’explotació dels locals
7 i 8 de l’altell del mercat municipal de Puigmercadal, per destinar-lo a una
activitat d’espai compartit de transformació alimentària (obrador), a favor de la
proposició presentada per la cooperativa L'OBRADORA DE LA CATALUNYA
CENTRAL SCCP, amb CIF F-09774738, 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’ha tramitat 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 VORTAL.
2. Motivació de l’adjudicació. L’article 151.1 de la LCSP estableix que l’adjudicació
ha de ser motivada. A aquest efecte, 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 27 d’abril de 2022, que s’incorpora com
a annex 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.
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D’acord amb els criteris descrits i la valoració de la proposta, la puntuació del sobre
núm. 2 és la següent:
Número

Licitador

1

L'OBRADORA DE LA CATALUNYA CENTRAL SCCP

Puntuació
sobre 2
161

 Criteris de valoració (automàtics) – SOBRE 3.

El contingut de la proposició econòmica, un cop emesos els aclariments que es van
requerir, i d’acord amb el criteri de puntuació de la clàusula 20a, lletra b) del Plec, és la
següent:
Número
1

Licitador

Cànon ofert

Puntuació

Puntuació
sobre 3

L'OBRADORA DE LA
CATALUNYA
CENTRAL SCCP

1.200€
anuals

25

25

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

Licitador
L'OBRADORA DE LA
CATALUNYA CENTRAL
SCCP

Sobre 2

Sobre 3

Total

161

25

186

3. Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada per
la cooperativa L'OBRADORA DE LA CATALUNYA CENTRAL SCCP, 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.
4. Garantia definitiva. Tal i com els fou requerit, la cooperativa L'OBRADORA DE LA
CATALUNYA CENTRAL SCCP ha dipositat la garantia definitiva establerta a la
clàusula 23a. del Plec, per un import de 571,43 €.
5. 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 regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al Ple l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’explotació dels locals 7 i 8 de l’altell del
mercat municipal de Puigmercadal, per destinar-lo a una activitat d’espai
compartit de transformació alimentària (obrador) (CON.LIA 2021 000038), a favor
de la proposició presentada per la cooperativa L'OBRADORA DE LA CATALUNYA
CENTRAL SCCP, amb CIF F-09774738, amb correu electrònic vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions d’aquest expedient de contractació
(judithsaus@gmail.com), i sota les condicions següents:
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 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 quatre anys, per mutu acord de les parts,
amb la sol·licitud prèvia de la contractista amb una antelació mínima de tres
mesos.
 Àmbit del contracte. S’adscriuen al contracte els locals altells núm. 7 I 8 del
mercat municipal, amb una superfície total de domini públic ocupat de 133,55
m2. (Local altell 7: 117,07 m2; Local altell 8: 16,48 m2).
 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 a la licitadora, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
TERCER. Comunicar a l’adjudicatària que haurà de concórrer a formalitzar el
contracte, quan sigui requerida, dins del termini de quinze dies hàbils des que es
remeti la notificació de l’adjudicació.
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 del servei de Desenvolupament Local, 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.
Ref. CON.LIA 2021 000038
Expedient de licitació dels locals 7 i 8 (planta altell) del mercat municipal
Informe de valoració de les propostes presentades
En relació al procediment obert per a la licitació del contracte administratiu especial que
consisteix en l’explotació dels locals número 7 i 8 de la planta altell del mercat municipal de
Puigmercadal, per destinar-lo a un obrador compartit de transformació alimentària.
D’acord al que s’estableix a la clàusula 18a del plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques reguladores del contracte, en relació a la valoració dels criteris que
depenen d’un judici de valor, els quals s’especifiquen a la clàusula 20a del mateix plec.
Atès que durant el període de presentació de pliques se n’ha rebut una, subscrita per l’entitat
L’OBRADORA DE LA CATALUNYA CENTRAL SCCL, i que l’esmentada proposta ha estat
admesa a licitació.
En conseqüència, s’emet informe de valoració dels criteris sotmesos
a judici de valor.
1.

Descripció general del projecte

Entitat promotora: L’Obradora de la Catalunya Central és una cooperativa de consum sense
ànim de lucre, de nova creació, constituïda el febrer de 2022 específicament per a la gestió
compartida del l’espai de l’obrador del mercat municipal de Manresa. Està formada per 10
membres els quals són professionals i petites empreses agroecològiques de la Catalunya
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Central enfocades a la sobirania alimentària.
La idea de negoci: Gestió i explotació d’instal·lacions de transformació alimentària (obrador)
per tal d’oferir infraestructures i serveis a empreses productores agroalimentàries (horta,
fruita, fruits secs, pasta fresca, llegums, mel, cuina i càterings) de la Catalunya Central.
Model de negoci: L’explotació de la instal·lació es realitzarà sota dos règims: lloguer de
l’espai per hores per tal que els productors elaborin els seus productes; servei integral
d’elaboració (maquila) per encàrrec dels productors. Addicionalment, es vol rendibilitzar la
instal·lació realitzant activitats complementàries de formació i difusió, com espai referent
generador de xarxa, nous projectes col·laboratius i de sensibilització vers a la sobirania
alimentària al territori.
Dades econòmiques: L’espai es lliura totalment adequat i equipat (obres, instal·lacions i
maquinària) atès que l’Ajuntament assumeix la pràctica totalitat de la inversió en immobilitzat.
Per tant, la inversió inicial necessària per a la posta en marxa del negoci és de 9.725 € (un
23% de la qual correspon a inversió en circulant) a finançar amb aportacions dels socis
(30%) i subvencions (70%). L’import de la xifra de negoci del primer any s’estima en
52.943 €. El pla financer situa el punt d’equilibri en una producció de 12.743 unitats (pots de
conserva) i uns ingressos nets de 22.019 €.
2.

Valoració segons els criteris d’adjudicació no quantificables de forma automàtica

2.1. Criteris funcionals
Criteri

Ponderació

a) Proposta d’organització del servei

 Proposta d’organització tenint en
compte les produccions pròpies i el
servei de maquila: fins a 6 punts

Puntuació
màxima
24 punts

 Correcta organització del servei en
funció de la temporalitat del producte:
fins a 6 punts
 Optimització de les produccions: fins
a 6 punts
 Disponibilitat horària en els mesos de
màxima producció agrària: fins a 6
punts

Valoració: El projecte contempla dotar-se d’un equip tècnic de dinamització que serà
l’encarregat de vetllar pel bon funcionament del projecte, la implantació del model de negoci
i dels objectius anuals fixats. La memòria concreta el funcionament de les produccions
pròpies (utilització directa de la instal·lació per part dels socis de la cooperativa per a
l’elaboració dels seus propis productes) i també del servei de maquila (servei integral
d’elaboració, per encàrrec del productor), acompanyat d’un esquema de l’operativa de
funcionament (sol·licitud, terminis de lliurament, horaris,...). S’aporta una estimació del volum
(hores) d’utilització en funció de l’època de l’any, tant en el servei a maquila com en el servei
d’ús de l’obrador per hores. L’entitat candidata manifesta la seva voluntat de tenir flexibilitat
horària per tal de poder adaptar el servei a les necessitats dels productors, sobretot en els
mesos de màxima producció, entenent que poden haver-hi casuístiques que condicionen les
collites i el procés de maduració.
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No es concreta suficientment la distribució de produccions en funció de proposta de kg a
transformar. Segons les dades del pla de negoci, inicialment l'obrador treballarà a molt baixa
capacitat. Mancaria una petita distribució en hores dels diferents socis. Per exemple, una
setmana estàndard de l'hivern i una de l'estiu, amb horari aproximat d'ús de servei.
Puntuació:17 punts.
Criteri

Ponderació

b) Adaptació del servei a les necessitats de la
pagesia

 Preus del servei de maquila adaptats
a la realitat del mercat: fins a 8 punts

Puntuació
màxima
16 punts

 Altres: fins a 8 punts

Valoració: La memòria presentada s’acompanya d’una anàlisi exhaustiva de diferents obradors
que presten un servei similar. El document mostra un resum amb fitxes dels diferents obradors
i les principals característiques. El fet que una part dels promotors siguin productors agraris de
la Catalunya Central proporciona al projecte un coneixement de primera ma quant a la realitat
del sector, les seves necessitats i els preus de mercat.
Puntuació: 14 punts.
Criteri

Ponderació

c) Suport a l’emprenedoria agrària

 Proposta de suport a nous
emprenedors: fins a 6 punts

Puntuació
màxima
16 punts

 Proposta de foment de l’enxarxament
entre productors: fins a 6 punts
 Noves propostes productives: fins a 4
punts

Valoració: En relació a aquest punt, la cooperativa inclou en la seva proposta un servei personalitzat
orientat al suport als nous projectes, com també en el desenvolupament de noves línies de menjars
elaborats. Aquest servei serà prestat de forma directa pel propi equip professional de l’Obradora
(personal tècnic de dinamització i personal del servei a maquila). Oferiran un servei d’acompanyament en
la creació dels elaborats, fer testeig i proves de producte a les instal·lacions i una valoració de costos,
propietats culinàries, definició de la recepta final, etc.
Puntuació: 16 punts.

Acta de la sessió plenària núm. 5, de 19 de maig de 2022

91

Criteri

Ponderació

d) Proposta de dinamització del servei de
l’obrador

 Proposta d’activitats complementàries
per optimitzar l’ús de l’espai: fins a 8
punts

Puntuació
màxima
24 punts

 Proposta de comercialització conjunta
dels productes de l’obrador: fins a 8
punts
 Proposta de comunicació dels serveis
de l’obrador: fins a 8 punts

Valoració: Quant a les possibles activitats complementàries, l’entitat té previst realitzar
formació, degustacions de productes i visites escolars. Per millorar les possibilitats de
comercialització dels productes elaborats a l’obrador, l’entitat disposa dels mitjans de
distribució propis d’alguns dels seus promotors, a més de les possibilitats de crear xarxa
amb altres entitats afins (projectes d’economia social). També, fomentar les vendes
creuades entre els usuaris del servei. Finalment, es planteja la creació d’una marca conjunta
com a element de posicionament de màrqueting i comercialització per canals de distribució
més generals (i no únicament la venda directa per part de cada productor). Pel que fa a la
proposta de difusió del servei, es presenta un pla de comunicació orientat a la captació de
socis/usuaris mitjançant accions corporatives, visites personals, mitjans digitals i servei de
premsa.
Puntuació: 18 punts.
2.2. Criteris socials
Criteri

Ponderació

a) Que es tracti d’una empresa d’economia
social i sense ànim de lucre d’acord amb la
definició establerta per llei la Llei 5/2011, de 29
de març, d’economia social

Aportació d’una memòria descriptiva de
l’objecte social de l’entitat candidata, en la
qual es justifiqui la primacia de les
persones i dels interessos col·lectius,
per davant dels interessos econòmics:
fins a 15 punts

Puntuació
màxima
15 punts

Valoració: L'economia social engloba aquelles activitats econòmiques i empresarials que en
l'àmbit privat són dutes a terme per entitats que persegueixen l'interès col·lectiu (econòmic o
social). De la memòria presentada i dels estatuts de L’Obradora de la Catalunya Central
SCCL se n’extreuen principis de transparència i participació de les persones sòcies en la
gestió; d’aplicació dels beneficis a la reinversió en l’objecte social de l’entitat per davant de la
retribució del capital; d’impuls a models socioeconòmics basats en les persones, els principis
de l’economia social i solidària; la sobirania alimentària, la sostenibilitat ambiental i el consum
responsable; etc. Per tant, considerem que queda suficientment acreditat l’interès social del
projecte i la condició establerta en aquest criteri de valoració.
Puntuació:15 punts.
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Criteri

Ponderació

b) Implicació del sector primari en el projecte

 Participació de la pagesia en el
projecte formant part de l’empresa que
es presenta al concurs: fins a 15 punts

Puntuació
màxima
20 punts

 Altres formes de participació: fins a 5
punts

Valoració: L’empresa licitadora és una cooperativa formada per productors i elaboradors
agroalimentaris. La voluntat fundacional que es recull en els seus estatuts és la d’oferir
serveis d’elaboració d’aliments a les persones, físiques i jurídiques, que siguin petits o
mitjans productors i elaboradors de proximitat o ecològics. Per tant, el primer criteri
(participació de la pagesia en el projecte) forma part de la pròpia naturalesa d’aquesta
cooperativa. Com a altres formes de participació, es contempla la figura del “soci
col·laborador” per tal de donar cabuda a escoles agràries, centres d’investigació, associacions
de productors,... Es refereix a persones/entitats que no serien usuàries de l’obrador però que
poden contribuir a la consolidació del projecte.
Puntuació: 20 punts.
Criteri

Ponderació

c) Matèria primera provinent de petits
productors

Origen d’un 80% de la primera matèria
utilitzada de productors agraris amb una
facturació menor de 500.000 €/any: fins
a 10 punts

Puntuació
màxima
10 punts

Valoració: D’acord amb la memòria presentada, entre els 10 socis promotors de la cooperativa
tan sols n’hi ha un (Frescoop SCCL) amb una facturació anual superior a 500.000 €. Altres
dos declaren uns ingressos anuals superiors a 100.000 €. I els set restants no assoleixen
aquesta facturació. D’entrada, els principals usuaris del
servei seran aquests propis socis; per tant, és d’esperar que el mínim fixat (80%) en aquest
criteri s’assoleixi molt probablement.
Puntuació: 10 punts.
Criteri

Ponderació

d) Existència d’aliances amb el teixit social del
territori

Altres acords: fins a 5 punts per acord

Puntuació
màxima
15 punts

Valoració: L’entitat justifica, mitjançant acords subscrits de col·laboració, l’aliança amb quatre
entitats de l’àmbit agroalimentari i/o l’economia social: Xarxa per la Sobirania Alimentària de la
Catalunya Central, Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Associació d'Iniciatives Rurals
de Catalunya, i l’Associació l’ERA – Espai de Recursos Agroecològics. Els termes d’aquestes
aliances són el suport al projecte de l’Obradora i els compromís de col·laborar en els diferents
espais i projectes que puguin sorgir i siguin d’interès d’ambdues parts.
Puntuació: 15 punts.
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2.3. Criteris ambientals
Criteri

Ponderació

a) Ús de primeres matèries i insums provinents
de productors de proximitat

 Utilització d’un 50% de productes
agraris provinents d’un radi màxim de
60 km: fins a 10 punts

Puntuació
màxima
15 punts

 Utilització d’un 50% de productes
agraris provinents d’un radi entre 60 i
100 km: fins a 5 punts

Valoració: Aquest aspecte queda acreditat de forma detallada a l’apartat 3.A (pàg. 45) de la
memòria presentada. Les matèries primeres més utilitzades seran els productes dels propis
socis/productors de la cooperativa, els quals són de la comarca del Bages. S’aporten dades de
la distància entre cada centre de producció i l’obrador.
En altres ocasions, l’elaboració d’algun menjar requerirà d’aliments addicionals que no són
produïts per cap dels socis (algunes verdures, per exemple). En aquest cas, es fa una relació
de productors d’horta de proximitat associats a Mengem Bages.
Puntuació: 15 punts.
Criteri

Ponderació

b) Comercialització dels productes elaborats a
l’obrador a través de la fórmula de circuit curt
de comercialització

Existència d’acords amb comerços de
proximitat per la venda del producte
resultant: fins a 5 punts per acord

Puntuació
màxima
15 punts

Valoració: S’aporten acords de col·laboració amb El Garbell de Súria, el Celler Cooperatiu
d'Artés, i Supercoop
Manresa.
Puntuació:15 punts.
Criteri

Ponderació

c) Ús d’envasos sostenibles

Utilització d’envasos retornables
sostenibles
(vidre,
cartró
compostable): fins a 5 punts

o
o

Puntuació
màxima
5 punts

Valoració: L’activitat divulgativa i de conscienciació social sobre determinats valors de consum
sostenible està intrínsecament arrelada a la pròpia idea de negoci i la missió empresarial del
projecte de l’Obradora. L’entitat manifesta la seva voluntat de minimitzar els residus i de
reutilitzar els envasos. Tanmateix, entenem que aquest punt del plec de clàusules es refereix a
la formulació de propostes concretes o compromís de realització de determinades pràctiques.
En aquest sentit, la documentació presentada és insuficient.
Puntuació: 1 punt.
Criteri

Ponderació

d) Adopció de mesures en gestió de residus

Correcta planificació de la gestió de
residus

Acta de la sessió plenària núm. 5, de 19 de maig de 2022

Puntuació
màxima
5 punts

94

Valoració: Els promotors declaren perseguir la minimització de residus amb una selecció
acurada de productes, escollint aquells amb el mínim impacte ambiental. El seu objectiu és
obtenir productes amb el mínim impacte, tenint present que siguin propers (de temporada i
d’un origen pròxim) per reduir la petjada ecològica, i que generin el mínim residu possible.
La proposta fa aportació d’un pla de control de residus i subproductes (annex 5 de la memòria)
molt acurat. El document satisfà els objectius i continguts formals. No obstant això, l’aplicació
d’aquest pla no es podrà verificar fins que l’obrador estigui operatiu.
Puntuació: 5 punts.
3.

Puntuació total obtinguda

Proposta
L’Obradora de la Catalunya Central SCCL

Criteris
Funcionals
Socials
Ambientals
Total

Puntuació
65 punts
60 punts
36 punts
161 punts

El comitè de valoració”

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=6575.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
24 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient d’establiment de la
gestió delegada del servei d’ajut a domicili municipal. (AJT.DIC 27/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Acció i Inclusió Social, de 20
d’abril de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. El cap de Servei de Drets Socials ha emès un informe el dia 1 d’abril de 2022, en el
qual proposa la tramitació d’un expedient d’establiment de la gestió delegada del
servei d’ajut a domicili municipal.
L’objecte de la gestió delegada és el servei d’ajut a domicili, entenent com aquell
conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la
persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport
social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o
d’integració social o manca d’autonomia personal.
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II. Les característiques principals de la gestió delegada es detallen a continuació:
a.

Durada: la durada de la gestió delegada serà de quatre (4) anys, comptats
des de la data que indiqui la resolució d’assignació. Un cop transcorregut
aquest període, es podrà prorrogar cada dos anys si no hi ha oposició
expressa de qualsevol de les parts que es manifesti amb tres mesos
d’antelació a la finalització del període de vigència anterior.
La vigència màxima de la gestió delegada, incloent-hi les pròrrogues, no pot
ser superior a deu (10) anys. No obstant això, un cop exhaurit el termini
màxim de 10 anys, el gestor està obligat a prestar el servei fins a la
formalització d'un nou concert social o gestió delegada i l'inici efectiu de la
prestació del servei per part del nou proveïdor, durant un màxim de sis
mesos.

b.

Import: el pressupost de la gestió delegada és d’1.379.552,29 euros, IVA no
inclòs. Considerant un volum de 60.000 hores anuals de treball efectiu, el
preu per hora seria de 22,99 euros, IVA no inclòs.
Amb aquesta base en resultarien els imports d’IVA següents:
Tipus servei
Assistència
Dependència
Total

Percentatge
16,34
83,66

Tipus d’IVA
10%
4%

Import IVA
22.541,88
46.165,34

100,00

68.707,22

Així doncs, el pressupost màxim anual amb l’IVA inclòs seria d’1.448.259,51
euros (1.379.552,29 € + 68.707,22 €).
III. La interventora municipal ha emès un certificat d’existència de consignació
pressupostària.
IV. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe
sobre aquest expedient el dia 13 d’abril de 2022.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic de la gestió delegada. La disposició addicional 49a de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu que allò establert en la llei
no impedeix que les comunitats autònomes legislin articulant instruments no
contractuals per a la prestació de serveis públics destinats a satisfer necessitats de
caràcter social.
El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, estableix que els serveis socials es poden gestionar mitjançant les fórmules no
contractuals de gestió delegada i concert social, i que s'entén com a tals la prestació
de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, de titularitat pública en el
primer cas o de titularitat privada en el segon, mitjançant entitats privades, amb
finançament, accés i control públics d'acord amb els principis d'atenció personalitzada i
integral, d'arrelament de la persona a l'entorn social, elecció de la persona i continuïtat
en l'atenció i la qualitat.
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El Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la
Xarxa de Serveis Socials d’atenció Pública, respon a la necessitat de regular el règim
jurídic de l'acreditació d'entitats de serveis socials privades exigible per ser
proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i també d'establir el
règim jurídic del concert social i la gestió delegada com a sistema de provisió dels
serveis socials de la Xarxa esmentada. Aquest sistema garanteix que les entitats de
serveis socials reuneixin els estàndards de qualitat exigibles de manera que, amb
finançament, accés i control públics, i d'acord amb els principis de transparència,
publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, es pugui donar una resposta eficaç,
àgil i adequada i de qualitat a les necessitats d'atenció personalitzada i integral de les
persones, i alhora dotar de seguretat jurídica i d'estabilitat al sector i del reconeixement
laboral i social necessari de les persones professionals.
Segons l’article 2.3 del Decret 69/2020, la gestió delegada és el sistema de provisió
dels serveis socials mitjançant el qual els serveis socials de titularitat pública són
gestionats per les entitats de serveis socials privades i passen a formar part de la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. I segons l’article 4.2, estan facultades per
tramitar i formalitzar gestions delegades les administracions públiques de Catalunya
que disposin de competències legalment o reglamentàriament atribuïdes per a la
prestació de serveis socials a la població.
2. Òrgan competent. Tenint en compte la vigència de la gestió delegada, l’òrgan
competent per a l’aprovació serà el ple municipal.
Per tot això, com a regidora delegada d’Acció i Inclusió Social, proposo al ple
municipal l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar l’expedient d’establiment de la gestió delegada del servei d’ajut a
domicili municipal, amb un pressupost global pels quatre anys inicials de vigència de
5.518.209,16 euros, IVA no inclòs.
L’import anterior comporta un pressupost anual d’1.379.552,29 euros, IVA no inclòs
(1.448.259,51 euros amb IVA). Considerant un volum de 60.000 hores anuals de
treball efectiu, el preu per hora seria de 22,99 euros, IVA no inclòs.
Els costos derivats de la gestió delegada s’imputaran a l’aplicació pressupostària
número 22 23121 22799 del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2022.
SEGON. Aprovar les bases i el plec de prescripcions tècniques reguladors de
l’establiment de la gestió delegada del servei d’ajut a domicili municipal, els quals
s’adjunten al present acord.
TERCER. Convocar el procediment de recepció de sol·licituds a la gestió delegada,
mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler electrònic de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb l’article 15.4 del Decret
69/2020, de 14 de juliol.”
Les bases reguladores de la gestió delegada del servei d’ajut a domicili
municipal, les podeu consultar a l’enllaç següent:
Acta de la sessió plenària núm. 5, de 19 de maig de 2022

97

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b080e1842a0180f61
a983000a1
El plec de prescripcions tècniques del servei municipal d’ajuda a domicili, el
podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b080e1842a0180f61
a987100a2
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=7426.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots
afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo
Ballesteros) i 3 vots negatius (3 GM Fem Manresa), 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 i de
la convocatòria de la concessió de beques per a l'escolarització i de
menjador de les llars d'infants municipals, curs 2022-23. (SUB.BCO
14/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 3
de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“L’article 2 de la llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya, estableix els
principis rectors del sistema educatiu, destacant-hi la universalitat i l’equitat com a
garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius.
Així mateix, tal i com assenyala la llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars
d’infants de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les
noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys han de tenir l’oportunitat d’exercir efectivament el dret
universal a l’educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per
l’Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució
d’aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d’accés als serveis de les llars
d’infants públiques.
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l’Administració local i,
concretament, els ajuntament, com a administració més propera als ciutadans i
ciutadanes.
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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 al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a
l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de les llars d’infants municipals, curs
2022-23, amb el text següent:
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A
L’ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER
AL CURS 2022-23
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 2022- 2023.
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:
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Beques per al servei escolar i/o 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 a un
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. Aquesta reducció directa s’aplicarà només a la quota de
matrícula i servei escolar, i no a la quota de servei de menjador, en aquelles famílies que
superin els llindar econòmics del punt 1.2. En aquelles famílies que siguin FN o FM i obtinguin
beca per no superar els llindars del punt 1.2, s’aplicarà també la reducció del 30% en el servei
menjador.
1.2.
Per les beques del servei escolar i menjador, podran tenir la consideració de famílies
beneficiàries aquelles que no superin els següents llindars de renda anual:

Tram E
(fins a)
Tram G
(fins a)

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 o més
persones

18.126,59

22.309,65

26.492,71

30.675,77

34.858,83

39.041,89

23.305,61

28.683,83

34.062,05

39.440,27

44.818,49

50.196,71

L’alumnat que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda anual establert per al tram
E 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 anual establert per al tram
G 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/a alumne/a 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
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Estar empadronat a la ciutat de Manresa.
Que la renda anual 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 de qualsevol curs a les llars d’infants municipals, ja sigui
de l’infant a matricular com de germans/es.

Base 3. Sol·licituds i documentació
1. Les famílies monoparentals i nombroses acreditaran documentalment aquesta condició en el
moment d’efectuar la matrícula a l’escola.
2. Les persones interessades a presentar 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, a la Secció d’Ensenyament, 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 2021) 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 (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.
 Certificat de prestacions per infant a càrrec.
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.
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.
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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 13 al 23 de juny de 2022, 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
alumnat 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 alumnat 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 de l’alumnat 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.
7. Aquesta regularització i la determinació de les beques percebudes durant el període generjuliol, 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.
9. Durant el curs escolar, es podrà procedir, de manera aleatòria, a la comprovació de les
dades econòmiques de les famílies que perceben aquest ajut per confirmar que la situació
econòmica no ha canviat. El resultat d’aquesta comprovació podrà modificar l’aportació
assignada o anul·lar l’ajut.
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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/a 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 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 2022-23,
mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, amb els termes
següents:
Aplicació pressupostària a la que s’imputa la subvenció: Es destinarà un import
màxim de 57.000€ per a tot el curs escolar 22/23, el qual es trobarà consignat a les
aplicacions pressupostàries del pressupost general de l’Ajuntament de Manresa
següents:
-

16.000 € amb càrrec a l’aplicació 323022799 de l’exercici 2022
41.000 € amb càrrec a l’aplicació 323022799 de l’exercici 2023
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Termini.- El termini inicial de presentació és del dia 13 al 23 de juny de 2022.
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, si s’escau, 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,
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/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=10072.0
Es fa constar que la votació anirà a 23 vots atès que la regidora, Mariona Homs Alsina,
del GMERC, es trobava fora de la sala en el moment de lectura i la votació d’aquest
dictamen.
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
23 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
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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 donar suport a
projectes d’excel·lència d’esports individuals i/o col·lectius que participen
en competicions de lliga estatal en la categoria absoluta o sènior.
(SUB.BCO 16/2022).Es fa constar que la regidora, Mariona Homs Alsina, del GMERC, es reincorpora a la
sessió durant el debat d’aquest punt.
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Esports, de 4 de maig de 2022,
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’atorgament de
subvencions d’una nova línia en el marc del programa d’Esports del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports. En conseqüència, complint la normativa abans
esmentada, amb aquest acte es procedeix a aprovar la normativa reguladora de
l’atorgament de subvencions destinades a donar suport a projectes d’excel·lència
d’esports individuals i/o col·lectius que participen en competicions de lliga estatal en la
categoria absoluta o sènior.
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.
Vist l’informe jurídic contingut en l’expedient.

Per tot això, el regidor delegat d’Esports proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions destinades a donar suport a projectes d’excel·lència d’esports individuals
i/o col·lectius que participen en competicions de lliga estatal en la categoria absoluta o
sènior, d’acord amb el text següent:
Codi: Esports B2/2022
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DESTINADES A DONAR SUPORT A PROJECTES D’EXCEL·LÈNCIA D’ESPORTS
INDIVIDUALS I/O COL·LECTIUS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONS DE LLIGA
ESTATAL EN LA CATEGORIA ABSOLUTA O SÈNIOR.
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Article 1. Objecte. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de subvencions
per part del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament
de Manresa, per als projectes d’excel·lència d’esports individuals i/o col·lectius practicats a la
ciutat de Manresa que tenen per objectiu la participació regular d’esportistes i/o equips sèniors
o de categoria absoluta en jornades de competició de lligues estatals, i que per mitjà d’aquesta
participació afavoreixen la projecció exterior de la ciutat.
No seran objecte de subvenció la participació d’equips d’esportistes màsters ni veterans.
Article 2. Període d’execució. Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases,
s’hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats en el transcurs de l’exercici 2022, o
temporada esportiva 2021/22. El calendari exacte de la temporada esportiva 2021/22 de cada
projecte vindrà determinat per la normativa específica de cada federació esportiva a la qual
està adscrita el projecte i/o modalitat esportiva objecte de la subvenció, i caldrà especificar-lo
en la sol·licitud.
Article 3. Entitats beneficiàries i requisits. Podran acollir-se a aquestes convocatòries les
entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats:
- Clubs esportius, entitats i associacions esportives
- Agrupacions Esportives
- Fundacions o Seccions Esportives d’entitats privades sense ànim de lucre
Hauran d’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.
El nombre de projectes o sol·licituds es limitarà a 1 per entitat.
Requisits dels equips i/o grup d’esportistes:
-

Haver participat un mínim de 5 anys en categories absolutes o sèniors de
lligues de competició estatals, organitzades dins o fora de Catalunya, o bé,
haver participat com a mínim 1 any en alguna modalitat d’esport adaptat en
categories absolutes de lligues estatals.

-

No haver rebut cap altre subvenció de l’Ajuntament de Manresa pel mateix
concepte de caire nominatiu.

Article 4. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció
s’hauran de presentar telemàticament en el termini que s’estableixi a l’acte de convocatòria.
Article 5. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar
acompanyades de la documentació que es detalla a les “Bases generals reguladores de
l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models específics
que es lliurin als registres municipals o estiguin disponibles al web de l’Ajuntament de Manresa.
Article 6. Procediment de concessió. El procediment de concessió de les subvencions
regulades a les presents Bases serà el de concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions i al Butlletí Oficial de la Província.
Article 7. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció (barem de puntuació). Les
subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els
criteris objectius determinats a la present base mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades per les entitats esportives, i d’acord amb els criteris de valoració següents:
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a) Antiguitat de l’entitat. (Màxim 50 punts):
1 punt per any
b) Nombre d’anys/temporades amb participació en lligues estatals. (Màxim 10 punts):
1 punt per any/temporada
c) Nombre de jornades de competició de lliga estatal sènior o categoria absoluta (Màxim
10 punts)
1 punt per cada jornada de competició
d) Viabilitat econòmica (Màxim 15 punts):
Despesa ≥ 50.001 € :
15 punts
Despesa ≥ 15.001 € fins ≤ 50.000 €:
10 punts
Despesa ≤ 10.000 €:
5 punts
e) Núm. de desplaçaments fets fora de Catalunya per participar en competicions de lligues
estatals d’equips sèniors o de categoria absoluta (Màxim 15 punts)
5 punts per cada desplaçament
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 a unitats d’euro.
Article 8. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de
les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà el que s’indiqui a l’acte de la
convocatòria i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 3411 48900 del pressupost
general vigent de l’Ajuntament de Manresa.
Article 9. Import individualitzat de les subvencions. Una vegada valorats els projectes
d’acord amb el barem de puntuació, es calcularà l’import de la subvenció a concedir a cada
projecte de la següent manera:
a) S’establirà un valor punt X en € que resultarà de dividir la quantia econòmica
efectivament assignada a aquesta convocatòria entre la totalitat de punts atorgats als
projectes resolts favorablement, un cop aplicat el barem de puntuació.
b) La quantia econòmica de la subvenció vindrà determinada per l’import que resulti de
multiplicar el valor punt X pels punts obtinguts de cada projecte, amb un import màxim
de 20.000 €/projecte.
c) L’import de la subvenció atorgada a cada projecte no podrà superar l’import sol·licitat.
d) Si es produeix un sobrant de diners com a conseqüència d’aplicar el punt anterior,
aquest romanent de crèdit es distribuirà entre la resta de projectes que no han arribat
a cobrir el 100% de l’import sol·licitat amb la primera valoració econòmica, seguint la
metodologia descrita en l’apartat a), b) i c) d’aquest article. I així successivament, fins
esgotar la totalitat de la quantia efectivament assignada a aquesta convocatòria.
Les peticions que superin el 50% del pressupost de despeses quedaran desestimades de
forma automàtica.
Article 10. Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió. L’òrgan
responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes
en les presents bases serà la regidoria delegada d’Esports.
Existirà una comissió qualificadora que estarà formada per les següents persones o aquelles
que les substitueixin:
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Antoni Massegú Calveras, regidor delegat d’Esports
Sra. Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Sr. Josep Perau Fernández, Cap de la Unitat d’Activitats Esportives
Sr. Anna Llopart Solé, Cap de la Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic dels
Serveis a les Persones.

-

Article 11. Cost del projecte i import màxim de la subvenció.
S’entendrà per cost del projecte la suma de despeses vinculades a la seva execució que
tinguin la consideració de despesa elegible. S’entendrà que formen part del cost del projecte
les aportacions en espècie realitzades per tercers que es puguin acreditar d’acord amb l’article
17è, computant-se a efectes de càlcul del cofinançament.
Per norma general, l’aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual
s’apliqui.
Article 12. Despeses subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per
despeses subvencionables totes aquelles associades a la pròpia activitat fisicoesportiva objecte
de la subvenció i les despeses associades a l’estructura organitzativa dels clubs i entitats que
disposen d’equips esportius sèniors o en categoria absoluta amb participació en lligues
estatals, ja siguin fixes o variables, objecte de la subvenció com ara:
-

Despeses estructurals de funcionament dels edificis i contractació de serveis
que donen suport a l’organització de l’activitat esportiva, com ara, despeses de
lloguer o adquisició d’edificis o materials, subministraments energètics i
telecomunicacions, neteja i manteniments, assegurances i llicències, préstecs
hipotecaris, despeses financeres i bancàries, despeses de gestoria comptable i
assegurament jurídic, nòmines de personal i dietes, publicitat i comunicació,
material fungible i inventariable, així com totes aquelles que són necessàries
per mantenir l’estructura organitzativa de l’entitat.

-

Despeses directes associades a l’activitat, com ara llicències federatives o
escolars de participació, assegurances esportives, desplaçaments a les
competicions o llocs d’entrenaments, material esportiu fungible i inventariable,
contractació de personal tècnic i dietes de voluntariat, vestuari esportiu i
material higiènicosanitari, així com totes les despeses necessàries per dur a
terme l’activitat fisicoesportiva.

Article 13. Tramitació dels expedients. Un cop finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds, la comissió avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà les subvencions a atorgar.
Les subvencions concedides s’entendran acceptades plenament en els termes i condicions
establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat si en el termini de 10 dies
hàbils des de l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari
la seva renúncia expressa.
En aquest mateix termini, els beneficiaris podran presentar la reformulació del projecte d’acord
amb el que s’estableix a l’article 22 i, si procedeix, l’atorgament de l’ajut comportarà
l’acceptació de la reformulació presentada. La reformulació no podrà alterar la finalitat
perseguida amb la concessió de la subvenció.
La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva
publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general
de subvencions.
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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.
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.
Article 14. Pagament de la subvenció. Es pagarà anticipadament el 100% de l’import de la
subvenció quan l’import no superi els 1.500 € o fins als 3.000 € si l’entitat beneficiària ha estat
subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i estigui al corrent de
tota justificació. En els casos restants, s’abonarà el 80% de l’import de la subvenció un cop
aquesta hagi estat concedida i la quantia restant un cop hagi estat realitzat i justificat el 100%
del projecte.
Així mateix, amb caràcter excepcional i motivadament, la comissió qualificadora podrà acordar
pagaments anticipats pels percentatges que estimi oportuns en la proposta relativa a l’acte
d’atorgament o al llarg de l’exercici 2022 amb la finalitat de garantir la viabilitat de projectes que
s’hagin vist especialment afectats o que pal·liïn les conseqüències derivades de la pandèmia
Covid19. En cas de modificació dels calendaris de pagament anticipats previstos a l’acte
d’atorgament, es podran dictar resolucions de modificació i pagament anticipat a proposta de la
comissió qualificadora.
Article 15. Incompatibilitat de concurrència. Amb caràcter general, serà incompatible amb
disposar d’una subvenció consignada nominativament al pressupost de l’Ajuntament de
Manresa pel mateix projecte.
Article 16. 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.
Article 17. Justificació.
Pressupost de l’activitat a efectes de justificació i despeses en espècie
El pressupost a efectes de justificació serà determinat en la resolució d’atorgament de la
subvenció. Estarà composat per les despeses del cost del projecte definit a l’article 11,
minorant-ne les aportacions en espècie de tercers. Aquestes hauran de ser acreditades
mitjançant un certificat -o document similar segons la naturalesa jurídica de l’entitat o empresa
col·laboradora- que acrediti la col·laboració amb l’entitat beneficiària de la subvenció,
l’equivalent en diners de la seva aportació i el sistema per a la seva determinació i el projecte
en què es dóna la col·laboració.
Documentació i comprovació
S’haurà de justificar el 100% del pressupost de justificació descrit en el paràgraf anterior, en
concordança amb el que s’estableix en aquest mateix article pel què respecta al compliment
de la finalitat. La justificació es presentarà d’acord amb els formularis que es lliurin o estiguin a
disposició de les entitats beneficiàries al web municipal.
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La documentació relativa a la justificació es podrà presentar telemàticament en el termini de 30
dies hàbils des de la finalització de l’activitat. Haurà de contenir la documentació següent
segellada per l’entitat beneficiària:
a) memòria detallada de l’activitat concedida que contindrà, com a mínim, la següent
informació:
a. Descripció de les activitats realitzades i persones o entitats que han intervingut en
la seva realització, amb indicació de les dates i els llocs en què s’han materialitzat.
b. Resultats obtinguts i breu valoració dels mateixos.
b) Liquidació econòmica de l'activitat, junt amb les factures relatives a la justificació. L’aportació
d’aquests justificants seran digitalitzats per l’entitat i incorporats en la presentació de la
justificació.
Aquestes factures relatives a la justificació hauran de reunir els requisits següents:
-Amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció o termini a que es refereixin les bases
com a termini d’execució de l’activitat.
-Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
-Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
-Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i
data de l'emissió).
Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits:
- Rebuts de nòmina, emplenats d’acord amb la O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF del
treballador, categoria professional, número d ’afiliació a la Seguretat Social, antiguitat,
conceptes retributius, firma del treballador, firma i segell de l’empresa, etc.)
-Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2).
En el cas de subvencions d’imports iguals o inferiors a 6.000 €, les bases específiques del seu
atorgament podran preveure la justificació mitjançant l’aportació de compte justificatiu
simplificat, que haurà de contenir:
1. Memòria de l’actuació, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat a)
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de subvencions:
- Una declaració certificada amb una relació classificada de les despeses i les
inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, la
data d’emissió i, si s’escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció
s’atorgui d’acord amb un pressupost estimat, s’han d’indicar les desviacions
esdevingudes.
- Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
- Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no
aplicats, així com dels interessos derivats d’aquests.
En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total de pressupost de despeses
subvencionades, la quantitat subvencionada s'ajustarà d'ofici de forma proporcional a l'import
de les despeses documentalment justificades, en funció del percentatge del cost subvencionat.
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L'òrgan instructor comprovarà una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la
memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la
subvenció, requerint a l'entitat beneficiària que els aporti.
Per fer-ho, s'aplicarà una tècnica de mostreig sobre un 20% de les entitats que han resultat
beneficiàries de les subvencions dels diferents projectes seguint el següent procediment:
1. Es confeccionarà una llista on s'identificaran mitjançant un número totes
les entitats de cadascuna de les convocatòries que han resultat beneficiàries de les
subvencions de projectes i que han justificat la subvenció rebuda mitjançant el compte
justificatiu simplificat, de forma independent al número de projectes subvencionats.
2. Es determinarà el número d'entitats que correspon al 20%. En cas que el número sigui
fraccionat, s'atendrà a la fracció superior.
3. De forma aleatòria, en un procediment de sorteig que realitzarà la comissió avaluadora
d’atorgament de les subvencions un cop s’hagi presentat els comptes justificatius simplificats,
s'extrauran tants números com entitats, que en càlcul del 20%, s'ha determinat aplicant la
tècnica de mostreig.
4. Es requerirà a aquestes entitats la presentació, en un termini de 15 dies, de les factures i
justificacions de pagaments efectuats que havien fet constar en la declaració certificada
presentada. Els documents originals presentats es digitalitzaran a càrrec d'un/a funcionari/ària
municipal, retornant a l'entitat els originals requerits.
5. Es comprovarà la veracitat de les dades presentades en la certificació, mitjançant la
contrastació amb els documents presentats i es farà constar aquesta comprovació mitjançant
una diligència en l'expedient.
6. En cas que la documentació presentada verifiqui les dades de la certificació es farà constar
en l'expedient.
7. En cas que la documentació requerida no verifiqui les dades de la certificació, s'aplicaran els
procediments de regularització i , en el seu cas, de reintegrament i sanció.
Aquest procediment simplificat no resultarà d’aplicació quan el nombre de beneficiàries
d’aquesta línia de subvenció sigui inferior a cinc.
En qualsevol de les modalitats de justificació, les factures relatives a les despeses efectuades
per les persones beneficiàries hauran d'estar datades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de
l'exercici de la subvenció o dins el termini a que es refereixin les bases com a termini
d’execució de l’activitat.
Només s’admetran factures amb data posterior a 31 desembre que facin referència a consums
de subministraments del darrer període de l’any, sempre que resultin despesa elegible i, si és el
cas, per la proporció prevista a les bases. La mateixa regla s’aplicarà als comprovants de
pagaments de nòmines (TC1 i TC2) del mes de desembre de l’any objecte de subvenció.
En qualsevol de les modalitats de justificació, aquesta haurà de contenir un exemplar de la
documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la
llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.
Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la
memòria de l'activitat.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el
beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 15 dies hàbils.
L'Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de comprovació
externs dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa
per la qual s'ha concedit la subvenció.
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En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l’emissió d’un informe
tècnic municipal, on s'indicarà que les despeses són compatibles i es corresponen 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.
Llevat que en l’acte d’atorgament o conveni regulador s’estableixi el contrari, quan els
beneficiaris de les subvencions siguin altres administracions, aquestes podran exercir el
compliment de la justificació econòmica de la subvenció amb una certificació emesa pel
secretari o interventor de la corporació on s’acrediti que l’import de la subvenció ha estat
destinat íntegrament a l’actuació que en motivà l’atorgament; que la quantia de la subvenció
atorgada per aquest ajuntament, conjuntament amb les altres fonts específiques de
finançament de l’actuació, no en supera el cost total; i que el beneficiari té arxivats i a disposició
de l’Ajuntament de Manresa tots els documents originals justificatius de les obligacions
derivades de la subvenció, així com dels ingressos que en financen l’actuació.
Amb caràcter previ al pagament de subvencions, tant si es tracta de pagaments anticipats com
en el supòsit de pagaments una vegada justificada la despesa, 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.
S’admetran com a despesa indirecta elegible, a banda de les específiques de l’activitat o
programa subvencionat, despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat associades a
l’execució del projecte fins a un màxim del 10% de l’import a justificar, amb les excepcions que
es prevegin a la part específica de cada línia de subvenció.
Termini de justificació
En la resolució d’atorgament es determinarà la data màxima de justificació, que en tot cas, ha
de ser abans del 15 de desembre de 2022.
Compliment de la finalitat
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder
considerar acomplerts el seu objecte i la finalitat és del 50% del cost del projecte que consta a
la sol·licitud i/o a l’acte d’atorgament de la subvenció. L’incompliment d’aquesta despesa
mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat i, en el seu cas, el seu reintegrament o
pèrdua de dret de cobrament. Si la desviació és superior al 20% però es respecta la despesa
mínima del 50%, comportarà la revocació parcial de la subvenció en proporció a la desviació. Si
la desviació és inferior al 20 % del cost del projecte no comportarà reducció de la quantia de
l’ajut.
En tot cas, la despesa efectivament realitzada i justificada, haurà de respectar els percentatges
de cofinançament establerts a l’acte d’atorgament. Així, independentment del percentatge de
desviació entre pressupost previst a la sol·licitud i l’efectivament executat i justificat, es
procedirà a la revocació parcial i obligació de reintegrament o pèrdua del dret de cobrament fins
el restabliment del percentatge de cofinançament.
Article 18. Obligacions específiques. Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del
projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el
logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de
l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material
editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos
exemplars, com a mínim, de tot el material.
Aquesta obligatorietat s'estén a futures campanyes divulgatives i d’edició del material que ha
estat subvencionat per l’Ajuntament.
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Article 19. Protecció jurídica del menor. 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 15 de
gener, 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.
Article 20. Informació sobre la gestió de la subvenció i publicitat de la concessió de les
mateixes. L’Ajuntament està obligat a facilitar a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (BDNS), a efectes merament estadístics o informatius, tota la informació sobre les
subvencions atorgades o gestionades. La “Base de Dades Nacional de Subvencions” opera
com a sistema de publicitat de subvencions, i a aquests efectes l’Ajuntament remetrà a la
BDNS la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.
Així mateix, donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes a l’article 18
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes
en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a la Llei del Parlament de
Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Alhora, si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de
comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració,
a l’efecte de fer-les públiques, segons el model que s’adjunta com a annex a aquestes bases.
Article 21. Principis ètics i regles de conducta. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
s’estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les
persones beneficiàries de subvencions:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions econòmiques
procedents de l’Ajuntament de Manresa.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei
de l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament jurídic o les
regles de comportament establertes pel codi de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre personal
al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una actuació en
benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació independent i no
condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa
que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant
qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les
finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense obtenir
cap avantatge propi ni aliè.
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que presti i el
compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les seves activitats.
j) La bona fe.
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o personal al servei
de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó del càrrec o que pugui
comprometre l’execució de llurs funcions.
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l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera
deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en l’actuació
comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les
obligacions legals establertes o pel codi de conducta.
L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per part de les
persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes:
 Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix,
simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es prendrà en
consideració aquest comportament al moment de determinar la graduació de la sanció
corresponent. Així mateix es procedirà a deixar constància a l’expedient i el publicarà
mitjançant el Portal de la Transparència.
 Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés
constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es deixarà constància a
l’expedient administratiu i es publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.
Article 22. Reformulació de sol·licituds i projectes.
En el cas que la proposta d’adjudicació contingui una subvenció a partir d’un 20% inferior a la
sol·licitada o, en qualsevol cas, quan sent inferior ho consideri l’entitat sol·licitant, s’instarà la
possibilitat que el beneficiari procedeixi a la reformulació de la sol·licitud en el termini de 10
dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la concessió, segons s’estableix a l’article
13.En el cas que no ho faci, es mantindrà el contingut de la sol·licitud inicial.
La reformulació es podrà realitzar també durant l’execució de l’activitat, sempre que es sol·liciti i
sigui acceptada per l’òrgan atorgant amb anterioritat a la finalització del termini de realització de
l’activitat.
En qualsevol cas, en la reformulació s’han d’especificar els canvis que afecten el projecte i el
pressupost i ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els
criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i, en cap cas, pot comportar una
modificació substancial del projecte. La reducció del pressupost no pot ser superior a la
diferència entre l’import sol·licitat i l’import de l’ajut proposat i s’estableix el límit del 50% de
l’import respecte de la totalitat del cost del projecte.
Si no representa un modificació substancial del projecte, es faculta l’òrgan instructor – previ
informe tècnic – a elevar proposta de resolució a l’òrgan atorgant de la subvenció. En cas que
ofereixi dubtes d’interpretació, impacte o una alteració substancial, la comissió de valoració
valorarà la proposta de reformulació.
Article 23. Reintegrament. L’article 89.1 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, disposa que 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 general de subvencions.
L’article 37 esmentat estableix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i
l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor
ingressi el reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condiciones requerides per a la seva obtenció o
ocultant aquelles que ho haguessin impedit.
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b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts
en l’article 30 de la llei general de subvencions, i en el seu cas, en les normes reguladores de
la subvenció.
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar las mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de
l’article 18 d’aquesta llei.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer previstes en els articles 14 i 15 d’aquesta llei, així com l’incompliment de les
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això se’n derivi la
impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvenciones, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens
públic o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s’han d’aconseguir els
objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores
i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de
la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús
donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la
Unión Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut de l’establert en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una
decisió de la qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.
i) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.
El punt 2 de l’article 37 disposa que quan el compliment pel beneficiari o, en el seu cas, entitat
col·laboradora s’aproximi de manera significativa al compliment total i s’acrediti por aquests una
actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a
reintegrar vindrà determinada por l’aplicació dels criteris esmentats al paràgraf n) de l’apartat 3
de l’article 17 d’aquesta llei o, en el seu cas, les establertes en la normativa autonòmica
reguladora de la subvenció.
L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat
subvencionada. En aquest cas, procedirà el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de
l’activitat subvencionada, així com l’exigència de l’interès de demora corresponent.
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ANNEX
DECLARACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ
O D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
Nom:
Representant:
Adreça:
Contacte (telèfon/correu electrònic):
ACTUACIÓ SUBVENCIONADA
Identificació de l’actuació:
Import de la subvenció:

NIF:
Càrrec:

Resolució de l’atorgament:

En /na ____________________________________, com a ______________________, en compliment
de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, formulo la següent
DECLARACIÓ:
☐ Que no es perceben retribucions per part dels òrgans de direcció o administració.
☐ Que la/les persones que integra/en els òrgans de direcció o administració perceben les retribucions
següents amb càrrec al pressupost de l’entitat:
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions brutes (€) (opció:
mensuals /anuals)
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions brutes (€) (opció:
mensuals /anuals)
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions brutes (€) (opció:
mensuals /anuals)
☐ Que sóc coneixedor que aquestes dades han de ser objecte de publicitat en el termes que disposa la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Data:
El/la declarant,

Signatura
De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:
Responsable del
Ajuntament de Manresa
tractament
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
www.manresa.cat
Finalitat del tractament
Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals
Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposarinteressades
vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de
l’Ajuntament.
Informació addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades a www.manresa.cat/lpd
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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/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=10281.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
24 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1.-

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, sobre el
cas de ciberespionatge massiu catalangate-.

El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa,
de 13 de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“The New Yorker ha publicat recentment una investigació elaborada per Citizen Lab, el
laboratori canadenc que estudia els controls d’informació que afecten la seguretat
d’Internet i que amenacen els drets humans.
En aquest informe es recull que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme
català han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un
programari que només és venut a estaments governamentals, és a dir, a estats.
L’ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic, els darrers anys, de programari espia dirigit
contra polítics independentistes, activistes pels drets humans, periodistes i advocats,
s’emmarca en la persecució molt més àmplia contra milers de ciutadans per l’únic fet
de defensar la independència de Catalunya, de manera totalment pacífica.
Totes les forces democràtiques haurien d’alçar-se enfront de la vulneració de drets,
especialment per a garantir l’expressió democràtica i evitar l’abús autoritari, il·legal i
il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de
poder-se defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i polítics siguin violats
per raons ideològiques.
Aquest cas d’espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals,
tant individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat,
civils i polítics que ha de representar i preservar l’Estat i la Unió Europea.
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És per tots aquest motius que els grups municipals d’ERC, Junts per Manresa i Fem
Manresa proposen a l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Condemnar l’espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets
humans fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, com són el
dret a la intimitat o el secret de les comunicacions.
SEGON. Manifestar el seu suport i tota la seva solidaritat a les almenys 65 persones
que fins a dia d’avui se sap que han patit aquest espionatge polític a través del
#CatalanGate.
TERCER. Exigir al Govern de l’Estat que investigui amb la màxima celeritat i
transparència en els òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries i
s’assumeixin les responsabilitats a tots els nivells pertinents davant d’aquesta pràctica
il·legal d’espionatge contra la dissidència política, en aquest cas, contra membres del
moviment independentista català.
QUART. Reclamar l’adopció urgent per part de l’Estat de les mesures per erradicar
l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser víctima
d’espionatge i persecució per defensar un projecte polític.
CINQUÈ. Reafirmar el seu compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de
la ciutadania i defensa que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a
la protecció dels Drets Humans i els Drets Civils i Polítics.
SISÈ. Adquirir el compromís de protegir i preservar els drets de les persones espiades,
oferint suport i assessorament en les causes que s’obrin arran de les denúncies de les
víctimes.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=10715.0
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.1 dels Grups Municipals d’ERC, JxM i
Fem Manresa, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM i 3 GM
Fem Manresa), 5 vots negatius (4 GMPSC-CP i 1 GMCs) i 1 abstenció (1 Sr.
Miguel Cerezo Ballesteros) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

No se’n presenten
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=12661.0
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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/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=12668.0

10.-

Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 17, 18, 20 i 21, dels dies 12, 19 i 26 d’abril i 3
de maig de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 13, del
dia 15 de març de 2022.-

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 17, 18, 20 i 21, que corresponen a les sessions dels dies
12, 19 i 26 d’abril i 3 de maig de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm.
13, que correspon a la sessió del dia 15 de març de 2022, 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/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=12677.0

11.-

Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament de Manresa.-

Data
d'entrada

Organisme

29-04-2022

Generalitat de
Catalunya.

03-05-2022

Generalitat de
Catalunya.

Remitent
Departament
d’Acció Exterior i
Govern Obert
Direcció General de
Cooperació al
Desenvolupament.
Departament de la
Presidència
Secretaria del
Govern.

Acord municipal
Acord de Ple de 21 d’abril de 2022, en relació a
una moció en suport al dret a l’autodeterminació
del Poble Sahrauí.

Acord de Ple de 17 de març de 2022, en relació
a una moció de suport al poble d’Ucraïna i a la
resolució dialogada del conflicte.
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=12691.0

12.-

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

12.1.- Pregunta del Grup Municipal de Fem Manresa sobre la retirada de les
estructures metàl·liques al Parc Pintor Vila Closes.
La regidora Roser Alegre Fontanet llegeix la pregunta formulada pel Grup Municipal de
Fem Manresa, de 18 de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Des de Fem Manresa volem traslladar la preocupació i demanda de l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes - Plaça Catalunya, en relació al compliment de
l’acord municipal de retirar les estructures metàl·liques del Parc Vila Closes, a la plaça
Catalunya.
Cal recordar els acords presos en relació a aquest tema des de 2010 fins a l’actualitat.
●

El setembre del 2010 l’Ajuntament pren el compromís d’elaborar un projecte
tècnic per a la retirada de les estructures metàl·liques i millorar altres aspectes
del parc. El 10 d’octubre es crea la Comissió ciutadana per a la millora del parc.

●

El 4 d’abril del 2011 se signa el conveni de millora del parc. Els dies 19 i 20
d’octubre de l’any 2012 té lloc el referèndum veïnal en el qual hi participen 759
veïns i veïnes amb el següent resultat: 677 vots a favor de la proposta de
millora del parc que inclou la retirada progressiva de les estructures
metàl·liques, 78 vots contraris a la proposta de millora, 2 vots en blanc i 2 vots
nuls. S’acorda fer les millores al parc en 3 fases.

●

L’agost del 2013 es conclou la primera fase consistent en millorar aspectes
relacionats amb la seguretat i es retira una de les pèrgoles.

●

L’agost del 2014 acaba la segona fase consistent en millores d’accessibilitat
amb la col·locació d’escales entre els diferents nivells; delimitar els murs amb
baranes de protecció; retirar llambordes; agençar la font i ampliació de l’arbrat.

●

L’any 2015 no s’inicia la tercera fase.

●

L’any 2016 s’insisteix a l’Ajuntament a que complexi l’execució de la tercera
fase.
L’octubre del 2018 té lloc una nova reunió en la qual es posa de manifest
l’incompliment de la tercera fase.

●
●

El juny del 2021 s’efectua una visita al parc en la qual hi participa l’AVV, la
comissió Ciutadana, l’alcalde Marc Aloy, el regidor d’Urbanisme David Aaron
López i la regidora de barris Núria Masgrau. Es valoren les deficients existents i
s’insisteix en els temes pendents com la retirada definitiva de les controvertides
estructures metàl·liques, conegudes popularment com “gàbies”. S’acorda que
l’Ajuntament farà una valoració i donarà resposta de tots els temes tractats.
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●

L’11 de novembre del 2021 l’AVV. envia un correu electrònic al regidor
d’Urbanisme i a la regidora de Barris per recordar-los que no s’ha rebut cap
resposta referent als temes tractats en la visita al parc efectuada 5 mesos
enrere.

Ara, a mitjans del mes de maig del 2022, després d’11 anys d’ençà que es va signar el
conveni, la retirada definitiva de les “gàbies” encara resta pendent.
Per tot plegat, demanem a l’equip de govern:
1- Heu fet la valoració dels temes tractats a la reunió amb l’Associació de Veïns el juny
de 2021? I en aquest sentit, quan els hi donareu resposta?
2- Quan complireu amb els acords amb els que l’ajuntament es va comprometre per a
la millora del Parc Vila Closes?”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=12697.0

13.-

Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament
de Manresa presentada per la senyora Claudina Relat Goberna. (SGR.CTP
9/2022).-

El secretari presenta la proposta de l’alcalde president, de 13 de maig de 2022, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
1.

Claudina Relat Goberna, amb DNI núm.XXX, va concórrer a les Eleccions
locals de 2019 com a número 6 de la candidatura de Junts per Manresa (JxCat –
Junts).

2.

En l’actualitat, i des del dia 15 de juny de 2019, en què va prendre possessió del
càrrec, és regidora de l’Ajuntament de Manresa.

3.

En data 12 de maig de 2022, la senyora Claudina Relat Goberna ha presentat
escrit al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (RE núm. 37590), en el qual
formula la seva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Manresa.

Fonaments legals
1.

Article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

2.

Article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que assenyala que la
renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació.

3.

Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals.
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Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
Acord
Primer. Prendre coneixement i acceptar la renúncia al càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Manresa formulada per la senyora Claudina Relat Goberna, en
escrit de data 12 de maig de 2022.
Segon. Trametre certificació d’aquest acord de renúncia a la Junta Electoral Central
per a la substitució de la senyora Claudina Relat Goberna i, a tal efecte,
expedeixi credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a
qui correspongui cobrir la vacant produïda.
Tercer. Indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant de
regidor al senyor Josep M. Fius i Rubí, en atenció al lloc que ocupa en
la llista electoral Junts per Manresa (JxCat – Junts).
Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari
per a l’execució d’aquest acord.”
L’alcalde informa que el Ple de l’Ajuntament ha de prendre coneixement i votar la
renúncia presentada per la regidora Claudina Relat Goberna d’acord amb la normativa
prevista.
A continuació dóna la paraula a la senyora Claudina Relat Goberna del Grup Municipal
de JxM, la intervenció de la qual es transcriu a continuació:
“Bona nit a tots i totes, president, secretari, interventora accidental, públic que esteu a
aquestes hores aquí, i per tant, gràcies.
Com bé sabeu recentment he estat elegida presidenta de la Demarcació de les
Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Condició que em
permetria seguir essent regidora, però que per motius ètics de la professió avui
presento la meva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Manresa.
Primer de tot m’agradaria agrair al Valentí Junyent, i permeteu-me que ho digui així,
qui em va enredar ara fa més de tres anys per començar aquest viatge dins del món
de la política i que m’ha acompanyat i guiat durant tota aquesta etapa.
Agrair també els meus companys de grup: la Núria, el Joan, la Rosa, el Toni, el Josep i
la Mercè, que tots junts hem creat aquest projecte de JuntsxManresa, un projecte
nostre i il·lusionant, i que ens ha permès col·laborar i treballar en equip malgrat les
adversitats que ens hem trobat pel camí. I justament fent aquest camí crec que he fet
uns bons amics. Nois, us trobaré a faltar!
Agrair també la complicitat amb l’alcalde, Marc Aloy, amb qui especialment per la seva
condició de company arquitecte col·legiat, no és un adéu sinó un fins ben aviat. Espero
seguir compartint amb tu, tots aquest actes propis de la professió i que tant ens
agraden! Amb les dues condicions la d’alcalde per suposat, i la de company arquitecte.
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També agrair als companys regidors de govern que treballant junts per aquest govern
de coalició hem generat sinergies i hem sumat, i en aquest procés penso que me
n’emporto un bon record de tota l’experiència i un bon record personal.
Sumar a tots aquests agraïments, l’agraïment als regidors fora de govern, que, tot i
que representem línies de pensament diferents sempre he trobat amb vosaltres una
gran complicitat, ja que penso que compartim preocupació i estimació pel Centre
Històric de la nostra ciutat.
I això em porta a parlar de tres anys treballant per la millora del Centre Històric dins de
la regidoria. Vam començar el mandat que veníem de la feina feta pel Comissionat:
per l’Adam Majó i pel Pere Gassó, i després d’aquest 3 anys tinc l’orgull de poder dir
que hem fet un pas més, que deixem un espai físic on es desenvolupa la regidoria, un
pla de treball que explica i engloba les actuacions de la pròpia regidoria, i un fantàstic
equip tècnic. I permeteu-me parar en aquest punt per agrair a tots els tècnics que
n’han format part, tots ells, fantàstics i entregats, agrair al Josep Alert, l’Alba
Hernández, el Marc Orriols, el Lawrence Soto, l’Hèctor Reina, la Samira El Alli, la Bella
Soler, la Nadia Ait Belkas i l’Anna Belen Sànchez, així com, a tot el Servei de
Presidència i tots els tècnics municipals que m’han ajudat durant aquest període.
Amb la seva ajuda hem fet un treball de tramar complicitats conjuntament amb d’altres
ciutats com per exemple Lleida o el Vendrell, i les nostres respectives diputacions
dintre un marc que és la Xarxa de Barris Antics de Catalunya.
També un Pla Integral de revitalització del Centre Històric que puc dir que la part
tècnica la deixem feta. Un Pla integral que engloba totes les actuacions del Consistori
envers aquesta àrea de la ciutat, i que el Josep Maria Fius que em relleva, el portarà a
participació i aprovació final del Pla.
I si m’ho permeteu avui que marxo de la política, volia fer-vos una petició a tots, els
que seguiu i els que vindran, la petició de seguir i no defallir, com sempre s’ha fet en
aquest Consistori, treballant i cuidant la part de la ciutat que explica la nostra història
com a Manresans i que explica la nostra identitat.
I finalment i amb això acabo, agrair a la meva família, el Marc el meu marit i la meva
filla Mariona, que m’han acompanyat, m’han aconsellat i m’han donat sempre suport,
sense ells, jo no hagués pogut ser avui aquí.
A tots gràcies i fins ben aviat.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b080bb43940180bd1
d9a47002d?startAt=13096.0
L’alcalde sotmet la proposta a votació, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
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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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