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

6/2022
16 de juny de 2022
17:00 h a 22:12 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
Antoni Massegú Calveras
M. Mercè Tarragó Costa
Josep M. Fius Rubí
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
Mariona Ribera Esparbé
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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. 5, del dia 19 de maig de 2022.-

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Presa de possessió del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor de
l’Ajuntament de Manresa, que pertany a la llista electoral de Junts per Manresa
(JxCat – Junts).-

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7930, de 27 de maig de 2022,
sobre adscripció del regidor del Grup Municipal de Ciudadanos (Cs) i del
regidor no adscrit, a les Comissions Informatives Municipals. (SGR.CTP
12/2022).-

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7491, de 23 de maig de 2022,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2022, dins el
pressupost municipal vigent (PRE.MOD 14/2022).-

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8177, de 31 de maig de 2022,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2022, dins el
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 15/2022).-

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7809, de 25 de maig de 2022,
sobre delegació expressa a la regidora Roser Alegre Fontanet per autorització
d’un matrimoni civil el dia 3 de setembre de 2022.- (SGR.CIV 1/2022).-

2.6.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 30 de maig de 2022, relatiu al
període mitjà de pagament a proveïdors – Abril 2022. (INT.DON 17/2022).-

2.7.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8537, de 9 de juny de 2022,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde els dies 14 i
15 de juny de 2022.- (SGR.ABS 9/2022).-

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis
Forestals 2022-2027. (AJT.DIC 42/2022).-
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3.2.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de la
corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal.
(GM Cs) (SGR.CTP 14/2022).-

3.3.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de la
corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal.
(GM JxM) (SGR.CTP 13/2022).-

3.4.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió del títol de Manresana
Il·lustre a Maria Matilde Almendros Carcasona i de la incorporació del seu retrat
a la Galeria de Manresans i Manresanes Il·lustres. (CUL.HON 1/2022).-

3.5.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió a títol pòstum, a la
senyora Maria Ciuraneta Sannicolas de l’honor de donar el seu nom a la pista
poliesportiva coberta del Complex Poliesportiu Vell Congost. (CUL.HON
2/2022).-

4.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’Inventari General
Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb
referència a 31 de desembre de 2021. (PAT.VAR 05/2022).4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 1850/2022).4.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 16/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
16/2022).4.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

4.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la derogació del Reglament
regulador del registre de documents de l’Ajuntament de Manresa. (ORD.GEN
2/2022).4.2.2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la devolució de garantia del contracte
de subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat perimetral.
(CON.EXE 32/2022).5.

ÀREA DE DESNVOLUPAMENT LOCAL

5.1

Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases especifiques
reguladores per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per afavorir
la creació i consolidació d’empreses a Manresa i de la minuta del conveni
regulador de les condicions per a la seva devolució. (SUB.BCO 19/2022).-
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6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada de Cultura i Festes

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió d’ús gratuïta d’un solar de
titularitat municipal situat al carrer del Pedregar, núm. 4, a favor de la Fundació
Privada Cultura i Teatre, i de la minuta del document que regula el contingut i
finalitat d’aquesta cessió. (PAT.CUS 3/2021).6.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de les festes locals de
Manresa per a l’any 2023. (OSC.CUL 4/2022).6.2

Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús a favor de
l’Associació de Veïns Vic – Remei, pel que fa a un local planta baixa de
propietat municipal situat al carrer de la Verge de l’Alba núm. 5 (immoble
anomenat Casa Caritat). (PAT.EXE 22/2022).7.

PROPOSICIONS

7.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per fomentar una millor
convivència i veïnatge.-

7.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’ampliació de la
cobertura arbòria dels carrers de la ciutat.-

7.3.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, a petició del Club Esportiu
Popular de Manresa, per a la instal.lació d’una pista poliesportiva i un camp de
voleibol a l’antiga Pista Castell.-

7.4.-

Proposició del Grup Municipal del PSC-CP contra l’ocupació il·legal i conflictiva
d’habitatges a Manresa.-

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. 22, 23, 25, 26, i 27, dels dies 10, 17, 19, 24 i 31 de
maig, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 19 del dia 19 d’abril de
2022.-

11.-

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

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”.
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Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Abans d’entrar en el coneixement dels assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde
president pronuncia les paraules que es transcriuen a continuació:
“Bona tarda,
Anem a començar aquest Ple ordinari del mes de juny, un dia molt càlid, on hi ha un
incendi important a les nostres contrades, al Solsonès, i per tant des d’aquí també
m’agradaria desitjar molts ànims als veïns de la zona, també als bombers, als diversos
cossos de seguretat que estan intervenint en l’extinció d’aquest incendi, les ADF’s
estan totes activades, i per tant, desitjar que no hàgim de reviure un incendis greus
com els que malauradament ja ha patit la comarca del Solsonès i també la nostra
comarca, la del Bages, i la del Berguedà en anys anteriors.
Recordar també, que avui les votacions aniran a 24, perquè el nostre company, regidor
Pol Huguet Estrada continua de baixa de paternitat.
Saludar al secretari, a la interventora i al nombrós públic que avui s’aplega perquè hi
ha punts de l’ordre del dia d’aquells que la ciutadania s’hi sent implicada, i per tant,
tant els qui veniu per la presa de possessió del Josep M. Fius Rubí, que prendrà
possessió del càrrec de regidor d’aquí a uns instants, com pels qui veniu en l’acord de
nomenar Manresana Il·lustre Maria Matilde Almendros Carcassona, a la Comissària a
qui saludo, i a tots els representants, i les representants, sobretot del món del bàsquet,
que també sou aquí per veure com debatem i aprovem aquest acord també important
de reconèixer Maria Ciuraneta Sannicolas avui en aquest plenari.
Saludar també els qui ens seguiu des d’internet.”
Tot seguit es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del dia.
Aquesta intervenció la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=3.0

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. 5, del dia 19 de maig de 2022.-
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Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió plenària número 5, que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia
19 de maig 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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=112.0

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Presa de possessió del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor de
l’Ajuntament de Manresa, que pertany a la llista electoral de Junts per
Manresa (JxCat – Junts).-

El president llegeix la fórmula de jurament o promesa del càrrec següent:
“Senyor Josep M. Fius Rubí, JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDOR de l’Ajuntament
de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El senyor Josep M. Fius Rubí respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO”
A continuació, l’alcalde president dóna la benvinguda al nou regidor, i manifesta que
se li farà entrega de la Medalla corporativa i la insígnia de solapa, que són els atributs
de la condició de regidor/regidora d’aquesta Corporació municipal.
Tot seguit, dóna la paraula al senyor Josep M. Fius Rubí, regidor del Grup Municipal
de JxM, que textualment diu:
“Gràcies Alcalde, regidors i regidores, companys, companyes, amics, Papes, Cèlia, Gil
i ciutadans que ens seguiu tant on-line com al Saló de sessions.
No puc començar sense agrair tota la tasca que la Claudina ha fet al front de la
regidoria que jo tindré l’orgull d’encapçalar i sobretot, les facilitats que m’està oferint
per a fer que aquest relleu sigui el millor possible tant per mi, com per ella i per la
ciutat. La Claudina s’ha passat 3 anys creant i gestionant una regidoria difícil però
imprescindible; empenyent amb molta força els barris que són el cor i ànima de la
nostra estimada ciutat tot marcant un camí que jo només espero seguir amb la seva
eficiència i bon fer. Gràcies Claudina i ens anirem segurament veient.
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Fa més de 3 anys, vaig tenir l’honor que el Valentí confiés amb mi per treballar per la
ciutat. Moltes gràcies Valentí per aquella oportunitat. En aquell moment, no vaig poder
entrar però com bé diem la vida et dona sorpreses i l’ocasió ha arribat quan no ens ho
pensàvem pas.
Entomo el repte amb confiança de tenir un gran equip de govern al meu costat que ha
fet un treball ingent per a la ciutat. Jo vinc amb molta humilitat i amb ganes de sumar,
a aprendre molt i a posar tot el meu esforç, i saber fer per tal de seguir la feina feta per
a posicionar Manresa allà on li correspon.
També, arribo sense oblidar que els nostres votants ens van encarregar treballar per al
nostre país, Catalunya. És un bon moment per recordar que des del 2017 estem
rebent els embats d’un estat demofòbic i al·lèrgic a qualsevol signe de catalanitat i
llibertat. Això ha provocat que des del nostre President Carles Puigdemont (aprofito
per donar-li tot el suport i a convidar-lo a seguir lluitant fins el final), el govern sencer
que ell presidia i molts activistes de base hagin sigut perseguits, jutjats i condemnats
en sentències pròpies de règim totalitaris. Cal no oblidar que entre ells hi tenim alguns
manresans i manresanes (i fins i tot algun regidor aquí present) que segueixen lluitant
per la seva llibertat i la del país. Tot això només ens ha de convèncer i ratificar que el
camí encetat l’1 d’octubre del 2017 no té aturador i Manresa i el seu govern l’han de
seguir liderant fins el final.
Acabo. Gràcies a tots els que heu confiat amb mi. Gràcies a l’escola La Salle per les
facilitats i als meus alumnes i els meus companys pels bons moments passats (que
segur que els trobaré molt a faltar). Gràcies als que des de fa anys sempre hi sou i
m’aconselleu i m’escolteu. I finalment, gràcies als meus pares per ser-hi sempre i a la
Cèlia i al Gil pel seu suport incondicional i tan necessari.
Visca Manresa i Visca Catalunya Lliure!”
Abans de continuar amb l’ordre del dia, l’alcalde dóna de nou la benvinguda al senyor
Josep M. Fius Rubí com a regidor del Grup Municipal de JxM i li desitja sort i encerts
en aquesta nova responsabilitat.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=134.0

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7930, de 27 de maig de
2022, sobre adscripció del regidor del Grup Municipal de Ciudadanos (Cs)
i del regidor no adscrit, a les Comissions Informatives Municipals.
(SGR.CTP 12/2022).-

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, vist l’expedient
administratiu instruït d’ofici sobre modificació d’adscripció de membres corporatius a
les Comissions Informatives Municipals, dicto la resolució següent que es fonamenta
en els antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen:
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. En la mateixa sessió es va acordar que la Comissió Informativa de
Serveis Generals, pel seu contingut en matèria financera, actuarà com a
Comissió Especial de Comptes.
2. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de maig de 2022, va prendre
coneixement de la voluntat del regidor Miguel Cerezo Ballesteros de deixar el
Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs) i passar a la situació de regidor no
adscrit.
3. Com a conseqüència d’aquest canvi, en la mateixa sessió plenària es va
modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals de caràcter
permanent, per tal que tots els grups municipals i el regidor no adscrit hi puguin
tenir representació.
Fonaments de dret
1. Articles 123 a 126 del ROF, que regulen el règim de funcionament de les
Comissions Informatives.
2. Article 125.c de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre adscripció a cada
Comissió dels membres corporatius que n’hagin de formar part en
representació de cada grup.
3. Art. 60.5 del DL 2/2003, de 28 d’abril, sobre integració de comissions
informatives. En el mateix sentit, l’article 34.b) del Reglament orgànic municipal
(ROM).
4. Article 34.a) del ROM, segons el qual l’alcalde és el president nat de les
comissions informatives, si bé pot delegar la Presidència efectiva en un/a
regidor/a mitjançant Resolució, de la qual se’n donarà compte al Ple de la
Corporació.
5. 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.
6. Article 50.7 TRLMRLC, els regidors que, de conformitat amb l’apartat 6 de l’art.
50, queden en la condició de no adscrits, tenen els deures i els drets
individuals, participen en les activitats pròpies de l’Ajuntament de manera
anàloga a la de la resta de regidors.
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Per tot això, com a alcalde president, de conformitat amb les atribucions conferides pe
la normativa vigent de règim local
RESOLC
Primer. Modificar la resolució de l’alcalde núm. 5477, de 27 de juny de 2020, en el
sentit d’adscriure el regidor del Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs),
senyor Andrés Rojo Hernández, i el regidor no adscrit, senyor Miguel Cerezo
Ballesteros, a les Comissions Informatives creades per acord del Ple d’1 de
juliol de 2019, la composició de les quals quedarà de la forma següent:
a) Comissió Informativa de Desenvolupament Local
Presidenta:
Vicepresidenta:

Cristina Cruz Mas
Núria Masgrau Fontanet

Grups municipals
Grup municipal d’ERC
Grup municipal JxM
Grup municipal PSC-CP
Grup municipal Fem Manresa
Grup municipal Cs
Regidor no adscrit

Vocal titular
Jamaa Mbarki el Bachir
Joan Calmet Piqué
Joaquim García Comas
Jordi Trapé Úbeda
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros

Vocal suplent
Montserrat Clotet Masana
Josep Gili Prat
Mariana Romero Salguero
Roser Alegre Fontanet
-------------------

b) Comissió Informativa de Serveis Generals
President:
Vicepresidenta:

Joan Calmet Piqué
Montserrat Clotet Masana

Grups municipals
Grup municipal d’ERC
Grup municipal JxM
Grup municipal PSC-CP
Grup municipal Fem Manresa
Grup municipal Cs
Regidor no adscrit

Vocal titular
Cristina Cruz Mas
Valentí Junyent Torras
Antoni Josep Valentí Moll
Jordi Trapé Úbeda
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros

Vocal suplent
Pol Huguet Estrada
Núria Masgrau Fontanet
Mercè Cardona Junyent
Roser Alegre Fontanet
-------------------

c) Comissió Informativa de Territori
President:
David Aaron López Martí
Vicepresident: Josep Gili Prat
Grups municipals
Grup municipal ERC
Grup municipal JxM
Grup municipal PSC-CP
Grup municipal Fem Manresa
Grup municipal Cs
Regidor no adscrit

Vocal titular
Pol Huguet Estrada
Vacant (per renúncia de
Claudina Relat Goberna)
Mariana Romero Salguero
Gemma Boix Pou
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros

Vocal suplent
Jamaa Mbarki el Bachir
Antoni Massegú Calveras
Joaquim García Comas
Jordi Trapé Úbeda
-------------------
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d) Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones
President:
Vicepresidenta:

Josep Gili Prat
Mariona Homs Alsina

Grups municipals
Grup municipal ERC
Grup municipal JxM
Grup municipal PSC-CP
Grup municipal Fem Manresa
Grup municipal Cs
Regidor no adscrit

Vocal titular
Anna Crespo Obiols
Rosa M. Ortega Juncosa
Mercè Cardona Junyent
Roser Alegre Fontanet
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros

Vocal suplent
Jamaa Mbarki el Bachir
M. Mercè Tarragó Costa
Antoni Josep Valentí Moll
Gemma Boix Pou
-------------------

Segon. Manté la seva vigència la resolució de l’alcalde núm. 5477, de 27 de juny de
2020, en tot allò no modificat expressament per aquesta resolució i per les
resolucions núm. 11604, de 10 de novembre de 2020, i núm. 1213, de 3 de
febrer de 2022.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió
que es porti a terme.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=447.0

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7491, de 23 de maig de
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
14/2022, dins el pressupost municipal vigent (PRE.MOD 14/2022).-

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 amb l’expedient de modificacions de crèdit núm. T14/2022, 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 12
d’abril d’import 2.700,00 euros. PRE.SOL 41
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Subvenció de DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00 EUR) concedida per la
Generalitat de Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) per a l’adquisició de
destinats a la Biblioteca de l’Ateneu les Bases integrada en el Sistema de Lectura
Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 27
d’abril d’import 2.700,00 euros. PRE.SOL 42.
Subvenció de DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00 EUR) concedida per la
Generalitat de Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) per a l’adquisició de
destinats a la Biblioteca del Casino integrada en el Sistema de Lectura Pública de
Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.
.- Servei de Secretaria General: Proposta de modificació de crèdits de data 4 de maig
d’import 19.000,00 euros. PRE.SOL 59.
La necessitat ve donada per la tramitació del contracte menor per a l’adquisició de
dues marquesines per a les noves parades d’autobús que s’han d’ubicar en l’àmbit
de l’Agulla, en el marc del "Projecte d’adequació d’aparcament del Parc de l’Agulla –
Ctra. de Santpedor", segons encàrrec efectuat pel Consorci Urbanístic de l’Agulla a
l’Ajuntament que consta a la mateixa resolució número 6/2022.
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, així com la generació de
crèdits d’ingressos 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 T14/2022, 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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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=463.0

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8177, de 31 de maig de
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
15/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 15/2022).-

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 amb l’expedient de modificacions de crèdit núm. T15/2022, 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 20
de maig d’import 1.303,00 euros. PRE.SOL 77. A causa de l'increment d'alumnat, a
partir del curs 2022/2023, al cicle Formatiu de Grau Mitjà "Fabricació i ennobliment de
productes tèxtils" que es porta a terme a l'INS. Guillem Catà i que efectuen les
pràctiques a l'espai destinat al Museu de la Tècnica, s'augmenta també els dies d'ús,
període setembre a desembre 2022. Aquest increment implica un augment en la
prestació del servei de suport.
.- Servei d’Alcaldia-Presidència: Proposta de modificació de crèdits de data 17 de
maig
d’import 21.802.37 euros. PRE.SOL 73. Rebuda Subvenció Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2022 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2020-2023”. Concretament:
a) En el pressupost 2022 ja es preveu com a ingrés una subvenció de Diputació
de Barcelona en aquesta partida, però es va preveure per un import inferior al
què finalment s’ha atorgat, per la qual cosa cal modificar el pressupost per
majors ingressos, concretament en 1.471,69 €.
b) En el pressupost 2022 no hi ha previst com a ingrés la subvenció de Diputació
de Barcelona atorgada amb codi DIBA 22/Y/324814, per això cal modificar el
pressupost per majors ingressos per l’import atorgat, 15.000 €.
c) En el pressupost 2022 no hi ha previst com a ingrés la subvenció de Diputació
de Barcelona atorgada amb codi DIBA 22/Y/323936, per això cal modificar el
pressupost per majors ingressos per l’import atorgat, 5.330,68 €.
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.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 17 de maig
d’import 12.368,00 euros. PRE.SOL 72. Rebuda Subvenció Diputació de Barcelona
Fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut” SUB.INT2022/16.
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 23 de maig
d’import 21.355,00 euros. PRE.SOL 79. Per reposar diners gastats per contractacions
precedents vinculades al projecte Barris i comunitats (projecte 61). Els contractes
PRE.MEN 202101258, 202101285, 20211189 i 202101187 han de formar part del
projecte 2022/3/ALTRE/61.
.- Servei de Tresoreria i Gestió Tributària: Proposta de modificació de crèdits de
data 23 de maig d’import 165.051,52 euros. PRE.SOL 80. Rebuda subvenció de la
Diputació de Barcelona que dona subsidi el tipus d'interès del préstec signat en data
5/5/2022 amb el BBVA dintre del PCL2022 i que té la finalitat de finançar les inversions
del pressupost 2022 de l'Ajuntament de Manresa. Aquesta subvenció s’ha d’utilitzar
per amortitzar anticipadament una part del préstec.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 30 de maig d’import 39.525,00 euros. PRE.SOL 74.
a) Enguany l'Ajuntament de Manresa realitzarà l'Avaluació de factors de risc
psicosocial Ajuntament de Manresa. Aquesta avaluació es fa de manera extraordinària
i ha suposat una despesa important que s’ha aplicat a aquesta partida. Per poder fer
front a la resta de despeses que caldrà realitzar fins a finalitzar l’any (vestuari dels
treballadors i treballadores, EPI’s) es fa necessària un increment de 19.000€ a aquesta
partida.
b) D'acord amb les necessitats del Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports, un auxiliar
tècnic d'equipaments canvia de la Secció d'Esports a la Secció de Cultura .
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, així com la generació de
crèdits d’ingressos 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 T15/2022, 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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”
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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
i 2.4 de l’ordre del dia.
La lectura del punt 2.4 i les intervencions dels punts 2.3 i 2.4 les podeu consultar a
l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=476.0

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7809, de 25 de maig de
2022, sobre delegació expressa a la regidora Roser Alegre Fontanet per
autorització d’un matrimoni civil el dia 3 de setembre de 2022.- (SGR.CIV
1/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l'Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents de fet i consideracions legals que a continuació
s’exposen:
Antecedents de fet
La senyora Roser Alegre Fontanet, regidora de l’Ajuntament de Manresa, ha sol·licitat
a l’Alcaldia que li confereixi delegació expressa per a l’autorització de matrimoni civil el
dissabte dia 3 de setembre de 2022.
Consideracions legals
1. En el títol IV del Codi Civil es regula la institució del matrimoni. Concretament,
l’article 51.1 estableix que és competent per autoritzar el matrimoni el jutge
encarregat del Registre Civil i l’alcalde del municipi on se celebri el matrimoni o
regidor en qui aquest delegui.
2. L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en correspondència amb l’article 53.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’alcalde pot delegar
l’exercici de les seves atribucions, excepte les que en el mateix article es
relacionen, cas en el qual no es troba conferir delegació per celebració de
matrimoni civil.
3. L’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que les
delegacions d'atribucions de l'alcalde s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província.
4. L'article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que de
totes les delegacions se n'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
5. Vist l’informe del secretari general, de data 23 de maig de 2022, en el qual informa
favorablement la sol·licitud de conferir delegació expressa a la regidora Roser
Alegre Fontanet per autoritzar un matrimoni civil.
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Per tot això,
Resolc:
Primer.

Conferir a la senyora Roser Alegre Fontanet, regidora de l’Ajuntament de
Manresa, delegació expressa i puntual per tal que el dia 3 de setembre de
2022, exerciti l’atribució per a l’autorització de matrimoni civil.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la regidora d’aquest Ajuntament, senyora
Roser Alegre Fontanet, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la
delegació que li ha estat conferida.

Tercer.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.

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

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=808.0

2.6.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 30 de maig de 2022, relatiu al
període mitjà de pagament a proveïdors – Abril 2022. (INT.DON 17/2022).-

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).
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:
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Dades PMP abril de 2022:

“
L’alcalde informa que el regidor Andrés Rojo Hernández, del GM de Cs, ha demanat
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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=826.0

2.7.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8537, de 9 de juny de
2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde
els dies 14 i 15 de juny de 2022.- (SGR.ABS 9/2022).-

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 els dies 14 i 15 de
juny de 2022, per un viatge a Roma, amb motiu de l’estrena del documental “El
camí Ignasià” a la Filmoteca Vaticana, 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.
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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. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, els dies 14 i 15 de
juny de 2022, les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer tinent
d’alcalde, senyor Valentí Junyent Torras, que substituirà amb caràcter d’alcalde
accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Valentí Junyent
Torras.
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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=915.0

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis Forestals 2022-2027. (AJT.DIC 42/2022).-

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, de 9 de maig de 2022, que es
transcriu a continuació:
“Vist que en data 28 de gener de 2021 es va aprovar pel Ple de la Corporació el Pla
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (en endavant PPI) per al període 20172021.
Atès que en data 3 de febrer de 2022 la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, va redactar la revisió del PPI per
al període 2022-2027.
Atès que el Pla indicat al punt anterior recull tots els elements i documentació
necessària per possibilitar l’aprovació del Ple municipal respectiu i la posterior
aprovació per part de la Generalitat de Catalunya.
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Tenint en compte que la Diputació de Barcelona requereix que l’acceptació i
confirmació dels ajuts preveu que el document del PPI estigui aprovat amb la
resolució favorable del Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi (DARPA)
o que al menys estigui aprovat per l’ajuntament amb acord de tramesa al departament.
Vist que l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, estableix
que les entitats locals situades a zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar
d’un PPI per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat.
Vist que l’article 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures
de prevenció d’incendis forestals, estableix que les entitats locals situades en zones
d’alt risc d’incendi forestal han de disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals.
Atès que conforme preveu l’article 17.1 del Decret esmentat, en relació amb el seu
annex, el terme municipal de Manresa, es declara zona d’alt risc d’incendi forestal,
durant el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d’àmbit municipal.
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde,
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja
esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte l’informe emès al respecte per la Cap de la Secció jurídica
administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:

ACORDS
1r.- Aprovar el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2022-2027 d’aquest
municipi, i que s’adjunta com annex al present dictamen.
2n.- Trametre al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el Pla
municipal de prevenció d’incendis (PPI) de Manresa, una vegada aprovat per
l’Ajuntament, als efectes de la seva aprovació en els termes previstos a l’article 40 de
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.”
El document Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2022-2027 el podeu
consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b081c8e6480181cd4
81f650001
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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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=935.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius
(7 GMERC, 8 GMJxM, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i 7 abstencions
(4 GMPSC-CP i 3 GM Fem Manresa) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

3.2.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de
la corporació en entitats i organismes que requereixen representació
municipal. (GM Cs) (SGR.CTP 14/2022).-

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, de 2 de juny 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, 17 de febrer
i 19 de maig 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, 17 de febrer i 19 de maig de 2022, es va procedir a
la renovació parcial dels Consells Sectorials.
3. Per acord del Ple de 26 de setembre de 2019, modificat per acords del Ple de
17 de febrer i 19 de maig de 2022, es va procedir a la renovació parcial dels
Consells de Districte.
4. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de maig de 2022, va prendre
coneixement de la voluntat del regidor Miguel Cerezo Ballesteros de deixar el
Grup Municipal de Ciudadanos (GMCs) i passar a la situació de regidor no
adscrit.
5. Com a conseqüència del passi a la situació de regidor no adscrit del senyor
Miguel Cerezo Ballesteros, és procedent efectuar canvis en la designació de
representants municipals en diferents entitats on el regidor Cerezo hi figurava
en representació del GMCs.
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.
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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 33. 1 e) del Reglament de Participació Ciutadana, que estableix que
formen part d’un Consell de Districte:
33.1 e)

Un representant per cadascun dels grups polítics amb representació
municipal.

5. Article 28.2.b) del Reglament de Participació Ciutadana, que estableix que
formen part d’un Consell Sectorial:
28.2.b)

Un representant per cadascun dels grups polítics amb representació
municipal.

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 acords del Ple de 19 de novembre de
2020 i 17 de febrer i 19 de maig de 2022, i designar les persones següents
com a representants municipals en diferents organismes i entitats:

Consell d’Administració de la societat Vocal
municipal Aigües de Manresa, SA
Andrés Rojo Hernández, en substitució de
Miguel Cerezo Ballesteros
Consell d’Administració de la societat Vocal
municipal Foment de la Rehabilitació Andrés Rojo Hernández, en substitució de
Urbana de Manresa, SA
Miguel Cerezo Ballesteros
Patronat de la Fundació Turisme i Vocal titular
Fires de Manresa
Andrés Rojo Hernández, en substitució de
Miguel Cerezo Ballesteros
Vocal suplent
--------------------Segon.

Modificar els acords adoptats pel Ple en sessió del dia 26 de setembre de
2019, referents als Consells de Districte i Sectorials, modificats per acords
del Ple de 19 de novembre de 2020, 17 de febrer i 19 de maig de 2022, i
designar el membre corporatiu següent com a representant del Grup
Municipal de Ciudadanos (GMCs), en els Consells següents:
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Consell de Districte Nord

Representant del GMCs
Andrés Rojo Hernández

Consell Municipal de Salut i Prevenció Representant del GMCs
d’Addiccions
Andrés Rojo Hernández
Consell Municipal d’Urbanisme

Representant del GMCs
Andrés Rojo Hernández

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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=1323.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius
(7 GMERC, 8 GMJxM, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i 7 abstencions
(4 GMPSC-CP i 3 GM Fem Manresa) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

3.3.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de
la corporació en entitats i organismes que requereixen representació
municipal. (GM JxM) (SGR.CTP 13/2022).-

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, de 2 de juny 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, 17 de febrer
i 19 de maig 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, 17 de febrer i 19 de maig de 2022, es va procedir a
la renovació parcial dels Consells Sectorials.
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3. Per acord del Ple de 26 de setembre de 2019, modificat per acords del Ple de
17 de febrer i 19 de maig de 2022, es va procedir a la renovació parcial dels
Consells de Districte.
4. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de maig de 2022, va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Manresa
presentada per la senyora Claudina Relat Goberna.
5. Com a conseqüència d’aquesta renúncia, s’ha tramitat l’expedient corresponent
per cobrir la seva vacant, i la Junta Electoral Central ha expedit credencial de
regidor electe a nom del senyor Josep M. Fius Rubí, qui és previst que prengui
possessió del càrrec de regidor en la sessió plenària del dia 16 de juny de
2022.
6. A l’efecte que les entitats i organismes on hi havia designada com a
representant del Grup Municipal de Junts per Manresa (GM JxM) la senyora
Claudina Relat Goberna, puguin continuar amb tots els seus representants i
seguir amb el seu normal funcionament, és procedent la designació del nou
regidor electe, Josep M. Fius Rubí, com a representant en totes aquelles
entitats i organismes on hi havia la senyora Relat, designació l’efectivitat de la
qual quedarà condicionada a la presa de possessió del senyor Fius.
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 33. 1 e) del Reglament de Participació Ciutadana, que estableix que
formen part d’un Consell de Districte:
33.1 e)

Un representant per cadascun dels grups polítics amb representació
municipal.

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 acords del Ple de 19 de novembre de
2020 i 17 de febrer i 19 de maig de 2022, i designar el regidor electe
Josep M. Fius Rubí, com a representant municipal en els organismes i
entitats següents:
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Consell d’Administració de la societat Vocal
municipal Foment de la Rehabilitació Josep M. Fius Rubí, en substitució de
Urbana de Manresa, SA
Claudina Relat Goberna
Junta General del Consorci Urbanístic Vocal
l’Agulla
Josep M. Fius Rubí, en substitució de
Claudina Relat Goberna
Assemblea
General
de
la Vocal
Mancomunitat de Municipis del Bages Josep M. Fius Rubí, en substitució de
per al Sanejament
Claudina Relat Goberna
Consell Escolar de l’Escola L’Espill

Membre titular
Josep M. Fius Rubí, en substitució de
Claudina Relat Goberna

Ponència Tècnica de Mobilitat

Vocal
Josep M. Fius Rubí, en substitució de
Claudina Relat Goberna

Segon.

Modificar els acords adoptats pel Ple en sessió del dia 26 de setembre de
2019, referents als Consells de Districte i Sectorials, modificats per acords
del Ple de 19 de novembre de 2020, 17 de febrer i 19 de maig de 2022, i
designar el membre corporatiu següent com a representant del Grup
Municipal de JxM (GMJxM), en el Consell següent:

Consell de Districte Ponent

Representant del GMJxM
Josep M. Fius Rubí, en substitució de
Claudina Relat Goberna

Tercer.

Condicionar l’efectivitat de la designació del regidor electe Josep M. Fius
Rubí a la seva presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de
Manresa.

Quart.

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

Cinquè.

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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=1422.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 3.3 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.

3.4.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió del títol de
Manresana Il·lustre a Maria Matilde Almendros Carcasona i de la
incorporació del seu retrat a la Galeria de Manresans i Manresanes
Il·lustres. (CUL.HON 1/2022).-

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, de 31 de maig de 2022, que es
transcriu a continuació:
“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
Així, el dia 28 d’abril de 2022, aquesta Alcaldia-Presidència va dictar una resolució, de la
qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació celebrat el dia 19 de maig de 2022.
Amb aquest acte s’incoava expedient administratiu per tal d’establir si en la persona de
Maria Matilde Almendros Carcasona hi concorren els mèrits que la facin creditora de
concedir-li el Títol de Manresana Il·lustre, i es nomenava instructora de l’expedient a la
regidora de Cultura i Festes, Sra. Anna Crespo Obiols i secretària del mateix a la Sra.
Mercè Argemí Relat, tècnic de Patrimoni de la Secció de Cultura.
A l'informe emès per la instructora de l'expedient, de 30 de maig de 2022, es deixa
constància dels mèrits que concorren en la persona de Maria Maltilde Almendros
Carcasona, sent proposada per concedir-li el títol de Manresana Il·lustre i incorporar el
seu retrat a la Galeria de Manresans i Manresanes Il·lustres.
També consta a l’expedient, la biografia detallada de la persona i la valoració dels mèrits
redactats per part d’un historiador/a o especialista reconegut/da, tal i com estableix
l’article 19.3 del Reglament d’Honors i Distincions relatiu al procediment de concessió
d’aquest títol.
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Vist l’informe jurídic emès per la cap d’unitat de la Secció juridicoaministrativa de l’Àrea
de Drets i Serveis a les Persones.
Per tot això, l’Ajuntament de Manresa creu oportuna la tramitació del corresponent
expedient per a la concessió del Títol de Manresana Il·lustre a la persona de Maria
Matilde Almendros Carcasona i la seva incorporació a la Galeria de Manresans i
Manresanes Il·lustres, motiu pel qual l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Concedir la distinció de Manresana Il·lustre a Maria Matilde Almendros
Carcasona, locutora de ràdio, actriu i promotora escènica manresana, en
reconeixement a la seva trajectòria i la seva actuació en benefici de la ciutat.
SEGON.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques les circumstàncies de
la persona, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva concessió, i
la data de la mateixa.
TERCER.- Incorporar a la Galeria de Manresans i Manresanes Il·lustres, un retrat pintat
de Maria Matilde Almendros Carcasona.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Pilar Goñi Garriga, convidada a intervenir pel
Govern Municipal en el punt 3.4 de l’ordre del dia, com a Comissària de l’Any Maria
Matilde Almendros Carcasona.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=1524.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.4 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.

3.5.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió a títol pòstum, a la
senyora Maria Ciuraneta Sannicolas de l’honor de donar el seu nom a la
pista poliesportiva coberta del Complex Poliesportiu Vell Congost.
(CUL.HON 2/2022).-

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde president, de 31 de maig de 2022, que es
transcriu a continuació:
“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.
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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.
D’acord amb les previsions del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Manresa, el dia 5 de maig de 2022, aquesta Alcaldia-Presidència va dictar una resolució,
de la qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació celebrat el dia 19 de maig de
2022. Amb aquest acte s’incoava expedient administratiu per tal d’establir si en la
persona de Maria Ciuraneta Sannicolas hi concorren els mèrits que la facin creditora de
per tal de concedir l’honor de designar amb el seu nom una instal·lació municipal i es
nomenava instructora de l’expedient a la regidora de Cultura i Festes, Sra. Anna Crespo
Obiols i secretària del mateix a la Sra. Mercè Argemí Relat, tècnic de Patrimoni de la
Secció de Cultura.
En compliment d’aquest mandat, la Instructora ha emès un informe que destaca de
Maria Ciuraneta Sannicolas els importants èxits esportius assolits al llarg de la seva
carrera, així com el compromís i la coherència amb la seva manera de veure el món i
d’actuar en conseqüència. Així com també 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.
El Reglament d’ Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa preveu a l’article 18
que, per reconèixer els mèrits especials d’una persona vinculada a la ciutat, es podrà
concedir l’honor de designar una instal·lació municipal amb el seu nom.
L'article 21 del Reglament estableix que la designació d’un espai públic haurà de ser
acordat pel Ple de la Corporació, requerint-se per a la seva aprovació l’adopció de
l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de
membres de la Corporació.
A l'informe, emès per la instructora de l'expedient, de data 30 de maig de 2022 es
deixa constància dels mèrits que concorren en la persona de Maria Ciuraneta
Sannicolas, proposant-se la concessió de l’honor. Vist l’informe jurídic emès per la cap
d’unitat de la Secció juridicoaministrativa de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones.
Per tot això, l’Ajuntament de Manresa creu oportuna la tramitació del corresponent
expedient per a la concessió per tal de concedir l’honor de designar amb el nom de
Maria Ciuraneta Sannicolas a una instal·lació municipal, motiu pel qual l'AlcaldePresident proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
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PRIMER.- CONCEDIR a títol pòstum, a la Sra. Maria Ciuraneta Sannicolas l’honor de
donar el seu nom a la pista poliesportiva coberta del Complex Poliesportiu Vell
Congost la qual quedarà designada com: “Espai Maria Ciuraneta Sannicolas”.
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques les
circumstàncies de la persona, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la
seva concessió, i la data de la mateixa.
TERCER.- ORDENAR als serveis municipals corresponents que procedeixin a la
col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin, així com instal·lar un
element informatiu en aquest espai on es consigni la nova denominació i els valors que
es reconeixen a Maria Ciuraneta Sannicolas com a pionera i promotora del bàsquet
femení a Manresa.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Vilaseca Gonzàlez, convidada pel
Govern Municipal a intervenir en el punt 3.5 de l’ordre del dia, en el marc de Manresa,
Capitalitat del Bàsquet Femení 21-22.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=2948.0

L’alcalde sotmet el dictamen 3.5 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.

4.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’Inventari
General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de
Manresa, amb referència a 31 de desembre de 2021. (PAT.VAR 05/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 26 de maig de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 31 de desembre de 2021, la Unitat de Gestió Patrimonial del Servei de
Contractació, Patrimoni i Inversions va dur a terme la rectificació de l’Inventari General
Consolidat de Béns, Drets i Obligacions d’aquest Ajuntament, amb motiu del
tancament d’any.
II. En la mateixa data es va elaborar el document d’assentament de regularització
entre els béns de l’Inventari i la comptabilitat de l’Ajuntament.
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III. A data 31 de desembre de 2021 consta que l’Inventari estava compost de 2.330
fitxes, que es troben distribuïdes en els 4 llibres següents:
A.
B.
C.
E.

Llibre de béns, drets i obligacions
Llibre del Patrimoni municipal de sòl i habitatge
Llibre del patrimoni històric-artístic
Llibre de béns revertibles.

IV. Conformen l’expedient, també, els documents següents:
-

Memòria de la rectificació anual de l’Inventari a 31 de desembre de 2021
Plànols resum de l’Inventari a 31 de desembre de 2021

V. El Cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un informe jurídic en data 26 de
maig de 2022, en el qual fa constar que l’expedient de rectificació de l’Inventari i la
seva tramitació s’ajusten a dret.
Consideracions jurídiques
La rectificació de l’Inventari de Béns, Drets i Obligacions Municipals ve regulada, entre
d’altres, per la normativa següent: 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; 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; Decret 336/1988, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals i, supletòriament, el RD 1372/1986, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals.
Com a norma essencial, es transcriu l’article 222 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, que prescriu el següent:
222.1 Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre
els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris.
222.2 L'inventari ha d'ésser objecte d'actualització continuada, sens perjudici de la seva
rectificació i comprovació, que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es
renovi la corporació, en el segon.
222.3 Correspon al ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i la comprovació de
l'inventari.

D’acord amb l’anterior, l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació de la
rectificació de l’Inventari correspon al Ple de la Corporació.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
ACORD
Primer.- APROVAR la rectificació de l’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i
Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, fet amb referència a 31 de desembre de
2021, amb motiu del tancament d’any, de conformitat amb allò que disposen els
articles 222 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; l’article 86 del Reial Decret Legislatiu
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781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local; els articles 100 i següents del Decret 336/1988, pel
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i, supletòriament, l’article 17 i
següents del RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de
les entitats locals, i que es troba conformat per un total de 2.330 fitxes, amb els valors
que es desglossen a continuació:

I
I
I
I
I
I
I
I
III
III
III
III

1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
6

a
b
c
d
a
b
c
d

EPÍGRAF
Béns de domini públic, ús públic, parcs i jardins
Béns de domini públic, ús públic, places i vials urbans
Béns de domini públic ús públic, vials no urbans
Altres béns d'ús públic
Immobles de servei públic
Drets reals de servei públic
Mobles de servei públic
Drets de propietat immaterial de servei públic
Immobles patrimonials
Drets reals patrimonials
Mobles patrimonials
Crèdits i drets de caràcter personal patrimonial
Total

VALOR
14.676.643,64
38.589.681,02
1.503.919,37
1.376.093,91
83.392.212,17
508.739,04
12.014.738,49
959.224,27
49.033.037,71
4.142.241,44
30.769,39
1.560.865,09
207.788.165,54

“
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=4863.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 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.

4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 1850/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 2 de juny de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents i consideracions jurídiques
XXX ( XXX ) ha presentat una factura al registre de l’Ajuntament de Manresa pel servei
relacionat amb una actuació musical, per un import de 450,00 euros.
XXX (XXX ) ha presentat una factura per la Conferència “Nethunting. El talent al món
digital” per un import de 500,00 euros.
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XXX (XXX ) ha presentat una factura al registre de l’Ajuntament de Manresa relativa a
la formació específica sobre Gestió Administrativa dels Cellers en l’àmbit de la DO Pla
de Bages per import de 497,31 euros.
L’empresa Ascensores Galo, SLU ( B08261265 ) ha presentat una factura al registre de
l’Ajuntament de Manresa en concepte de reparació dels polsadors de la cabina de
l’ascensor de Santa Llúcia per import de 228,38 euros.
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.
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 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 XXX (XXX ) per import de 450,00
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 3341 22609, pel deute acreditat i
informat pel responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Núm. de factura
F2022/2003

Procediment
CMP.FAC2022/2040

Import
450,00 €

Objecte de la despesa
Actuació musical

Segon. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de XXX (XXX ) per import de 500,00
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 24114 22699, pel deute acreditat i
informat pel responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Núm. de factura
F2021/111846

Procediment
CMP.FAC2021/12104

Import
500,00 €

Objecte de la despesa
Conferència “Nethunting.El talent en
en el món digital.
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Tercer. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de XXX (XXX ) per import de 497,31
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 4221 22699, pel deute acreditat i
informat pel responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Núm. de factura
F2021/112164

Procediment
CMP.FAC2021/12425

Import
497,31 €

Objecte de la despesa
Formació gestió administrativa dels els
cellers en l’ambit de la DO Pla de
Bages.

Quart. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa Ascensores Galo, SLU
per import de 228,38 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 92062 22701,
pel deute acreditat i informat pel responsable del servei i que es relaciona a
continuació:
Núm. de factura
F2022/1748

Procediment
CMP.FAC2022/1783

Import
228,38 €

Objecte de la despesa
Reparació polsador ascensors.

“
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=5139.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM), 4 vots negatius (4 GMPSC-CP) i 5 abstencions
(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.
4.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 16/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
16/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 de juny de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
En relació amb l’expedient de modificacions de crèdit núm. 16/2022, 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 són les següents:
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 17 de maig d’import 5.500,00 euros. PRE.SOL 75.
Des de fa anys l’Ajuntament de Manresa atorga a les dues associacions de personal
de l’Ajuntament de Manresa una subvenció nominativa. Fins l’any passat formaven
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part del pressupost de presidència, però enguany cal incloure-les al pressupost del
Servei d’Organització i Recursos Humans. Atès que no tenim cap partida creada per
aquest concepte, cal crear-la de nou. (3.925€ per l'Associació de personal de
l'Ajuntament de Manresa i 1.575€ per l'Associació Cultural de la Policia Local de
Manresa.
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de
data 5 de maig d’import 1.500,00 euros. PRE.SOL 49 .
No tenim partida pròpia per poder fer front a la compra de material informàtic
(memòries i discs durs per millorar els ordinadors que s'utilitzen per fer classes) per les
aules del'Escola d'Art. El departament d'informàtica no poden fer front d'aquesta
despesa aquest any sense fer aquest canvi de partida des de la partida 22 3241 62500
de mobiliari.
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de
data 9 de maig d’import 1.130,00 euros. PRE.SOL 52 .
Creació nova partida per a l'adquisició, configuración inicial i gestió programa
informàtic Gwido per Escola d'Art. L'Escola d'Art no disposa de cap partida 22706
.- Servei d’Alcaldia-Presidència: Proposta de modificació de crèdits de data 20 de
maig d’import 71.700,00 euros. PRE.SOL 78
Incrementar la partida de Despeses diverses Manresa 2022 per la realització de les
accions previstes en el Programa. Projecte Lotus 2022-23, Congrés d'Història
Moderna, exposicióiconografia i concert de Pergolesi
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 1 de juny d’import 71.700,00 euros. PRE.SOL 78.
Donades les necessitats de finançament, existeixen aplicacions pressupostàries del
capítol 1 que han generat estalvis i que poden transferir-se a altres aplicacions.
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 31 de maig
d’import 3.595,80 euros. PRE.SOL 86.
Per comprar certificats d’empleat públic amb pseudònim
.- Servei de Territori: Proposta de modificació de crèdits de data 31 de maig d’import
25.780,73 euros. PRE.SOL 89.
Ampliació de les partides 151.12.681.00 i 151.12.682.00 perfer front al pagament de la
compravenda de la finca situada al carrer de Sant Bartomeu núm. 3
.- Servei de Territori: Proposta de modificació de crèdits de data 27 de maig d’import
10.019,65 euros. PRE.SOL 60.
Ampliació de la partida 151.12.622.00 per fer front al pagament corresponent al valor
de la construcció de la xemeneia industrial situada en el sector subjecte al PMUt 022
l’Alcoholera

Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançats amb baixes de crèdits d’aplicacions pressupostaries , 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 suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris finançats amb baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries ,
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. P16/2022
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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=5589.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM), 3 vots negatius (3 GM Fem Manresa) i 6
abstencions (4 GMPSC-CP, 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.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la derogació del Reglament
regulador del registre de documents de l’Ajuntament de Manresa.
(ORD.GEN 2/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 9 de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. El Reglament regulador del Registre de documents de l’Ajuntament de Manresa va
ser publicat al BOP núm. 45 de 21 de febrer de 2004.
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2. Per part del Servei de Cooperació en l’Administració Electrònica, Transparència i
Protecció de Dades s’ha proposat la derogació d’aquest Reglament, en base a la
següent argumentació:
“L’aparició de les normes següents:
 la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques,
 la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 l’Ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Manresa
(aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió del dia 22 de
setembre de 2016, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en
sessió del dia 16 de febrer de 2017, publicació del text íntegre en el BOP, del
dimecres 22 de març de 2017 i data d’entrada en vigor de 23 de març de 2017), de
forma conjunta amb:
 la Instrucció sobre el registre d’entrada i la seva distribució (aprovada per resolució
de 2 de juliol de 2020).
introdueixen un nou marc regulador que deixa totalment obsoleta la regulació continguda a
la norma referenciada inicialment de l’any 2004, el que provoca que la seva virtualitat
actualment hagi esdevingut inoperant.
La incorporació de les TIC en l’activitat administrativa ha modificat la normativa en matèria
de procediment administratiu i, per tant, la tradicional regulació dels registres generals, que
han evolucionat cap a una versió electrònica. Les lleis 39/2015 LPAC i 40/22015 LRJPAC,
que han derogat la Llei 30/1992 LPRJPAC i la Llei 11/2007 LAE, han constituït una
reforma de gran envergadura en l’ordenament jurídic administratiu, que ha incidit de
manera substancial en els normes de funcionament dels registres administratius.
La introducció d’obligats “ex lege” a relacionar-se electrònicament amb les administracions
públiques requereixen de les Administracions disposar d’un registre electrònic general o, si
s’escau, adherir-se al de l’Administració General de l’Estat. Aquests registres han d’estar
assistits per una xarxa d’oficines en matèria de registres, que passen a denominar-se
Oficines d’Assistència en Matèria de Registres, i que han de permetre als interessats no
obligats, si així ho volen, presentar les seves sol·licituds en paper, les quals s’han de
convertir a format electrònic.
Igualment, la Llei modifica el règim d’aspectes que afecten de manera tangencial a
l’operativa dels registres administratius, com pot ser l’ampliació del concepte d’interessat
(art. 4 Llei 39/2015); l’obligació de disposar d’un registre dels funcionaris habilitats per
assistir els interessats en l’ús de mitjans electrònics (art. 12 Llei 39/2015); el règim de
validesa i eficàcia de les còpies, en què s’aclareix i simplifica el règim actual i es defineixen
els requisits necessaris perquè una còpia sigui autèntica, les característiques que han de
tenir els documents emesos per les administracions públiques per ser considerats vàlids,
així com els que han d’aportar els interessats al procediment, i estableix amb caràcter
general l’obligació de les administracions públiques de no requerir documents ja aportats
pels interessats, elaborats per les administracions públiques o documents originals, llevat
de les excepcions que preveu la normativa (articles 27 i 28 Llei 39/2015). Així mateix, en
referència a termes i terminis, s’ha introduït el còmput de terminis per hores i la declaració
del dissabte com a dia inhàbil (articles 29 a 33 Llei 39/2015).
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, assenyala entre els principis
generals d’actuació que les administracions públiques es relacionaran entre si i amb les
seus òrgans, organismes públics i entitats vinculades o dependents a través de mitjans
electrònics, que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions
adoptades per a cadascuna d’elles, garantint la protecció de les dades de caràcter
personal i facilitant preferentment la prestació conjunta dels serveis als interessats.
D’altra banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions, consagra la tramitació electrònica del procediment administratiu com
l’actuació habitual de les administracions, com a element clau d’eficàcia i eficiència
administrativa i de reforç de les garanties dels interessats.
Tenint en compte que el marc regulador actual anteriorment referenciat és suficient i
adequat, sobretot amb la pràctica per part de la Secretaria de l’ús de resolucions per a
l’actualització periòdica de les oficines descentralitzades de registre existents i del seu
règim horari en funció de diferents èpoques i necessitats.
Considerant que no hi cap procés de consulta prèvia, atès que el contingut del Reglament
ha quedat totalment superat per la normativa vigent actual, i del seu antic contingut (ja
derogat “de facto” per lleis actualment en vigor – Llei 39/2015 i Llei 10/2015-) no se’n
desprèn cap tipus d’efecte (ni positiu ni negatiu) per a la ciutadania.”

3. D’acord amb aquesta proposta del Servei de Cooperació en l’Administració
Electrònica, Transparència i Protecció de Dades, doncs, correspon la derogació del
Reglament regulador del registre de documents de l’Ajuntament de Manresa.
4. Per resolució de l’alcalde 392 de 17 de gener de 2022 es va aprovar el Pla
Normatiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a 2022, el qual fou modificat
per resolució de l’alcalde 2991 de 4 de març de 2022, resolució que recull la
previsió de la derogació del Reglament regulador del registre de documents de
l’Ajuntament de Manresa.
5. Vist l’informe preceptiu emès pel Secretari General, en què proposta d’aprovació
inicial de la derogació del Reglament regulador del registre de documents de
l’Ajuntament de Manresa.
Consideracions legals
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels
reglaments i ordenances.
2. Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, concreta el procediment
d’aprovació de les ordenances i els reglaments i n’exigeix l’aprovació inicial,
sotmetre’l a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter
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automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
La derogació de les ordenances o reglaments ha de seguir un procediment anàleg,
observant les prescripcions previstes per a la seva aprovació.
4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. Li
correspon, doncs, igualment, la competència per a la seva derogació.
En conseqüència, en la meva condició de Regidora delegada de Recursos Humans i
Govern Obert, proposo al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels següents
acords:
“Primer.

Aprovar inicialment la derogació del Reglament regulador del registre
de documents de l’Ajuntament de Manresa publicat al BOP núm. 45 de 21
de febrer de 2004.

Segon.

Sotmetre a informació pública aquest acord, pel termini de trenta dies
hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació, a fi que es puguin
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament, el termini d’informació pública del qual
començarà l’endemà de la darrera de les publicacions oficials
esmentades.

Tercer.

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

Quart.

Comunicar els acords anteriors a tots els Caps de Servei de
l’Ajuntament, per al seu coneixement”.

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=6396.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 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.
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4.2.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la devolució de garantia del
contracte de subministrament de la infraestructura corporativa de
seguretat perimetral. (CON.EXE 32/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 10 de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I.

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 2 de desembre de 2014, va
adjudicar el contracte de subministrament de la infraestructura corporativa
de seguretat perimetral, a favor de l’entitat mercantil ABAST SYSTEMS, SA,
amb CIF A-59.104.612, per un preu anual pels quatre anys inicials de vigència
del contracte de 50.400 euros, IVA no inclòs.
El contracte es va formalitzar el dia 23 de desembre de 2014, amb una durada
de quatre (4) anys, prorrogable per dos (2) anys més.

II.

ABAST SYSTEMS, SA va constituir la garantia definitiva del contracte, en data
24 de novembre de 2014, mitjançant un aval del Banc de Sabadell, per un
import de 2.520 €.

III.

En data 4 de novembre de 2016, mitjançant escriptura autoritzada per la senyora
Elisabeth García Cueto, Notària de Barcelona, amb el número 1.132 del seu
protocol, es va formalitzar la transformació de la societat, passant de societat
Anònima a Societat de Responsabilitat Limitada.

IV.

En data 27 de juliol de 2017, mitjançant escriptura autoritzada per la senyora
Elisabeth García Cueto, Notària de Barcelona, amb el número 984 del seu
protocol, es va modificar la denominació de la societat, passant d’ABAST
SYSTEMS, SL a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL.

V.

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 18 de desembre de 2018, va
prorrogar el contracte pel període comprès entre el 24 de desembre de 2018 i el
23 de desembre de 2019.

VI.

El Ple de la corporació, en la sessió del dia 21 de novembre de 2019, va
prorrogar el contracte pel període comprès entre el 24 de desembre de 2019 i el
23 de desembre de 2020.

VII.

Finalitzada la vigència del contracte, el cap de Servei de Tecnologies i Sistemes
d’Informació, en data 10 de març de 2022, contrastat el compliment de l’objecte i
essent satisfactori, ha informat favorablement la devolució de la garantia
dipositada.

VIII.

En data 9 de maig de 2022, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un
informe en què conclou que, havent finalitzar el subministrament amb
conformitat, s’escau retornar la garantia definitiva del contracte.
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Consideracions legals
Primera. Devolució de la garantia definitiva del contracte. L’article 102 del Text
refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector públic, preveu que
la garantia definitiva serà retornada quan s’hagi complert satisfactòriament el contracte
i sempre que no existeixin responsabilitats imputables al contractista.
Segona. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada del contracte i de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional 2a del TRLCSP, l’òrgan
competent per a l’adopció de l’acord és el Ple.
Per tot això, com a regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert, proposo al
Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Tornar a l’entitat mercantil ABAST SYSTEMS, SA, avui ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, SL, amb CIF B-59.104.612 i domicili al C. Equador, núm. 39-45 de
Barcelona - 08029, l’aval del Banc de Sabadell per import de 2.520 €, que correspon a la
garantia definitiva constituïda per respondre del compliment del contracte de
subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat perimetral, que
l’Ajuntament de Manresa li va adjudicar el dia 2 de desembre de 2014, amb fonament al
compliment contractual.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=6488.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.2 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots
afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i 7
abstencions (4 GMPSC-CP i 3 GM Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE DESNVOLUPAMENT LOCAL

5.1

Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases especifiques
reguladores per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per
afavorir la creació i consolidació d’empreses a Manresa i de la minuta del
conveni regulador de les condicions per a la seva devolució. (SUB.BCO
19/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i
Coneixement, de 26 de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
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1. L’Ajuntament de Manresa desenvolupa, entre d’altres, actuacions de suport a
l’emprenedoria i empreses per tal de fomentar la cultura emprenedora i alhora
generar noves activitats econòmiques al territori.
2. Una de les mesures de foment de l’emprenedoria local és la concessió d’ajuts
reintegrables o “microcrèdits” sense interès a les persones físiques o jurídiques
emprenedores per tal de fer realitat el seu projecte.
3. Aquesta actuació participa en gran part de la tècnica de foment atès que la finalitat
buscada és afavorir la creació i consolidació d’empreses per augmentar el teixit
productiu de la ciutat i així possibilitat l’augment de la riquesa del territori i la
generació de llocs de treball. Aquesta mesura de foment requereix l’establiment
d’unes bases per a poder participar-hi i garantir la concurrència competitiva a més a
més de fixar uns paràmetres per tal de valorar els projectes presentats.
4. A més, s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament de Manresa, dins la seva acció de
govern, té especial interès en incentivar la posada en marxa de nous negocis no
sols per generar riquesa sinó també per fomentar la cultura emprenedoria i alhora
promocionar la creació de llocs de treball. Si a més, aquesta posada en marxa de
nous negocis es realitza al Centre històric de Manresa, significa que no només es
fomenta l’emprenedoria sinó que a més l’obertura d’aquest negoci servirà per
dinamitzar uns dels barris d’especial protecció per l’Ajuntament de Manresa.
5. Per incentivar la creació i consolidació d’empreses es proposen 2 línies de
microcrèdits:
Línia 1. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dirigida a persones
emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d’un
negoci o bé empreses ja constituïdes que obrin un nou centre de treball a Manresa
Línia 2. “ “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja
constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.
En el cas d’empreses ja constituïdes s’exclouran aquelles que tinguin un volum de
facturació superior als 500.000,00 euros o que la facturació del grup empresarials sigui
superior a aquesta quantitat.
Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa
necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.
La dotació pressupostària per a l’any 2022 és de 65.0000 euros, dels quals es
destinaran 40.000,00 euros a la línia 1 i 25.000,00 euros a la línia 2.
6. En data 25 de maig de 2022, la tècnica de Servei de Desenvolupament Empresarial
i la tècnica d’administració general han emès sengles informes en relació amb
l’aprovació d’aquestes bases
Consideracions legals
1. Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals
competències pròpies en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions
de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial,
artesanal, turístic i foment de l’ocupació.
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2. Règim jurídic. L’Activitat portada a terme per l’Ajuntament de Manresa s’enquadra
dintre l’activitat de foment atès que la finalitat buscada és afavorir la creació i
modernització d’empreses.
Per portar a terme aquesta activitat de foment, d’acord amb l’article 5 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitat i serveis
dels ens locals, l’activitat de foment s’haurà de sotmetre als principis de publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat i amb adequació a la legalitat pressupostària,
principis que queden garantits amb l’aprovació de les bases reguladores objecte
d’informe.
Aquest mateix decret estableix, en el seu article 118, que la subvenció té per objecte
tota disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals o els seus organismes
autònoms atorguin a persones públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat
o interès social o per promoure l’assoliment d’una finalitat pública, requisits que
concorren en les bases objecte d’aprovació.
Així mateix, també concorren les característiques de l’article 2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre per a considerar que la tècnica d’utilització dels microcrèdits participa
dels elements de la tècnica subvencional.
3. Procediment d’aprovació. L’article 22.1 de la Llei 38/2003 determina que el criteri
general d’atorgament de subvencions serà el de concurrència competitiva,
respectant els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003 de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació
4. Bases reguladores L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, Activitats i
serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases reguladores de
la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació pública per
un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis i una referència al DOGC.
5. Conveni de col·laboració A aquest conveni, al marge de les previsions en matèria
de subvencions, també li seran aplicables les disposicions relatives als convenis de
col·laboració establertes en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.
El Conveni reuneix els requisits establerts en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons consta a l’informe de la tècnica
d’administració general que s’incorpora a l’expedient.
Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector, d’acord amb l’establert a l’article 6.2 d’aquest text legal.
6. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació, tal i com estableix l’article
128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació
Per tot això, la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent:
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ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts
reintegrables o “microcrèdits” per afavorir la creació i consolidació d’empreses a
Manresa, de conformitat amb el text següent:
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
REINTEGRABLES O
“MICROCRÈDITS” PER AFAVORIR LA CREACIÓ i LA
CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES A MANRESA
1. Objecte
L’objecte d’aquests ajuts reintegrables o “microcrèdits”, és facilitar l’accés al finançament de
projectes empresarials que impulsin la creació i consolidació d’empreses a Manresa.
2. Beneficiaris i conceptes subvencionables
2.1 Beneficiaris
Es contemplen dues línies d’ajuts reintegrables, una destinada a la creació d’empreses i l’altra
per donar suport a la inversió realitzada per empreses ja creades.
Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
En relació amb els beneficiaris, podran sol·licitar aquesta línia:




Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el
traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de la data fixada en la
corresponent convocatòria.
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen,
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.
Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de
treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre
de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de la
data fixada en la corresponent convocatòria i el volum anual de facturació de l’empresa
o grup empresarial no superi els 500.000 euros.
Es considerarà centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a
dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una
organització específica, tant de béns com de persones

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes
amb menys de cinc anys d’activitat.
Beneficiaris: Empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys
d’activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que
hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat
comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en el
procés de la seva consolidació. S’exclouen les empreses del sector immobiliari i financer.
També s’exclouen com a beneficiàries aquelles empreses ja constituïdes amb un volum de
facturació superior als 500.000,00 euros anuals o que la facturació del conjunt del grup
empresarial sigui superior a aquesta quantitat.
A més, les beneficiàries hauran de reunir els requisits i complir amb les condicions establertes
en l’apartat 5 de les Bases reguladores.
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2.2 Conceptes subvencionables
Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials
(compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de
traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte
(compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers,
col·laboracions externes, etc).
Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes
amb menys de cinc anys d’activitat.
Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar inversions en adquisició d’actius fixes.
Es consideraran actius fixes aquells béns tangibles o intangibles, que no poden convertir-se en
líquid a curt termini i que normalment són necessaris pel funcionament de l’empresa i no es
destinen a la venda.
S’exclouen explícitament d’ambdues línies:




l’adquisició de terrenys i/o construccions
les despeses financeres i tributàries
les inversions financeres a llarg termini

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions realitzades a partir de la
data fixada en la convocatòria i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos
a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.
3. Import dels ajuts
Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària, en
ambdues línies i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.
4. Incompatibilitats
Un projecte que hagi estat beneficiari d’un “microcrèdit” en una convocatòria anterior, no podrà
tornar a ser beneficiari pel mateix projecte en posteriors convocatòries.
Un projecte beneficiari de la línia de creació d’empreses en anteriors convocatòries que encara
estigui en termini de retorn del microcrèdit no podrà ser beneficiari de la línia 2.
5. Obligacions dels beneficiaris
Per obtenir la condició de beneficiari, al marge del compliment dels requisits establerts en
l’apartat 2.1 també hauran de complir les condicions següents:
a) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària i al corrent amb les seves
obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir durant tot
el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la
resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. A aquest efecte les
persones sol·licitants presentaran una declaració responsable que comporta
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’aquestes
obligacions a través de mitjans telemàtics.
b) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions
establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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c) Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió relatiu a l’aplicació dels articles 107 i
108 del tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis.
d) Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa.
e) Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
f) Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el
compliment de la finalitat que determina la concessió de l’ajut.
g) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de
les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
h) Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament
i) En el cas de persones estrangeres hauran de disposar del corresponent permís de
treball per compte propi.
j) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial
aplicable.
k) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
Les persones beneficiàries dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa
aplicable en matèria de subvencions.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i pot suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.
6. Condicions dels microcrèdits
Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:





Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals

7. Àmbit temporal
Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període compres
entre la data fixada en la convocatòria i els 3 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà
de la data de cobrament de l’ajut reintegrable. En qualsevol cas, la data límit de justificació de
la realització del projecte serà de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la data de cobrament
de l’ajut reintegrable.
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un mateix
any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la convocatòria
corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal.
8. Crèdit pressupostari
L’import total que es destinarà a aquests “microcrèdits” així com la determinació concreta de les
aplicacions pressupostàries a les quals s’imputa
serà determinat en la corresponent
convocatòria.
A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables i en el supòsit
que, un cop resoltes les convocatòries, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat en aquestes, es
podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir els ajuts
reintegrables i que, atesos els criteris de valoració, mantenien una posició immediatament
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posterior a la dels projectes finançats segons l’ordre de preferència establert, sempre que
aquest projectes finançats es puguin realitzar en els terminis establerts en les bases.
9. Forma i termini de presentació de sol·licituds
9.1 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.
L’extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial d ela Província de Barcelona,
prèvia comunicació a la Base de Dades nacional de subvencions ( BDNS)
9.2 Forma de presentació de sol·licituds
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics
les persones següents:

-

Les persones jurídiques
Les entitats sense personalitat jurídica
Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació
obligatòria.
Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració

La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa.
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així
com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9.3 Documentació a presentar
Per demanar l’ajuda s’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb el formulari establert per a
cada convocatòria, al qual s’haurà d’adjuntar, com a mínim, la documentació següent:
Documentació genèrica per les dues línies:
-

Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).

-

Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat i document d’inscripció
de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de
persones jurídiques, si s’escau.

-

Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a través
d’un representant.
Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna

-

Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el
registre corresponent, si escau

-

En cas de no tenir la forma jurídica d’empresa d’economia social recollida a l’article 5
de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social, però realitzar una activitat
econòmica dins l’àmbit de l’economia social i solidària, per a voler optar a la puntuació
dels criteris de valoració, els empresaris/empreses hauran d’aportar l’acreditació de
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pertànyer o trobar-se adherides a les xarxes indicades en els criteris de valoració o bé
indicació del lloc on es pot consultar la informació, sempre i quan la consulta sigui
d’accés públic.
L’acreditació dels requisits indicats en l’apartat 5 de les bases es realitzarà mitjançant la
corresponent declaració responsable, que s’incorporarà al formulari de sol·licitud, el qual també
incorporarà l’autorització expressa perquè l’Ajuntament pugui obtenir l’acreditació d’estar al
corrent d’obligacions amb l’AEAT, la TGSS i Hisenda municipal així com l’autorització a
l’Ajuntament per demanar informació complementària per tal de comprovar la veracitat de les
dades manifestades en la sol·licitud.
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions
responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és
també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi
pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Manresa
podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les
actuacions de comprovació que consideri oportunes.
Documentació específica:
Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
-

Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes
amb menys de cinc anys d’activitat.
-

Pressupost de la inversió a realitzar
Informe explicatiu del perquè de la inversió a realitzar i com aquesta pot ajudar a la
consolidació de l’empresa.
El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims
exercicis.

10. Procediment de concessió
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Correspondrà la instrucció a la Regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement o
regidor/a que la substitueixi i la resolució al Regidor d’Hisenda o regidor/a que el substitueixi.
11. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquest ajuts
reintegrables, així com la seva ponderació són els següents:
Per la línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses:
CRITERIS
a) Valoració aspectes tècnics

PUNTUACIÓ MÀXIMA
Es valorarà amb 50 punts, distribuïts de la
forma següent:
20 punts

1.

Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat

2.

Justificació de la viabilitat econòmica i financera del projecte.

20 punts

3.

Nombre de llocs de treball previstos (inclosos els de les persones

10 punts
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sòcies o promotores)
b)

Valoració aspectes qualitatius

1.

Potencial de creixement de l’activitat

2.

Creació o millores de l’empresa realitzades en locals de planta
baixa (inversions en reforma del punt de venda, sempre i quan la
intervenció incideixi en l’espai d’atenció al públic i la imatge
general, interior o exterior, del local)

3.
c)

d)

Es valorarà amb 35 punts, distribuïts de la
forma següent:
10 punts

20 punts

Caràcter innovador del projecte
Acció de discriminació positiva col·lectiu dona (1) : Es
valorarà que el projecte afavoreixi l’ocupació del col·lectiu de la
dona.

5 punts

Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (2)

5 punts

e) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)
TOTAL

(1)
-

5 punts

5 punts
100 punts

Es considerarà que el projecte afavoreix l’ocupació del col·lectiu de la dona quan:
La meitat o més de la plantilla la conformin dones
La meitat o més de l’accionariat o participacions estiguin en possessió de dones
La meitat o més dels càrrecs d’alta direcció estiguin ocupats per dones
Que el projecte es realitzi de forma individual per una dona emprenedora o, en cas que
hi hagi vàries persones, la meitat o més de les persones promotores siguin dones.

(2) Es considerarà empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària aquella que:
-

-

Responguin a la forma jurídica de cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les
associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les
empreses d’inserció, els centres especials de treball, les societats agràries de
transformació
No tinguin la forma jurídica d’empresa d’economia social segons la formes indicades en
l’article 5 de la Llei 5/2011, d’Economia Social, però puguin acreditar trobar-se en algun
dels supòsits següents:

Haver obtingut el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària

Estiguin inscrites al directori de punts del mapa d’economia solidària de Pam a
Pam

Estiguin adherides al sistema agrogastronòmic Projecte Rebost del Bages

Estiguin registrades al Mapa d'experiències destacades en responsabilitat social
del Consell de Relacions Laborals

Formin part del catàleg de bones pràctiques de l'Ateneu cooperatiu de la
Catalunya central

(3) Es consideraran empreses ubicades al Centre Històric aquelles que s’ubiquin dins
l’àmbit territorial delimitat en l’Annex 1 d’aquestes bases
Els sol·licitants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. En cas de no assolir
aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació exigida.
Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en l’aplicació
dels criteris de valoració.
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En cas d’empat entre les diferents sol·licitud, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat a) dels criteris de valoració (valoració
aspectes tècnics). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de
presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa.
Per la línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja
constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.
Criteris
a)

b)
1.
c)

Puntuació màxima
Local comercial/taller/nau industrial
- A lloguer, cessió o propietat
- No en disposa
Nombre de persones que treballa a l’empresa
Empreses de més de 5 treballadors
Segons la inversió realitzada

1.

Inversions en obres i/o instal·lacions per que suposin fer
canvis en l’estructura física de l’empresa i/o ampliació del
negoci.
2. Inversions en energies renovables
3. Maquinària per incrementar la producció/servei
4. Inversions en equipament informàtic
5. Vehicle comercial
6. Instal·lacions fred/calor
7. Inversions en mobiliari i utillatges
8. Inversions en pintura i manteniment
d) Acció de discriminació positiva col·lectiu dona (1): Es
valorarà que el projecte afavoreixi l’ocupació del col·lectiu
de la dona.
e) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (2)
f)
Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)
g) Evolució de l’activitat en els últims dos anys (si
l’evolució ha estat positiva)
TOTAL

5 punts
0 punts

10 punts
Màxim 65 punts distribuïts de la forma
següent
10 punts

10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts

5
5

punts
punts
5 punts

100 punts

12. Comissió de valoració
La Comissió de valoració es determinarà en la corresponent convocatòria. Aquesta comissió
estarà formada com a mínim per:




El/la regidor/a delegat/da d’Ocupació, Empresa o coneixement o regidor/a delegat/da
que la substitueixi, que actuarà com a President/a
Dos tècnics/ques del Servei de Desenvolupament local, que actuaran com a vocals
Un/a funcionari/aria municipal, que actuarà com a secretari/ ària

La Comissió es reserva el dret d’efectuar una entrevista personal amb els sol·licitants per tal de
conèixer o aprofundir en qualsevol dels elements del projecte així com a realitzar una visita a
les instal·lacions on es pretén desenvolupar l’activitat.
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.
13. Resolució
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva.
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No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de
definitiva.
Els ajuts concedits s’entendran acceptats 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.
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions tècniques i
econòmiques i requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un conveni (conveni que
s’adjunta com a annex 2) que contindrà les clàusules de compromisos mutus entre cada un
dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa.
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a comptar des
de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense
que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per mitjans electrònics i s’enviarà a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
14. Modificació de la resolució de concessió
L’Ajuntament de Manresa té la facultat de revisar els ajuts reintegrables concedits i modificar la
resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a
la concessió del microcrèdit.
El beneficiari podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o
parcialment l’ajut reintegrable si ho considera oportú.
15. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries
Els beneficiaris hauran de:
a) Complir el projecte que fonamenta la concessió de l’ajut reintegrable .
b) Trobar-se desenvolupant l’activitat per la qual ha sol·licitat l’ajut reintegrable en el
moment d’atorgament de l’ajut i com a mínim els tres mesos posteriors a l’atorgament.
L’incompliment d’aquesta condició serà causa de revocació de l’ajut reintegrable.
c) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat,
l’Ajuntament i les obligacions davant la Seguretat Social .Aquest compliment s’haurà de
mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud,
prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
d) Justificar davant l’òrgan concedent, en el seu cas, el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determina la concessió o gaudiment de l’ajut reintegrable.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, en el
seu cas, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar
els òrgans de control competents.
Acta de la sessió plenària núm. 6, de 16 de juny de 2022

57

f)

Retornar els ajuts en el termini de 4 anys i en quotes trimestrals segons les condicions
fixades en la resolució d’atorgament i/o en el conveni. Aquest conveni, que s’adjunta
com a annex 3 contindrà les clàusules de compromisos mutus i indicarà la quantia del
préstec a concedir; la periodicitat de les amortitzacions, els terminis de creació efectiva
del projecte empresarial, la forma de supervisió i seguiment del projecte per part de
l’Ajuntament de Manresa, les condicions temporals de retorn de l’ajut reintegrable
concedit i les subjeccions legals a què es deuran les persones signatàries.

En qualsevol cas, el procediment de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert
en l’esmentada Llei 38/2003 es regularà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu establertes les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
amb les especificacions contingudes en l’article 42 i següents de la reiterada Llei 38/2003 i de
l’article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament o
parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats que tindran la
consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
16. Pagament
El pagament de l’ajut reintegrable o “microcrèdit” es farà efectiu una vegada les persones
beneficiàries hagin signat el corresponent conveni regulador de les condicions de devolució
dels ajuts.
El pagaments es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la persona
beneficiària
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri
necessàries
17. Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions
Qualsevol modificació essencial en el projecte s’ha de comunicar a l’Ajuntament de Manresa,
demanant una autorització de reformulació del projecte subvencionat. Aquesta reformulació
podrà comportar, en casos excepcionals i degudament justificats, una modificació de les
condicions de retorn de l’ajut reintegrable, sempre en el marc de les condicions generals
previstes en aquestes bases. Aquesta reformulació requerirà el corresponent informe de la
comissió d’avaluació.
Les persones beneficiàries dels ajuts reintegrables han de presentar a l’Ajuntament de
Manresa, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut,
la documentació justificativa del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir el préstec
i l'aplicació dels fons percebuts mitjançant la presentació de la documentació següent:


Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.
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Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquests documents.
Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau.

En cas que en el moment de l’atorgament de la subvenció, el beneficiari no hagués iniciat
l’activitat, disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de la
subvenció, per a iniciar l’activitat, sol·licitar tots els permisos necessaris i realitzar la inversió o
despeses previstes.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació.
L’Ajuntament de Manresa pot fer auditories o altres comprovacions a l’empara d’aquestes
bases als beneficiaris de l’ajut reintegrable.
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.
18. Incompliment i reintegrament
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions
previstes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i en el seu reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
Al marge de l’establert en el punt 11 g) relatiu a l’obligació de retorns dels ajuts, el beneficiari té
l’obligació de retornar íntegrament l’import concedit en els casos següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte o inversió
finançada en la línia 1 o 2
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives.
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció de
l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per la concessió de l’ajut.
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les
bases o resolució d’atorgament.
f)

La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa.

g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial que
pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de la
propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament de
Manresa.
i)

L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.
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j)

Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes a la
voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui les
despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les despeses
efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d’aquest
expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució comprensiva de la quantitat
a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial
dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases de la convocatòria per
a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el conveni regulador, i en
particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del reintegrament de l’ajut concedit,
sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta mateixa clàusula i procedirà contra els béns
i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
En cas que, una vegada declarat el reintegrament aquest no pogués pagar-se d’un sol cop,
caldrà peticionar el seu pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un aval bancari de
l’import íntegre.
L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament
de les ajudes.
19. Règim de mínims
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (UE) 1407/2013,
de 18 de desembre, de la Comissió relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del tractat de
funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis.
20. Aplicació supletòria
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret
administratiu i privat.
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.
21. Protecció de dades
Els sol·licitants i beneficiaris dels ajuts objecte d’aquestes bases reguladores han de complir
amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament ( UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per tant, han d’adoptar i
implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de
les dades objecte de tractament
22. Publicació dels ajuts
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

ANNEX 1. ÀMBIT TERRITORIAL CENTRE HISTÒRIC
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ANNEX 2
CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DE L’AJUT
REINTEGRABLE O “MICROCRÈDIT” ATORGAT PER L’AJUNTAMENT DE MANRESA A
FAVOR DE ................
Manresa, el ___ de _________ de ....
REUNITS
D’una banda, el senyor ................, Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa,
I de l’altra, el/la senyor/a ....., amb DNI ......, en nom ......
INTERVENEN
El senyor ....................., en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions que li atorga
la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de Manresa, entitat
local amb domicili a Manresa, Plaça Major, 1, i CIF P-0811200-E, assistit pel secretari general
de l’Ajuntament, Sr. ......................
El/La senyor/a ........, en nom i interès propi/ en la seva qualitat de ........... de l’entitat....... , amb
domicili al carrer ............... de ............... i NIF ............., d’ara en endavant el beneficiari. Es
troba facultat per a l’atorgament d’aquest acte en virtut de.......
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a l’atorgament
d’aquest conveni, i a l’efecte
MANIFESTEN
I.

L’Ajuntament de Manresa, en aplicació de l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, té competències pròpies
sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de
l’ocupació.

II.

L’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària de ............., va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i la consolidació
d’empreses a Manresa on s’establien les condicions d’atorgament així com també les
obligacions dels beneficiaris.

III.

Que en data ................ (RE..................) el beneficiari va presentar sol·licitud per participar
en la convocatòria de concessió de “microcrèdits” per finançar el projecte/ inversió
.................. i va sol·licitar un ajut reintegrable d’un import de .......................

IV. Que una vegada valorades les sol·licituds presentades, el projecte/sol·licitud presentat per
el/la/entitat................ ha obtingut la puntuació necessària per a obtenir l’ajut reintegrable,
d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases
V.

Que mitjançant acord ................., li ha estat atorgat al el/la/ .................. un microcrèdit per
un import de ................. euros, per a ésser destinat a ......................................... i amb
càrrec a l’aplicació pressupostària ...............del pressupost municipal de ......

VI. Que el punt 13 de les bases específiques d’aquests microcrèdits estableix la necessitat de
formalitzat l’ajut reintegrable mitjançant un conveni que contindrà les clàusules de
compromisos mutus entre els beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa
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VII. Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector, d’acord amb l’establert a l’article 6.2 d’aquest text legal.
Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració, amb
subjecció a les següents:
CLAUSULES
Primera. Objecte del conveni. L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions
d’atorgament i devolució de l’ajut reintegrable atorgat per l’Ajuntament de Manresa per un
import de ..................a favor de ............................................. per a portar a terme el projecte
..........................
Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària ........ del pressupost municipal
Segona. Que l’Ajuntament de Manresa atorga i el/la .................... accepta en aquest acte l’ajut
reintegrable per un import total de .................., obligant-se a aplicar aquesta quantitat al
projecte descrit en l’expositiu II i a retornar-lo d’acord amb les condicions establertes en aquest
conveni.
Tercera. Condicions econòmiques.
1. Quantitat atorgada: ________ €
2. Interès nominal anual: 0% (TAE: 0%)
3. Termini total d’amortització: 4 anys (que equival a 16 trimestres)
4.

Periodicitat de les quotes: trimestral

5. Data pagament primera quota: __/__/____
6. Import de cada quota _________ €
Quarta. Finalitat. L’ajut reintegrable haurà de destinar-se íntegrament a abonar les despeses,
inversions o altres que tinguin relació directe amb el pla o projecte presentat.
Cinquena. Forma de devolució. El beneficiari es compromet a retornar a l’Ajuntament de
Manresa la quantitat prestada en el termini de 4 anys a comptar des de ...................................
La forma de devolució serà mitjançant càrrecs bancaris trimestrals domiciliats en el compte
corrent del beneficiari núm. -------------------------de l’entitat ----------------- .
Aquests càrrecs bancaris seran d’un import de ------- euros cadascun i es cobraran en les
dates següents: ......................, segons el quadre de venciment que s’incorpora com a annex a
aquest conveni.
Això no obstant, si no ha transcorregut un trimestre natural entre la data de pagament de l’ajut
reintegrable i la data de venciment de la primera quota, l’import de la primera quota serà
proporcional al temps transcorregut, mentre que l’import de la ultima quota serà la diferència
entre la quantitat trimestral pactada en aquest pacte i l’import pagat en la primera quota. Això
comporta que el nombre de girs emesos per l’Ajuntament de Manresa pugui ser de 17, en
comptes dels 16 inicialment previstos.
S’entén per lloc de compliment de l’obligació el del domicili de l’entitat bancària en la que
s’hagin domiciliat els rebuts.
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Sisena. Justificació. El beneficiari es compromet a justificar davant l’Ajuntament de Manresa
el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de
la finalitat que determina la concessió o gaudiment de l’ajut reintegrable.
A aquests efectes la justificació que hauran de presentar els beneficiaris dels ajuts
reintegrables seran la següent:
Justificació de les despeses realitzades en el termini de 3 mesos següents a la signatura
d’aquest conveni mitjançant la documentació següent:
- Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau
-

Memòria de les inversions realitzades, si escau

-

Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.

-

Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquestes documents.

En el cas de no haver començat l’activitat, el beneficiari, en el termini de tres mesos a partir de
la data de signatura d’aquest conveni es compromet a sol·licitar tots els permisos necessaris
per a desenvolupar l’activitat i iniciar-la efectivament.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació.
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.
Setena. Condicions de seguiment. El beneficiari es compromet durant la vigència d’aquests
acords, a facilitar a l’Ajuntament de Manresa tota aquella informació i documentació que li sigui
requerida relativa a l’evolució del seu negoci.
Així mateix es compromet a adoptar les recomanacions que se li indiquin des de l’Ajuntament.
El seguiment d’aquest projecte es realitzarà mitjançant personal tècnic de l’Ajuntament que
vetllarà pel compliment d’aquests acords, el seguiment del projecte i el control dels ingressos a
efectuar per la persona beneficiària.
Amb la finalitat de fer seguiment de l’acord, analitzar el desenvolupament del projecte,, decidir,
si s’escau, sobre les noves iniciatives a impulsar o resoldre les incidències que puguin produirse, les parts poden constituir una Comissió de Seguiment i decidir els representants.
El seu funcionament s’ajustarà al règim jurídic dels òrgans col·legiats establert a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú i
a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya on el president serà un representant de l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta Comissió també serà l’encarregada de resoldre, si s’escau, les qüestions sobre la
seva interpretació o el compliment de les parts.
Vuitena. Resolució anticipada. El beneficiari podrà cancel·lar anticipadament el seu deute
amb l’Ajuntament de Manresa.
Davant l’amortització parcial anticipada del deute, el beneficiari podrà optar entre la reducció
del termini total o bé la reducció de la quota trimestral.
Aquestes amortitzacions no meritaran cap comissió de cancel·lació anticipada.
Acta de la sessió plenària núm. 6, de 16 de juny de 2022

64

Novena. Devolució anticipada de l’ajut reintegrable. En cas d’incompliment de les
condicions establertes en les bases i en aquest conveni i, al marge de les causes de
reintegrament establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i en
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de
retornar íntegrament l’import concedit, en els casos següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte finança.t
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció de
l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per la concessió de l’ajut
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les
bases o resolució d’atorgament
f)

La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa

g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial que
pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de la
propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament de
Manresa
i)

L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.

j)

Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions

Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes a la
voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui les
despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les despeses
efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d’aquest
expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució comprensiva de la quantitat
a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial
dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases, la convocatòria per a
la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el conveni regulador, i en
particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del reintegrament de l’ajut concedit,
sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta mateixa clàusula i procedirà contra els béns
i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Desena. Procediment de reintegrament en casos de devolució anticipada. El procediment
de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert en l’esmentada Llei 38/2003 es
regularà per les disposicions generals sobre procediment administratiu establertes les Lleis
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb les especificacions contingudes
en l’article 42 i següents de la reiterada Llei 38/2003 i de l’article 94 i següents del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de subvencions.
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Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament o
parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats que tindran la
consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
En cas que, una vegada declarat el reintegrament aquest no pogués pagar-se d’un sol cop,
caldrà peticionar el seu pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un aval bancari de
l’import íntegre.
Onzena. Durada. Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i
finalitzarà una vegada el beneficiari hagi retornat a l’Ajuntament la totalitat de l’ajut reintegrable
que haurà de ser com a màxim en el termini de 4 anys a comptar des del cobrament de l’ajut
reintegrable per part del beneficiari.
Dotzena. Responsabilitat. Del conjunt de les obligacions assumides pel beneficiari, respon
il·limitadament amb tots els seus béns presents i futurs.
Tretzena. Causes d’extinció. Aquest conveni es pot extingir per les següents causes:






Devolució anticipada de l’ajut reintegrable
Per mutu acord de les parts.
Per incompliment manifest d’una de les parts signants.
Impossibilitat sobrevinguda de l’objecte del conveni
Per qualsevol de les causes establertes a la llei.

Catorzena. Protecció de dades personals. Les persones sota signants autoritzen a
l’Ajuntament de Manresa incorporar les seves dades personals als fitxers informatitzats dels
que l’Ajuntament de Manresa és responsable, i que tindran com a finalitat el control i registre de
les operacions al seu nom, i en general la correspondència i la relació contractual entre ells.
Quinzena. Publicitat de les subvencions. La Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions i a aquests efectes
l’Ajuntament haurà de remetre a la BDNS la informació sobre les convocatòries i les
resolucions de concessió recaigudes.
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.
Setzena. Notificació. Les persones sota signants designen com a domicili hàbil per a tot tipus
de notificacions, requeriments o citacions, incloses les judicials, el que consta com a domicili en
aquest conveni o l’adreça electrònica designada en la sol·licitud per a la notificació a través de
mitjans electrònics, excepte en casos de modificació, sempre que hagi estat comunicat de
manera fefaent a l’Ajuntament de Manresa.
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Així mateix, les persones que, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques estan obligades a relacionarse electrònicament amb l’Administració, les notificacions i requeriments de l’Ajuntament de
Manresa es practicaran a través de mitjans electrònics.
Dissetena. Interpretació. L’Ajuntament de Manresa es reserva la prerrogativa d’interpretar les
clàusules d’aquest conveni i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Divuitena. Règim jurídic. En tot allò no previst en el present conveni, es regularà per les
Bases de convocatòria de concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió de ...................., la convocatòria
aprovada per .....i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament (aprovat per decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de
legislació que li sigui aplicable.
Dinovena Jurisdicció. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitarse, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte.
QUADRE VENCIMENTS DEL MICROCRÈDIT
Quantitat objecte d’ajut: --- euros
Quotes
Prèvia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Import quota

Venciment

Import pendent

“

Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
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Quart. Aprovar la minuta del conveni regulador de les condicions de devolució dels
ajuts reintegrables o “microcrèdits”, de conformitat amb el text que consta a l’annex 2
d’aquestes Bases.”
El secretari exposa dues esmenes al dictamen 5.1.1, presentades per la regidora
delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement, en data 7 de juny de 2022, relatives a
l’aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts
reintegrables o “microcrèdits” per afavorir la creació i consolidació d’empreses a
Manresa, que es transcriuen a continuació:

Primera Esmena
“En la proposta de Dictamen d’aprovació de les bases específiques reguladores per a
la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” que se sotmet a la Comissió
Informativa de Desenvolupament Local es preveuen una sèrie de criteris per a la
valoració dels projectes.
Entre aquests criteris s’hi troba, entre d’altres, el nombre de llocs de treballs previstos
on s’inclouen en aquesta definició també els de les persones sòcies o promotores.
Ara bé, mitjançant aquests microcrèdits no sols es vol fomentar la cultura emprenedora
sinó que també es vol fomentar la creació de llocs de treball. Per aquest motiu, podem
entendre que la previsió de contractació d’un major nombre de persones ha de ser un
criteri important a tenir en compte en la valoració, per la qual cosa es convenient fixar
la puntuació a obtenir en funció del nombre de llocs de treball de nova creació
previstos, sense incloure en aquestes les persones sòcies o promotores o les
persones que ja estan treballant)
Així mateix, les definicions de la interpretació que s’ha de donar a algun d’aquests
criteris s’han incorporat tan sols a la línia 1, quan aquestes definicions afecten tant al
línia 1 i 2, per tant, aquesta definició hauria d’estar al final del text dels criteris de
valoració.
Finalment, tan sols s’ha introduït un criteri de desempat a la línia 1, per la qual cosa
també és necessari establir un criteri de desempat a la línia 2.
Per aquest motiu es proposa que la redacció de l’apartat 11. Criteris d’avaluació de les
sol·licituds de les bases reguladores sigui la següent:
11. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquest ajuts
reintegrables, així com la seva ponderació són els següents:
Per la línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses:
CRITERIS
a) Valoració aspectes tècnics

1. Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat

PUNTUACIÓ MÀXIMA
Es valorarà amb 50 punts,
distribuïts de la forma següent:
20 punts
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20 punts

2. Justificació de la viabilitat econòmica i financera del
projecte.

3. Nombre de llocs de treball previstos (no inclosos els
de les persones sòcies o promotores)
1 lloc de treball de nova ocupació
2 llocs de treball de nova ocupació
3 llocs de treball de nova ocupació
4 llocs de treball de nova ocupació
5 llocs de treball de nova ocupació
Més de 5 llocs de treball de nova ocupació
b) Valoració aspectes qualitatius

1. Potencial de creixement de l’activitat

10 punts, distribuïts de la forma
següent.
5 punts
6 punts
7 punts
8 punts
9 punts
10 punts
Es valorarà amb 35 punts,
distribuïts de la forma següent:
10 punts

2. Creació o millores de l’empresa realitzades en
20 punts

locals de planta baixa (inversions en reforma del
punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi
en l’espai d’atenció al públic i la imatge general,
interior o exterior, del local)

3. Caràcter innovador del projecte
c) Acció de discriminació positiva col·lectiu dona
(1) : Es valorarà que el projecte afavoreixi l’ocupació
del col·lectiu de la dona.

5 punts
5 punts

d) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (2)

5 punts

e) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)
TOTAL

5 punts
100 punts

Els sol·licitants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. En cas de no assolir
aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació exigida.
Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en l’aplicació
dels criteris de valoració.
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat a) dels criteris de valoració (valoració
aspectes tècnics). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de
presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa.
Per la línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja
constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.
Criteris
a) Local comercial/taller/nau industrial
- A lloguer, cessió o propietat
- No en disposa

Puntuació màxima
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b) Nombre de persones que treballa a
l’empresa
Empreses de més de 5 treballadors ( no
inclosos els de les persones sòcies o
treballadores
c) Segons la inversió realitzada
1. Inversions en obres i/o instal·lacions per que
suposin fer canvis en l’estructura física de
l’empresa i/o ampliació del negoci.
2. Inversions en energies renovables
3. Maquinària per incrementar la producció/servei
4. Inversions en equipament informàtic
5. Vehicle comercial
6. Instal·lacions fred/calor
7. Inversions en mobiliari i utillatges
8. Inversions en pintura i manteniment
d) Acció de discriminació positiva col·lectiu
dona (1): Es valorarà que el projecte afavoreixi
l’ocupació del col·lectiu de la dona.
e) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (2)
f) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)

10 punts

Màxim 65 punts distribuïts de la
forma següent
10 punts

g) Evolució de l’activitat en els últims dos anys
(si l’evolució ha estat positiva)
TOTAL

10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts

5 punts
5 punts
5 punts
100 punts

Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en l’aplicació
dels criteris de valoració.
En cas d’empat entre les diferents sol·licitud, s’aplicà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació conjunta en els apartats a) local comercial/taller/
nau industria i b) Nombre de persones que treballa a l’empresa. Si tot i així continua la situació
d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de
l’Ajuntament de Manresa.
Criteris interpretatius per ambdues línies
(1)
-

Es considerarà que el projecte afavoreix l’ocupació del col·lectiu de la dona quan:
La meitat o més de la plantilla la conformin dones
La meitat o més de l’accionariat o participacions estiguin en possessió de dones
La meitat o més dels càrrecs d’alta direcció estiguin ocupats per dones
Que el projecte es realitzi de forma individual per una dona emprenedora o, en cas que
hi hagi vàries persones, la meitat o més de les persones promotores siguin dones.

(2) Es considerarà empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària aquella que:
-

Responguin a la forma jurídica de cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les
associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les
empreses d’inserció, els centres especials de treball, les societats agràries de
transformació
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-

No tinguin la forma jurídica d’empresa d’economia social segons la formes indicades en
l’article 5 de la Llei 5/2011, d’Economia Social, però puguin acreditar trobar-se en algun
dels supòsits següents:

Haver obtingut el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària

Estiguin inscrites al directori de punts del mapa d’economia solidària de Pam a
Pam

Estiguin adherides al sistema agrogastronòmic Projecte Rebost del Bages

Estiguin registrades al Mapa d'experiències destacades en responsabilitat social
del Consell de Relacions Laborals

Formin part del catàleg de bones pràctiques de l'Ateneu cooperatiu de la
Catalunya central

(3) Es consideraran empreses ubicades al Centre Històric aquelles que s’ubiquin dins
l’àmbit territorial delimitat en l’Annex 1 d’aquestes bases

La resta del dictamen queda sense modificació”

Segona esmena
“En la proposta de Dictamen d’aprovació de les bases específiques reguladores per a
la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” que s’ha sotmès a la Comissió
informativa de desenvolupament Local es va introduir una esmena per tal d’incorporar
un desglòs de la puntuació a atorgar en la Línia 1 en funció del nombre de llocs de
treball creats així com també s’ha introduït un criteri de desempat per a la Línia 2.
Ara bé, en el si de la comissió informativa s’ha manifestat la voluntat d’incorporar, en la
línia 2 destinada a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb
menys de cinc anys d’activitat, una puntuació més elevada per les inversions en
vehicles elèctrics i inversions ens instal·lacions de fred/calor que incorporin mesures
d’estalvi energètic, per la qual cosa s’ha proposat la introducció d’una nova esmena al
dictamen.
Per aquest motiu es proposa que la redacció final de l’apartat 11. Criteris d’avaluació
de les sol·licituds de les bases reguladores, amb la incorporació de les dues esmenes,
tingui la redacció següent:
11. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquest ajuts
reintegrables, així com la seva ponderació són els següents:
Per la línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses:
CRITERIS
a) Valoració aspectes tècnics

1. Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat

PUNTUACIÓ MÀXIMA
Es valorarà amb 50 punts,
distribuïts de la forma següent:
20 punts

2. Justificació de la viabilitat econòmica i financera del

20 punts

projecte.
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3. Nombre de llocs de treball previstos (no inclosos els
de les persones sòcies o promotores)
1 lloc de treball de nova ocupació
2 llocs de treball de nova ocupació
3 llocs de treball de nova ocupació
4 llocs de treball de nova ocupació
5 llocs de treball de nova ocupació
Més de 5 llocs de treball de nova ocupació

b) Valoració aspectes qualitatius

1. Potencial de creixement de l’activitat

10 punts, distribuïts de la forma
següent.
5 punts
6 punts
7 punts
8 punts
9 punts
10 punts
Es valorarà amb 35 punts,
distribuïts de la forma següent:
10 punts

2. Creació o millores de l’empresa realitzades en
20 punts

locals de planta baixa (inversions en reforma del
punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi
en l’espai d’atenció al públic i la imatge general,
interior o exterior, del local)

5 punts
5 punts

3. Caràcter innovador del projecte
c) Acció de discriminació positiva col·lectiu dona
(1) : Es valorarà que el projecte afavoreixi l’ocupació
del col·lectiu de la dona.
d) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (2)

5 punts

e) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)
TOTAL

5 punts
100 punts

Els sol·licitants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. En cas de no assolir
aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació exigida.
Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en l’aplicació
dels criteris de valoració.
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat a) dels criteris de valoració (valoració
aspectes tècnics). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de
presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa.
Per la línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja
constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.
Criteris
a) Local comercial/taller/nau industrial
- A lloguer, cessió o propietat
- No en disposa

Puntuació màxima

b) Nombre de persones que treballa a
l’empresa
Empreses de més de 5 treballadors ( no
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inclosos els de les persones
treballadores
c) Segons la inversió realitzada

sòcies

o

1. Inversions en obres i/o instal·lacions per que
suposin fer canvis en l’estructura física de
l’empresa i/o ampliació del negoci.
2. Inversions en energies renovables
3. Maquinària per incrementar la producció/servei
4. Inversions en equipament informàtic
5. Vehicle comercial
 Inversions en vehicles elèctrics
 Inversions en vehicles que no siguin
elèctrics
6. Instal·lacions fred/calor
 Inversions en instal·lacions fred/calor
que continguin mesures d’estalvi
energètic de caràcter no obligatori
 Resta d’inversions en instal·lacions
fred/calor
7 Inversions en mobiliari i utillatges
8 Inversions en pintura i manteniment
d) Acció de discriminació positiva col·lectiu
dona (1): Es valorarà que el projecte afavoreixi
l’ocupació del col·lectiu de la dona.
e) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (2)
f) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)
g) Evolució de l’activitat en els últims dos anys
(si l’evolució ha estat positiva)
TOTAL

Màxim 65 punts distribuïts de la
forma següent
10 punts

10 punts
10 punts
10 punts
10 unts
6 punts

5 punts

3 punts
5 punts
5 punts
5 punts

5 punts
5 punts
5 punts
100 punts

Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en l’aplicació
dels criteris de valoració.
En cas d’empat entre les diferents sol·licitud, s’aplicà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació conjunta en els apartats a) local comercial/taller/
nau industria i b) Nombre de persones que treballa a l’empresa. Si tot i així continua la situació
d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de
l’Ajuntament de Manresa.
Criteris interpretatius per ambdues línies
(1)
-

Es considerarà que el projecte afavoreix l’ocupació del col·lectiu de la dona quan:
La meitat o més de la plantilla la conformin dones
La meitat o més de l’accionariat o participacions estiguin en possessió de dones
La meitat o més dels càrrecs d’alta direcció estiguin ocupats per dones
Que el projecte es realitzi de forma individual per una dona emprenedora o, en cas que
hi hagi vàries persones, la meitat o més de les persones promotores siguin dones.

(2) Es considerarà empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària aquella que:
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-

-

Responguin a la forma jurídica de cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les
associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les
empreses d’inserció, els centres especials de treball, les societats agràries de
transformació
No tinguin la forma jurídica d’empresa d’economia social segons la formes indicades en
l’article 5 de la Llei 5/2011, d’Economia Social, però puguin acreditar trobar-se en algun
dels supòsits següents:

Haver obtingut el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària

Estiguin inscrites al directori de punts del mapa d’economia solidària de Pam a
Pam

Estiguin adherides al sistema agrogastronòmic Projecte Rebost del Bages

Estiguin registrades al Mapa d'experiències destacades en responsabilitat social
del Consell de Relacions Laborals

Formin part del catàleg de bones pràctiques de l'Ateneu cooperatiu de la
Catalunya central

(3) Es consideraran empreses ubicades al Centre Històric aquelles que s’ubiquin dins
l’àmbit
territorial
delimitat
en
l’Annex
1
d’aquestes
bases.”

La resta del 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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=6563.0
L’alcalde sotmet a votació la primera esmena presentada per la regidora
delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement al dictamen 5.1.1, i el Ple l’aprova
per unanimitat dels 24 membres presents.
L’alcalde sotmet a votació la segona esmena presentada per la regidora
delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement al dictamen 5.1.1, i el Ple l’aprova
per unanimitat dels 24 membres presents.
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, amb les esmenes incorporades, 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 abstencions (3 GM Fem Manresa), i per tant,
es declara acordat el següent:
“Antecedents
1.
L’Ajuntament de Manresa desenvolupa, entre d’altres, actuacions de suport a
l’emprenedoria i empreses per tal de fomentar la cultura emprenedora i alhora generar
noves activitats econòmiques al territori.
2.
Una de les mesures de foment de l’emprenedoria local és la concessió d’ajuts
reintegrables o “microcrèdits” sense interès a les persones físiques o jurídiques
emprenedores per tal de fer realitat el seu projecte.
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3.
Aquesta actuació participa en gran part de la tècnica de foment atès que la
finalitat buscada és afavorir la creació i consolidació d’empreses per augmentar el
teixit productiu de la ciutat i així possibilitat l’augment de la riquesa del territori i la
generació de llocs de treball. Aquesta mesura de foment requereix l’establiment
d’unes bases per a poder participar-hi i garantir la concurrència competitiva a més a
més de fixar uns paràmetres per tal de valorar els projectes presentats.
4.
A més, s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament de Manresa, dins la seva
acció de govern, té especial interès en incentivar la posada en marxa de nous negocis
no sols per generar riquesa sinó també per fomentar la cultura emprenedoria i alhora
promocionar la creació de llocs de treball. Si a més, aquesta posada en marxa de nous
negocis es realitza al Centre històric de Manresa, significa que no només es fomenta
l’emprenedoria sinó que a més l’obertura d’aquest negoci servirà per dinamitzar uns
dels barris d’especial protecció per l’Ajuntament de Manresa.
5.
Per incentivar la creació i consolidació d’empreses es proposen 2 línies de
microcrèdits:
Línia 1. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dirigida a persones
emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d’un
negoci o bé empreses ja constituïdes que obrin un nou centre de treball a Manresa
Línia 2. “ “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja
constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.
En el cas d’empreses ja constituïdes s’exclouran aquelles que tinguin un volum de
facturació superior als 500.000,00 euros o que la facturació del grup empresarials sigui
superior a aquesta quantitat.
Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa
necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.
La dotació pressupostària per a l’any 2022 és de 65.0000 euros, dels quals es
destinaran 40.000,00 euros a la línia 1 i 25.000,00 euros a la línia 2.
6.
En data 25 de maig de 2022, la tècnica de Servei de Desenvolupament
Empresarial i la tècnica d’administració general han emès sengles informes en relació
amb l’aprovació d’aquestes bases
Consideracions legals
1.
Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals
competències pròpies en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de
tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal,
turístic i foment de l’ocupació.
2.
Règim jurídic. L’Activitat portada a terme per l’Ajuntament de Manresa
s’enquadra dintre l’activitat de foment atès que la finalitat buscada és afavorir la
creació i modernització d’empreses.
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Per portar a terme aquesta activitat de foment, d’acord amb l’article 5 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitat i serveis
dels ens locals, l’activitat de foment s’haurà de sotmetre als principis de publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat i amb adequació a la legalitat pressupostària,
principis que queden garantits amb l’aprovació de les bases reguladores objecte
d’informe.
Aquest mateix decret estableix, en el seu article 118, que la subvenció té per objecte
tota disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals o els seus organismes
autònoms atorguin a persones públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat
o interès social o per promoure l’assoliment d’una finalitat pública, requisits que
concorren en les bases objecte d’aprovació.
Així mateix, també concorren les característiques de l’article 2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre per a considerar que la tècnica d’utilització dels microcrèdits participa
dels elements de la tècnica subvencional.
3.
Procediment d’aprovació. L’article 22.1 de la Llei 38/2003 determina que el
criteri general d’atorgament de subvencions serà el de concurrència competitiva,
respectant els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003 de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació
4.
Bases reguladores L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, Activitats i
serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases reguladores de la
concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació pública per un
termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis i una referència al DOGC.
5.
Conveni de col·laboració A aquest conveni, al marge de les previsions en
matèria de subvencions, també li seran aplicables les disposicions relatives als
convenis de col·laboració establertes en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 108 i següents de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.
El Conveni reuneix els requisits establerts en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons consta a l’informe de la tècnica
d’administració general que s’incorpora a l’expedient.
Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector, d’acord amb l’establert a l’article 6.2 d’aquest text legal.
6.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació, tal i com estableix
l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació
Per tot això, la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
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Primer. Aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts
reintegrables o “microcrèdits” per afavorir la creació i consolidació d’empreses a
Manresa, de conformitat amb el text següent:
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
REINTEGRABLES O
“MICROCRÈDITS” PER AFAVORIR LA CREACIÓ i LA
CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES A MANRESA
1. Objecte
L’objecte d’aquests ajuts reintegrables o “microcrèdits”, és facilitar l’accés al finançament de
projectes empresarials que impulsin la creació i consolidació d’empreses a Manresa.

2. Beneficiaris i conceptes subvencionables
2.1 Beneficiaris
Es contemplen dues línies d’ajuts reintegrables, una destinada a la creació d’empreses i l’altra
per donar suport a la inversió realitzada per empreses ja creades.
Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
En relació amb els beneficiaris, podran sol·licitar aquesta línia:




Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el
traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de la data fixada en la
corresponent convocatòria.
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen,
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.
Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de
treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre
de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de la
data fixada en la corresponent convocatòria i el volum anual de facturació de l’empresa
o grup empresarial no superi els 500.000 euros.
Es considerarà centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a
dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una
organització específica, tant de béns com de persones

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes
amb menys de cinc anys d’activitat.
Beneficiaris: Empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys
d’activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que
hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat
comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en el
procés de la seva consolidació. S’exclouen les empreses del sector immobiliari i financer.
També s’exclouen com a beneficiàries aquelles empreses ja constituïdes amb un volum de
facturació superior als 500.000,00 euros anuals o que la facturació del conjunt del grup
empresarial sigui superior a aquesta quantitat.
A més, les beneficiàries hauran de reunir els requisits i complir amb les condicions establertes
en l’apartat 5 de les Bases reguladores.
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2.2 Conceptes subvencionables
Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials
(compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de
traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte
(compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers,
col·laboracions externes, etc).
Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes
amb menys de cinc anys d’activitat.
Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar inversions en adquisició d’actius fixes.
Es consideraran actius fixes aquells béns tangibles o intangibles, que no poden convertir-se en
líquid a curt termini i que normalment són necessaris pel funcionament de l’empresa i no es
destinen a la venda.
S’exclouen explícitament d’ambdues línies:




l’adquisició de terrenys i/o construccions
les despeses financeres i tributàries
les inversions financeres a llarg termini

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions realitzades a partir de la
data fixada en la convocatòria i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos
a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.
3. Import dels ajuts
Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària, en
ambdues línies i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.
4. Incompatibilitats
Un projecte que hagi estat beneficiari d’un “microcrèdit” en una convocatòria anterior, no podrà
tornar a ser beneficiari pel mateix projecte en posteriors convocatòries.
Un projecte beneficiari de la línia de creació d’empreses en anteriors convocatòries que encara
estigui en termini de retorn del microcrèdit no podrà ser beneficiari de la línia 2.
5. Obligacions dels beneficiaris
Per obtenir la condició de beneficiari, al marge del compliment dels requisits establerts en
l’apartat 2.1 també hauran de complir les condicions següents:
a) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària i al corrent amb les seves
obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir durant tot
el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la
resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. A aquest efecte les
persones sol·licitants presentaran una declaració responsable que comporta
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’aquestes
obligacions a través de mitjans telemàtics.
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b) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions
establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió relatiu a l’aplicació dels articles 107 i
108 del tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis.
d) Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa.
e) Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
f) Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el
compliment de la finalitat que determina la concessió de l’ajut.
g) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de
les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
h) Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament
i) En el cas de persones estrangeres hauran de disposar del corresponent permís de
treball per compte propi.
j) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial
aplicable.
k) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
Les persones beneficiàries dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa
aplicable en matèria de subvencions.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i pot suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.
6. Condicions dels microcrèdits
Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:





Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals

7. Àmbit temporal
Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període compres
entre la data fixada en la convocatòria i els 3 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà
de la data de cobrament de l’ajut reintegrable. En qualsevol cas, la data límit de justificació de
la realització del projecte serà de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la data de cobrament
de l’ajut reintegrable.
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un mateix
any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la convocatòria
corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal.
8. Crèdit pressupostari
L’import total que es destinarà a aquests “microcrèdits” així com la determinació concreta de les
aplicacions pressupostàries a les quals s’imputa
serà determinat en la corresponent
convocatòria.
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A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables i en el supòsit
que, un cop resoltes les convocatòries, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat en aquestes, es
podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir els ajuts
reintegrables i que, atesos els criteris de valoració, mantenien una posició immediatament
posterior a la dels projectes finançats segons l’ordre de preferència establert, sempre que
aquest projectes finançats es puguin realitzar en els terminis establerts en les bases.

9. Forma i termini de presentació de sol·licituds
9.1 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.
L’extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial d ela Província de Barcelona,
prèvia comunicació a la Base de Dades nacional de subvencions ( BDNS)
9.2 Forma de presentació de sol·licituds
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics
les persones següents:

-

Les persones jurídiques
Les entitats sense personalitat jurídica
Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació
obligatòria.
Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració

La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa.
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així
com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9.3 Documentació a presentar
Per demanar l’ajuda s’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb el formulari establert per a
cada convocatòria, al qual s’haurà d’adjuntar, com a mínim, la documentació següent:
Documentació genèrica per les dues línies:
-

Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).

-

Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat i document d’inscripció
de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de
persones jurídiques, si s’escau.

-

-

Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a través
d’un representant.
Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna
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-

Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el
registre corresponent, si escau

-

En cas de no tenir la forma jurídica d’empresa d’economia social recollida a l’article 5
de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social, però realitzar una activitat
econòmica dins l’àmbit de l’economia social i solidària, per a voler optar a la puntuació
dels criteris de valoració, els empresaris/empreses hauran d’aportar l’acreditació de
pertànyer o trobar-se adherides a les xarxes indicades en els criteris de valoració o bé
indicació del lloc on es pot consultar la informació, sempre i quan la consulta sigui
d’accés públic.

L’acreditació dels requisits indicats en l’apartat 5 de les bases es realitzarà mitjançant la
corresponent declaració responsable, que s’incorporarà al formulari de sol·licitud, el qual també
incorporarà l’autorització expressa perquè l’Ajuntament pugui obtenir l’acreditació d’estar al
corrent d’obligacions amb l’AEAT, la TGSS i Hisenda municipal així com l’autorització a
l’Ajuntament per demanar informació complementària per tal de comprovar la veracitat de les
dades manifestades en la sol·licitud.
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions
responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és
també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi
pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Manresa
podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les
actuacions de comprovació que consideri oportunes.
Documentació específica:
Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
-

Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes
amb menys de cinc anys d’activitat.
-

Pressupost de la inversió a realitzar
Informe explicatiu del perquè de la inversió a realitzar i com aquesta pot ajudar a la
consolidació de l’empresa.
El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims
exercicis.

10. Procediment de concessió
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Correspondrà la instrucció a la Regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement o
regidor/a que la substitueixi i la resolució al Regidor d’Hisenda o regidor/a que el substitueixi.
11. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquest ajuts
reintegrables, així com la seva ponderació són els següents:
Per la línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses:
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CRITERIS
a) Valoració aspectes tècnics

1. Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat

PUNTUACIÓ MÀXIMA
Es valorarà amb 50 punts,
distribuïts de la forma següent:
20 punts
20 punts

2. Justificació de la viabilitat econòmica i financera del
projecte.

3. Nombre de llocs de treball previstos (no inclosos els
de les persones sòcies o promotores)
1 lloc de treball de nova ocupació
2 llocs de treball de nova ocupació
3 llocs de treball de nova ocupació
4 llocs de treball de nova ocupació
5 llocs de treball de nova ocupació
Més de 5 llocs de treball de nova ocupació

b) Valoració aspectes qualitatius

1. Potencial de creixement de l’activitat

10 punts, distribuïts de la forma
següent.
5 punts
6 punts
7 punts
8 punts
9 punts
10 punts
Es valorarà amb 35 punts,
distribuïts de la forma següent:
10 punts

2. Creació o millores de l’empresa realitzades en
locals de planta baixa (inversions en reforma del
punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi
en l’espai d’atenció al públic i la imatge general,
interior o exterior, del local)

20 punts

3. Caràcter innovador del projecte
c) Acció de discriminació positiva col·lectiu dona
(1) : Es valorarà que el projecte afavoreixi l’ocupació
del col·lectiu de la dona.

5 punts
5 punts

d) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (2)

5 punts

e) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)
TOTAL

5 punts
100 punts

Els sol·licitants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. En cas de no assolir
aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació exigida.
Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en l’aplicació
dels criteris de valoració.
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat a) dels criteris de valoració (valoració
aspectes tècnics). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de
presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa.
Per la línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja
constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.
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Criteris
a) Local comercial/taller/nau industrial
- A lloguer, cessió o propietat
- No en disposa
b) Nombre de persones que treballa a
l’empresa
Empreses de més de 5 treballadors ( no
inclosos els de les persones sòcies o
treballadores
c) Segons la inversió realitzada
1. Inversions en obres i/o instal·lacions per que
suposin fer canvis en l’estructura física de
l’empresa i/o ampliació del negoci.
2. Inversions en energies renovables
3. Maquinària per incrementar la producció/servei
4. Inversions en equipament informàtic
5. Vehicle comercial
 Inversions en vehicles elèctrics


Puntuació màxima
5 punts
0 punts

10 punts

Màxim 65 punts distribuïts de la
forma següent
10 punts

Inversions en vehicles que no siguin
elèctrics

6. Instal·lacions fred/calor
 Inversions en instal·lacions fred/calor
que continguin mesures d’estalvi
energètic de caràcter no obligatori
 Resta d’inversions en instal·lacions
fred/calor
7 Inversions en mobiliari i utillatges
8 Inversions en pintura i manteniment
d) Acció de discriminació positiva col·lectiu
dona (1): Es valorarà que el projecte afavoreixi
l’ocupació del col·lectiu de la dona.
e) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (2)
f) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3)
g) Evolució de l’activitat en els últims dos anys
(si l’evolució ha estat positiva)
TOTAL

10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
6

punts

5 punts

3 punts
5 punts
5 punts
5 punts

5 punts
5 punts
5 punts
100 punts

Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en l’aplicació
dels criteris de valoració.
En cas d’empat entre les diferents sol·licitud, s’aplicà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació conjunta en els apartats a) local comercial/taller/
nau industria i b) Nombre de persones que treballa a l’empresa. Si tot i així continua la situació
d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de
l’Ajuntament de Manresa.
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Criteris interpretatius per ambdues línies
(1)
-

Es considerarà que el projecte afavoreix l’ocupació del col·lectiu de la dona quan:
La meitat o més de la plantilla la conformin dones
La meitat o més de l’accionariat o participacions estiguin en possessió de dones
La meitat o més dels càrrecs d’alta direcció estiguin ocupats per dones
Que el projecte es realitzi de forma individual per una dona emprenedora o, en cas que
hi hagi vàries persones, la meitat o més de les persones promotores siguin dones.

(2) Es considerarà empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària aquella que:
-

-

Responguin a la forma jurídica de cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les
associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les
empreses d’inserció, els centres especials de treball, les societats agràries de
transformació
No tinguin la forma jurídica d’empresa d’economia social segons la formes indicades en
l’article 5 de la Llei 5/2011, d’Economia Social, però puguin acreditar trobar-se en algun
dels supòsits següents:

Haver obtingut el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària

Estiguin inscrites al directori de punts del mapa d’economia solidària de Pam a
Pam

Estiguin adherides al sistema agrogastronòmic Projecte Rebost del Bages

Estiguin registrades al Mapa d'experiències destacades en responsabilitat social
del Consell de Relacions Laborals

Formin part del catàleg de bones pràctiques de l'Ateneu cooperatiu de la
Catalunya central

(3) Es consideraran empreses ubicades al Centre Històric aquelles que s’ubiquin dins
l’àmbit territorial delimitat en l’Annex 1 d’aquestes bases
12. Comissió de valoració
La Comissió de valoració es determinarà en la corresponent convocatòria. Aquesta comissió
estarà formada com a mínim per:




El/la regidor/a delegat/da d’Ocupació, Empresa o coneixement o regidor/a delegat/da
que la substitueixi, que actuarà com a President/a
Dos tècnics/ques del Servei de Desenvolupament local, que actuaran com a vocals
Un/a funcionari/aria municipal, que actuarà com a secretari/ ària

La Comissió es reserva el dret d’efectuar una entrevista personal amb els sol·licitants per tal de
conèixer o aprofundir en qualsevol dels elements del projecte així com a realitzar una visita a
les instal·lacions on es pretén desenvolupar l’activitat.
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.
13. Resolució
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva.
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No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de
definitiva.
Els ajuts concedits s’entendran acceptats 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.
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions tècniques i
econòmiques i requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un conveni (conveni que
s’adjunta com a annex 2) que contindrà les clàusules de compromisos mutus entre cada un
dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa.
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a comptar des
de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense
que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per mitjans electrònics i s’enviarà a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
14. Modificació de la resolució de concessió
L’Ajuntament de Manresa té la facultat de revisar els ajuts reintegrables concedits i modificar la
resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a
la concessió del microcrèdit.
El beneficiari podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o
parcialment l’ajut reintegrable si ho considera oportú.
15. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries
Els beneficiaris hauran de:
a) Complir el projecte que fonamenta la concessió de l’ajut reintegrable .
b) Trobar-se desenvolupant l’activitat per la qual ha sol·licitat l’ajut reintegrable en el
moment d’atorgament de l’ajut i com a mínim els tres mesos posteriors a l’atorgament.
L’incompliment d’aquesta condició serà causa de revocació de l’ajut reintegrable.
c) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat,
l’Ajuntament i les obligacions davant la Seguretat Social .Aquest compliment s’haurà de
mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud,
prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
d) Justificar davant l’òrgan concedent, en el seu cas, el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determina la concessió o gaudiment de l’ajut reintegrable.
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e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, en el
seu cas, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar
els òrgans de control competents.
f) Retornar els ajuts en el termini de 4 anys i en quotes trimestrals segons les condicions
fixades en la resolució d’atorgament i/o en el conveni. Aquest conveni, que s’adjunta
com a annex 3 contindrà les clàusules de compromisos mutus i indicarà la quantia del
préstec a concedir; la periodicitat de les amortitzacions, els terminis de creació efectiva
del projecte empresarial, la forma de supervisió i seguiment del projecte per part de
l’Ajuntament de Manresa, les condicions temporals de retorn de l’ajut reintegrable
concedit i les subjeccions legals a què es deuran les persones signatàries.
En qualsevol cas, el procediment de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert
en l’esmentada Llei 38/2003 es regularà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu establertes les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
amb les especificacions contingudes en l’article 42 i següents de la reiterada Llei 38/2003 i de
l’article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament o
parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats que tindran la
consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
16. Pagament
El pagament de l’ajut reintegrable o “microcrèdit” es farà efectiu una vegada les persones
beneficiàries hagin signat el corresponent conveni regulador de les condicions de devolució
dels ajuts.
El pagaments es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la persona
beneficiària
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri
necessàries
17. Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions
Qualsevol modificació essencial en el projecte s’ha de comunicar a l’Ajuntament de Manresa,
demanant una autorització de reformulació del projecte subvencionat. Aquesta reformulació
podrà comportar, en casos excepcionals i degudament justificats, una modificació de les
condicions de retorn de l’ajut reintegrable, sempre en el marc de les condicions generals
previstes en aquestes bases. Aquesta reformulació requerirà el corresponent informe de la
comissió d’avaluació.
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Les persones beneficiàries dels ajuts reintegrables han de presentar a l’Ajuntament de
Manresa, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut,
la documentació justificativa del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir el préstec
i l'aplicació dels fons percebuts mitjançant la presentació de la documentació següent:





Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.
Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquests documents.
Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau.

En cas que en el moment de l’atorgament de la subvenció, el beneficiari no hagués iniciat
l’activitat, disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de la
subvenció, per a iniciar l’activitat, sol·licitar tots els permisos necessaris i realitzar la inversió o
despeses previstes.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació.
L’Ajuntament de Manresa pot fer auditories o altres comprovacions a l’empara d’aquestes
bases als beneficiaris de l’ajut reintegrable.
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.
18. Incompliment i reintegrament
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions
previstes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i en el seu reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
Al marge de l’establert en el punt 11 g) relatiu a l’obligació de retorns dels ajuts, el beneficiari té
l’obligació de retornar íntegrament l’import concedit en els casos següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte o inversió
finançada en la línia 1 o 2
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives.
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció de
l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per la concessió de l’ajut.
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les
bases o resolució d’atorgament.
f) La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa.
g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial que
pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
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h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de la
propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament de
Manresa.
i) L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.
j) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.
Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes a la
voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui les
despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les despeses
efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d’aquest
expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució comprensiva de la quantitat
a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial
dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases de la convocatòria per
a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el conveni regulador, i en
particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del reintegrament de l’ajut concedit,
sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta mateixa clàusula i procedirà contra els béns
i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
En cas que, una vegada declarat el reintegrament aquest no pogués pagar-se d’un sol cop,
caldrà peticionar el seu pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un aval bancari de
l’import íntegre.
L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament
de les ajudes.
19. Règim de mínims
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (UE) 1407/2013,
de 18 de desembre, de la Comissió relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del tractat de
funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis.
20. Aplicació supletòria
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret
administratiu i privat.
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.
21. Protecció de dades
Els sol·licitants i beneficiaris dels ajuts objecte d’aquestes bases reguladores han de complir
amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament ( UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per tant, han d’adoptar i
implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de
les dades objecte de tractament
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22. Publicació dels ajuts
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

ANNEX 1. ÀMBIT TERRITORIAL CENTRE HISTÒRIC
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ANNEX 2
CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DE L’AJUT
REINTEGRABLE O “MICROCRÈDIT” ATORGAT PER L’AJUNTAMENT DE
MANRESA A FAVOR DE ................

Manresa, el ___ de _________ de ....

REUNITS
D’una banda, el senyor ................, Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa,
I de l’altra, el/la senyor/a ....., amb DNI ......, en nom ......
INTERVENEN
El senyor ....................., en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions que li
atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça Major, 1, i CIF P-0811200-E,
assistit pel secretari general de l’Ajuntament, Sr. ......................
El/La senyor/a ........, en nom i interès propi/ en la seva qualitat de ........... de
l’entitat....... , amb domicili al carrer ............... de ............... i NIF ............., d’ara en
endavant el beneficiari. Es troba facultat per a l’atorgament d’aquest acte en virtut
de.......
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a
l’atorgament d’aquest conveni, i a l’efecte
MANIFESTEN
I. L’Ajuntament de Manresa, en aplicació de l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, té competències
pròpies sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i
foment de l’ocupació.
II. L’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària de ............., va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i la consolidació
d’empreses a Manresa on s’establien les condicions d’atorgament així com també les
obligacions dels beneficiaris.
III.
Que en data ................ (RE..................) el beneficiari va presentar sol·licitud
per participar en la convocatòria de concessió de “microcrèdits” per finançar el
projecte/ inversió .................. i va sol·licitar un ajut reintegrable d’un import de
.......................
IV.
Que una vegada valorades les sol·licituds presentades, el projecte/sol·licitud
presentat per el/la/entitat................ ha obtingut la puntuació necessària per a obtenir
l’ajut reintegrable, d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases
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V.
Que mitjançant acord ................., li ha estat atorgat al el/la/ .................. un
microcrèdit per un import de ................. euros, per a ésser destinat a
......................................... i amb càrrec a l’aplicació pressupostària ...............del
pressupost municipal de ......
VI.
Que el punt 13 de les bases específiques d’aquests microcrèdits estableix la
necessitat de formalitzat l’ajut reintegrable mitjançant un conveni que contindrà les
clàusules de compromisos mutus entre els beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa
VII.
Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector, d’acord amb l’establert a l’article 6.2 d’aquest text
legal.
Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de
col·laboració, amb subjecció a les següents:
CLAUSULES
Primera. Objecte del conveni. L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions
d’atorgament i devolució de l’ajut reintegrable atorgat per l’Ajuntament de Manresa per
un import de ..................a favor de ............................................. per a portar a terme el
projecte ..........................
Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària ........ del pressupost
municipal
Segona. Que l’Ajuntament de Manresa atorga i el/la .................... accepta en aquest
acte l’ajut reintegrable per un import total de .................., obligant-se a aplicar aquesta
quantitat al projecte descrit en l’expositiu II i a retornar-lo d’acord amb les condicions
establertes en aquest conveni.
Tercera. Condicions econòmiques.
7. Quantitat atorgada: ________ €
8. Interès nominal anual: 0% (TAE: 0%)
9. Termini total d’amortització: 4 anys (que equival a 16 trimestres)
10. Periodicitat de les quotes: trimestral
11. Data pagament primera quota: __/__/____
12. Import de cada quota _________ €
Quarta. Finalitat. L’ajut reintegrable haurà de destinar-se íntegrament a abonar les
despeses, inversions o altres que tinguin relació directe amb el pla o projecte
presentat.
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Cinquena. Forma de devolució. El beneficiari es compromet a retornar a
l’Ajuntament de Manresa la quantitat prestada en el termini de 4 anys a comptar des
de ...................................
La forma de devolució serà mitjançant càrrecs bancaris trimestrals domiciliats en el
compte corrent del beneficiari núm. -------------------------de l’entitat ----------------- .
Aquests càrrecs bancaris seran d’un import de ------- euros cadascun i es cobraran en
les dates següents: ......................, segons el quadre de venciment que s’incorpora
com a annex a aquest conveni.
Això no obstant, si no ha transcorregut un trimestre natural entre la data de pagament
de l’ajut reintegrable i la data de venciment de la primera quota, l’import de la primera
quota serà proporcional al temps transcorregut, mentre que l’import de la ultima quota
serà la diferència entre la quantitat trimestral pactada en aquest pacte i l’import pagat
en la primera quota. Això comporta que el nombre de girs emesos per l’Ajuntament de
Manresa pugui ser de 17, en comptes dels 16 inicialment previstos.
S’entén per lloc de compliment de l’obligació el del domicili de l’entitat bancària en la
que s’hagin domiciliat els rebuts.
Sisena. Justificació. El beneficiari es compromet a justificar davant l’Ajuntament de
Manresa el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i
el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudiment de l’ajut
reintegrable.
A aquests efectes la justificació que hauran de presentar els beneficiaris dels ajuts
reintegrables seran la següent:
Justificació de les despeses realitzades en el termini de 3 mesos següents a la
signatura d’aquest conveni mitjançant la documentació següent:
- Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau
-

Memòria de les inversions realitzades, si escau

-

Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.

-

Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel
beneficiari, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi
la normativa vigent aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el
comprovant de pagament d’aquestes documents.

En el cas de no haver començat l’activitat, el beneficiari, en el termini de tres mesos a
partir de la data de signatura d’aquest conveni es compromet a sol·licitar tots els
permisos necessaris per a desenvolupar l’activitat i iniciar-la efectivament.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la
seva verificació.
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.
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Setena. Condicions de seguiment. El beneficiari es compromet durant la vigència
d’aquests acords, a facilitar a l’Ajuntament de Manresa tota aquella informació i
documentació que li sigui requerida relativa a l’evolució del seu negoci.
Així mateix es compromet a adoptar les recomanacions que se li indiquin des de
l’Ajuntament.
El seguiment d’aquest projecte es realitzarà mitjançant personal tècnic de l’Ajuntament
que vetllarà pel compliment d’aquests acords, el seguiment del projecte i el control dels
ingressos a efectuar per la persona beneficiària.
Amb la finalitat de fer seguiment de l’acord, analitzar el desenvolupament del projecte,,
decidir, si s’escau, sobre les noves iniciatives a impulsar o resoldre les incidències que
puguin produir-se, les parts poden constituir una Comissió de Seguiment i decidir els
representants.
El seu funcionament s’ajustarà al règim jurídic dels òrgans col·legiats establert a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu
comú i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya on el president serà un representant de
l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta Comissió també serà l’encarregada de resoldre, si s’escau, les qüestions
sobre la seva interpretació o el compliment de les parts.
Vuitena. Resolució anticipada. El beneficiari podrà cancel·lar anticipadament el seu
deute amb l’Ajuntament de Manresa.
Davant l’amortització parcial anticipada del deute, el beneficiari podrà optar entre la
reducció del termini total o bé la reducció de la quota trimestral.
Aquestes amortitzacions no meritaran cap comissió de cancel·lació anticipada.
Novena. Devolució anticipada de l’ajut reintegrable. En cas d’incompliment de les
condicions establertes en les bases i en aquest conveni i, al marge de les causes de
reintegrament establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament l’import concedit, en els casos
següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte
finança.t
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense
l’obtenció de l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin
servit per la concessió de l’ajut
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e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en
les bases o resolució d’atorgament
f)

La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la
documentació acreditativa

g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o
extrajudicial que pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la
composició de la propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el
consentiment previ de l’Ajuntament de Manresa
i)

L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per
infraccions a l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.

j)

Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions

Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes
a la voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui
les despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les
despeses efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a
resultat d’aquest expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució
comprensiva de la quantitat a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o
parcial dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases, la
convocatòria per a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el
conveni regulador, i en particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del
reintegrament de l’ajut concedit, sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta
mateixa clàusula i procedirà contra els béns i drets dels beneficiaris, d’acord amb el
que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Desena. Procediment de reintegrament en casos de devolució anticipada. El
procediment de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert en
l’esmentada Llei 38/2003 es regularà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu establertes les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, amb les especificacions contingudes en l’article 42 i següents de la
reiterada Llei 38/2003 i de l’article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar
íntegrament o parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats
que tindran la consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins
aquest període es procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord
amb el Reglament general de recaptació.
Acta de la sessió plenària núm. 6, de 16 de juny de 2022

94

Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
En cas que, una vegada declarat el reintegrament aquest no pogués pagar-se d’un sol
cop, caldrà peticionar el seu pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un
aval bancari de l’import íntegre.
Onzena. Durada. Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i
finalitzarà una vegada el beneficiari hagi retornat a l’Ajuntament la totalitat de l’ajut
reintegrable que haurà de ser com a màxim en el termini de 4 anys a comptar des del
cobrament de l’ajut reintegrable per part del beneficiari.
Dotzena. Responsabilitat. Del conjunt de les obligacions assumides pel beneficiari,
respon il·limitadament amb tots els seus béns presents i futurs.
Tretzena. Causes d’extinció. Aquest conveni es pot extingir per les següents causes:






Devolució anticipada de l’ajut reintegrable
Per mutu acord de les parts.
Per incompliment manifest d’una de les parts signants.
Impossibilitat sobrevinguda de l’objecte del conveni
Per qualsevol de les causes establertes a la llei.

Catorzena. Protecció de dades personals. Les persones sota signants autoritzen a
l’Ajuntament de Manresa incorporar les seves dades personals als fitxers informatitzats
dels que l’Ajuntament de Manresa és responsable, i que tindran com a finalitat el
control i registre de les operacions al seu nom, i en general la correspondència i la
relació contractual entre ells.
Quinzena. Publicitat de les subvencions. La Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions i a
aquests efectes l’Ajuntament haurà de remetre a la BDNS la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.
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.
Setzena. Notificació. Les persones sota signants designen com a domicili hàbil per a
tot tipus de notificacions, requeriments o citacions, incloses les judicials, el que consta
com a domicili en aquest conveni o l’adreça electrònica designada en la sol·licitud per
a la notificació a través de mitjans electrònics, excepte en casos de modificació,
sempre que hagi estat comunicat de manera fefaent a l’Ajuntament de Manresa.
Així mateix, les persones que, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques estan obligades a
relacionar-se electrònicament amb l’Administració, les notificacions i requeriments de
l’Ajuntament de Manresa es practicaran a través de mitjans electrònics.
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Dissetena. Interpretació. L’Ajuntament de Manresa es reserva la prerrogativa
d’interpretar les clàusules d’aquest conveni i resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment.
Divuitena. Règim jurídic. En tot allò no previst en el present conveni, es regularà per
les Bases de convocatòria de concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació
d’empreses aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió de ....................,
la convocatòria aprovada per .....i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per decret 887/2006,
de 21 de juliol) i la resta de legislació que li sigui aplicable.
Dinovena Jurisdicció. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin
suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar
i a un sol efecte.
QUADRE VENCIMENTS DEL MICROCRÈDIT
Quantitat objecte d’ajut: --- euros
Quotes
Import quota
Venciment
Import pendent
Prèvia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
“
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Aprovar la minuta del conveni regulador de les condicions de devolució dels
ajuts reintegrables o “microcrèdits”, de conformitat amb el text que consta a l’annex 2
d’aquestes Bases.”
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6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada de Cultura i Festes

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió d’ús gratuïta d’un solar
de titularitat municipal situat al carrer del Pedregar, núm. 4, a favor de la
Fundació Privada Cultura i Teatre, i de la minuta del document que regula
el contingut i finalitat d’aquesta cessió. (PAT.CUS 3/2021).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Festes, de 12 de
maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa és propietari d’un solar situat al carrer del Pedregar, núm.
4 de Manresa. Aquest immoble forma part de l’Inventari General Consolidat de Béns
Drets i Obligacions, amb el número de fitxa 1.565, qualificat com a bé patrimonial i és
inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Tom 1.221, Llibre 347, Foli 30,
núm. de finca 8.773. La seva referència cadastral és 2501030DG0220A.
II. En data 18 d’agost de 2021, el senyor XXX, amb DNI núm. XXX, actuant en nom i
representació de l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE (NIF
G64255185), va presentar una instància mitjançant la qual sol·licità la cessió d’ús
d’aquest solar per destinar-lo com a espai de càrrega i descàrrega de material vinculat
a les activitats de la Sala Els Carlins.
III. La Sala Els Carlins és un equipament cultural d’iniciativa privada que manté una
programació estable de teatre amateur i altres espectacles i activitats culturals, que
contribueixen a dinamitzar el sector del centre històric i enriqueix la vida cultural de la
ciutat en el seu conjunt. Aquesta activitat compta amb el suport de l’Ajuntament de
Manresa.
IV. El cap de de la secció de Cultura de l’Ajuntament, va emetre un informe favorable a
la sol·licitud de referència, en data 13 d’octubre de 2021, en el que proposa una cessió
per un període de 4 anys prorrogables de forma expressa.
V. El cap del servei de Planejament i Habitatge, va emetre un informe en data 21 de
gener de 2022, en el qual fa constar que respecte a la possibilitat de cedir l’ús de la
finca de titularitat municipal, no hi ha cap objecció des d’un punt de vista de
planejament urbanístic, sempre i quan es garanteixi la lliure disposició de la parcel·la
en el moment en què l’Ajuntament, directament, o l’empresa municipal FÒRUM
decideixin efectuar una promoció d’habitatges en aquest solar.
VI. Mitjançant resolució d’alcaldia núm. 3.534, de 15 de març de 2022, fou incoat el
procediment per a la cessió d’ús de l’esmentat solar, a favor de la FUNDACIÓ
PRIVADA CULTURA I TEATRE, i obert un període d’informació pública de 20 dies,
de conformitat amb allò que disposa l’article 75.3 del Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, segons redacció donada
pel Decret 144/1994, de 14 de juny.
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VII. L’anunci de la incoació del procediment fou publicat en el Butlletí Oficial de la
Província del dia 5 d’abril de 2022, i ha estat exposat al públic per un termini de 20
dies hàbils, comptats des del 6 d’abril fins al 5 de maig de 2022, ambdós inclosos,
sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap al·legació ni reclamació.
VIII. Per part del serveis jurídics municipals s’ha redactat el document regulador de la
cessió d’ús del local de referència, adjunt amb el dictamen que s’informa.
IX. En data 11 de maig de 2022, el cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un
informe jurídic en el qual fa constar que la cessió d’ús gratuïta del solar situat al carrer
del Pedregar, núm. 4 de Manresa, a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I
TEATRE, quant als seus aspectes jurídics, s’ajusta a la legislació vigent
Consideracions jurídiques
1. Naturalesa de l’òrgan destinatari de la cessió. L’article 75.1 del Reglament de
patrimoni dels ens locals disposa que els destinataris de les cessions d’ús han de ser
altres administracions o entitats públiques, o entitats privades sense ànim de lucre. La
FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE és una entitat sense ànim de lucre
dedicada a la programació d’activitats culturals, que contribueixen a dinamitzar el
sector del centre històric i enriqueix la vida cultural de la ciutat en el seu conjunt.
Aquesta activitat compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.
2. Justificació de l’oportunitat o conveniència de la cessió. La cessió es justifica
per la necessitat de la Fundació a disposar d’un espai per destinar-lo a càrrega i
descàrrega del material vinculat a les activitats culturals que es realitzen a la Sala Els
Carlins.
3. Naturalesa jurídica del bé objecte de cessió. Segons consta a l’Inventari
General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament, el solar situat al
carrer del Pedregar, núm. 4 té la qualificació jurídica de bé patrimonial.
4. Procediment. El procediment seguit per a la tramitació de la cessió d’ús és el
previst al Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals.
La documentació que integra l’expedient és la següent:




Resolució de l’alcalde president de data 15 de març de 2022, d’incoació del
procediment de cessió d’ús.
Informe del cap de la Unitat de Gestió Patrimonial en relació amb el transcurs del
termini d’informació pública.
Minuta del document regulador de la cessió d’ús

5. Òrgan competent. De conformitat amb el que estableix L’article 73 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, la competència per aprovar les cessions
d’ús correspon al Ple de la Corporació.
Per tot això, com a regidora delegada de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Acta de la sessió plenària núm. 6, de 16 de juny de 2022

98

Primer.- CEDIR l’ús gratuït a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE
(NIF G64255185), del solar de titularitat municipal situat al carrer del Pedregar, núm. 4
de Manresa, per tal que sigui destinat com a espai de càrrega i descàrrega de material
vinculat a les activitats que es realitzen a la Sala Els Carlins, per un termini inicial de 4
anys, prorrogable segons s’estableix en la minuta del document regulador annexa amb
aquest dictamen, i amb les condicions que s’hi exposen.
Segon.- Fer constar que la titularitat dominical de l’immoble objecte de cessió d’ús
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el
dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del cessionari de
qualsevol de les regles que regulen la present cessió.
Tercer.- Aprovar, en tot el seu contingut, la minuta del document que s’adjunta amb
aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús, i facultar
l’Alcalde per a la seva signatura.”
ANNEX
“DOCUMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS DE LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏTA D’UN
SOLAR DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT AL CARRER DEL PEDREGAR, NÚM. 4 DE
MANRESA, A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE
D’una banda, l’Il·lm. Sr. MARC ALOY GUÀRDIA, en la seva condició d’Alcalde, en
representació de l’Ajuntament de Manresa, ens local domiciliat a la Plaça Major núm. 1, CIF
P0811200E, en exercici de les facultats que li atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i assistit en aquest acte pel cap del Servei de
Contractació, Patrimoni i Inversions de l’Ajuntament de Manresa que actua per delegació del
secretari de la Corporació, i en virtut de la resolució d’alcaldia de 30 de gener de 2008, i dóna
fe de l’acte.
I de l’altra, el senyor XXX, amb DNI núm. XXX, que actua en nom i representació de la
FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE, amb domicili al carrer de la Sabateria, núm. 3 de
Manresa (08241) i amb NIF G64255185.
EXPOSEN
I.

Que l’Ajuntament de Manresa és propietari d’un solar situat al carrer del Pedregar,
núm. 4 de Manresa. Aquest immoble forma part de l’Inventari General Consolidat de
Béns Drets i Obligacions, amb el número de fitxa 1.565, qualificat com a bé patrimonial
i és inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Tom 1.221, Llibre 347, Foli
30, núm. de finca 8.773. La seva referència cadastral és 2501030DG0220A.

II.

Que la FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE és una entitat sense ànim de lucre,
que gestiona la programació de la Sala els Carlins, un equipament cultural d’iniciativa
privada que manté una programació estable de teatre amateur i altres espectacles i
activitats culturals, que contribueixen a dinamitzar el sector del centre històric i
enriqueix la vida cultural de la ciutat en el seu conjunt. Aquesta activitat compta amb el
suport de l’Ajuntament de Manresa.

III.

Que la FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE ha sol·licitat la cessió d’ús del solar
descrit, per destinar-lo com a espai de càrrega i descàrrega de material vinculat a les
activitats de la Sala Els Carlins.
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IV.

Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de ..... ha acordat cedir gratuïtament
l’ús d’aquest solar per un període inicial de 4 anys prorrogables, subjecte a les
condicions del present document regulador.

V.

Per tot això, les parts concorden subscriure el present document amb subjecció als
següents:

PACTES
Primer.- Objecte del document. L’objecte d’aquest document és regular la cessió d’ús gratuïta
del solar de titularitat municipal situat al carrer del Pedregar, núm. 4 de Manresa, a favor de la
FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I TEATRE, d’acord amb les condicions que es determinen en
els pactes següents.
Segon.- Finalitat de la cessió. La cessió d’ús s’efectua amb la finalitat que la FUNDACIÓ
PRIVADA CULTURA I TEATRE utilitzi aquest solar com a espai de càrrega i descàrrega de
material vinculat a les activitats de la Sala Els Carlins.
Tercer.- Vigència. Aquesta cessió d’ús serà vigent des de la data de la seva signatura i per un
termini de quatre anys. Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu
acord i de forma expressa la seva pròrroga per períodes d’un any, prèvia comunicació amb una
antelació mínima de tres mesos. La pròrroga de la cessió no exclourà la possibilitat de
modificació de les seves clàusules.
No obstant l’anterior, tenint en compte que la voluntat de l’Ajuntament és destinar el solar cedit,
quan ho consideri oportú, a la futura construcció d’un immoble destinat a habitatges, aquesta
cessió d’ús quedarà automàticament extingida en el moment en què el mateix Ajuntament, o la
societat municipal FÒRUM SA, acordin iniciar la promoció de l’esmentada construcció, malgrat
que no s’hagi exhaurit la vigència inicial o qualsevol de les seves pròrrogues.
En cas que es produeixi l’extinció esmentada, l’Ajuntament es compromet a definir, en aquell
moment, un àmbit a l’espai públic del carrer Pedregar, proper a la sala dels Carlins, que
possibiliti la càrrega i descàrrega al teatre.
D’altra banda, la cessió d’ús podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos abans del venciment del document
inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues.
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Manresa. L’Ajuntament de Manresa es compromet a
cedir gratuïtament l’ús del solar descrit, a partir de la data de signatura d’aquest document, a
favor de la Fundació, perquè sigui utilitzat per a la finalitat prevista en el pacte segon d’aquest
document.
Cinquè.- Obligacions de la Fundació. La Fundació beneficiaria de la cessió d’ús haurà de
complir les obligacions següents:
1. Destinar el solar única i exclusivament a la finalitat descrita en el pacte segon d’aquest
document.
2. Assumir el manteniment ordinari, i les millores que es puguin autoritzar, del solar cedit.
3. Fer-se càrrec de la neteja del solar.
4. Fer-se responsable de la vigilància i control de l'ús que es faci del solar.
5. Permetre l’accés al solar a l’Ajuntament de Manresa, a la societat municipal FÒRUM SA o
als operaris o industrials manats per aquests, a l’efecte de supervisar l’estat de conservació
del solar i, especialment, per efectuar qualsevol dels treballs preparatoris necessaris per
promoure immobiliàriament la finca –geotècnic, topogràfic, o altres-.
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Sisè.- Extinció. Aquesta cessió d’ús podrà ser anul·lada temporal o definitivament, o
modificada per decisió unilateral de l’Ajuntament de Manresa, a banda de l’establert en el pacte
tercer, en base als motius següents:
- Raons d’interès públic.
- Desaparició de l’entitat.
- Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes.
- Acabament del termini pactat.
- Tancament del solar per causes de seguretat.
- Qualsevol de les causes establertes legalment o reglamentària.
Setè.- Règim de responsabilitats i sancions. En cas que per frau o negligència es causin
danys a l’immoble objecte de la cessió d’ús, la graduació de responsabilitats i la determinació
de sancions es realitzarà per aplicació analògica dels articles 175 i següents del reglament de
Patrimoni dels ens locals.
Així mateix, la cessionària assumeix qualsevol tipus de responsabilitat pels danys que es
puguin ocasionar a persones o béns a conseqüència de les actuacions o omissions derivades
del desplegament d’aquest document durant tot el temps de la seva vigència, quedant
l’Ajuntament eximit per aquestes responsabilitats.
L’Ajuntament de Manresa i la Fundació reconeixen de forma explícita i mútua que aquesta no
resta en cap relació de dependència respecte de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb
el que disposa el darrer apartat de l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament
del Patrimoni dels ens locals.
Vuitè.- Interpretació i resolució. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest
document seran resoltes de comú acord entre les parts, i, en darrer terme, davant els Tribunals
competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, totes les parts signen el present document mitjançant firma
electrònica, sense unitat d’acte, amb efectes a partir del moment en què estigui signat per totes
les parts.”

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=7436.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 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.

6.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de les festes locals de
Manresa per a l’any 2023. (OSC.CUL 4/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Festes, de 18 de
maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
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1. Anualment la Generalitat de Catalunya estableix el calendari oficial de les
festes laborals mitjançant Ordre del Departament de Treball.
2. El Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el
calendari de festes laborals per a l’any 2023 on es fixen els dies festius per a
l’any 2023. A més d’aquestes dates els Ajuntaments poden proposar dues
festes locals.
3. Mitjançant ofici de 5 de maig de 2022, els directors dels Serveis Territorials de
Barcelona i de Relacions laborals, treball autònom i seguretat i salut laboral,
han sol·licitat a l’Ajuntament de Manresa que comuniqui el calendari de dies
festius abans del 31 de juliol.
4. En data 28 d’abril del 2022 es publica al DOGC núm. 8656, l’Ordre
EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya per a l’any 2023.
5. El Ple de la Corporació, en sessió de 25 de setembre de 1995, va acordar
establir com a data de celebració de la Festa Major de Manresa, la del
diumenge i dilluns immediatament següents al darrer dissabte del mes d’agost
de cada any.
6. En data 16 de maig del 2022, el cap de secció de Cultura ha emès informe on
s’indiquen les dates de les festes locals a la ciutat de Manresa per a l’any 2023.
7. En data 17 de maig del 2022, la tècnica d’administració general de l’Oficina de
Suport Jurídic ha emès informe jurídic al respecte.
Consideracions legals
1. Competències municipals. L’article tercer del Decret 177/1980, de 6 d’octubre,
sobre el calendari de festes fixes i suplents determina que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller de treball, a proposta dels
municipis.
2. Òrgan competent. L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre
regulació de la jornada de treball, jornades especials i jornades de descans
disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació.
3. Considerant que la sol·licitud remesa pel Departament d’Empresa i Treball de
la Generalitat de Catalunya indica que el calendari de dies festius es comuniqui
abans del 31 de juliol.
Per tot això, la regidora delegada de Cultura i Festes proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORDS:
Primer. Proposar com a festes locals de Manresa per a l’any 2023 els dies següents:
-

Dimarts, 21 de febrer, dia de la Festa de la Misteriosa Llum

-

Dilluns, 28 d’agost, Festa Major
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Segon. Comunicar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya,
la proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2023.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=7650.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
24 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

6.2

Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús a
favor de l’Associació de Veïns Vic – Remei, pel que fa a un local planta
baixa de propietat municipal situat al carrer de la Verge de l’Alba núm. 5
(immoble anomenat Casa Caritat). (PAT.EXE 22/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Barris, Acció Comunitària i
Civisme, de 24 de maig de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 10 de juliol de 2002 es va signar el conveni regulador de la cessió d’ús d’un
local planta baixa situat al carrer de la Verge de l’Alba número 5, el qual forma part de
l’immoble anomenat CASA CARITAT, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC
– REMEI.
II. Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 19 d’abril de 2010 es
va modificar la cessió d’ús en qüestió així com el seu conveni regulador, en el sentit
d’ampliar la superfície útil total del local cedit fins a 245,13 m2.
III. Posteriorment, aquesta cessió d’ús s’ha tornat a prorrogar, actualment fins al dia 9
de juliol de 2022.
IV. El dia 23 de març de 2022, el cap de servei de Drets Socials va emetre un informe
favorable a la pròrroga d’aquesta cessió d’ús per un període de dos anys.
V. En virtut d’un proveïment amb referència registre de sortida núm.
30.252/25.03.2022, s’ha donat audiència a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC –
REMEI per tal que en el termini de 10 dies manifestés el seu interès a prorrogar la
cessió d’ús en qüestió.
VI. La senyora XXX, en la seva condició de representant d’aquesta entitat, ha
presentat una sol·licitud per Internet amb referència registre d’entrada núm.
26.075/05.04.2022, pel qual manifesta la seva acceptació del període d’aquesta
pròrroga, però demana també que sigui estudiada la possibilitat d’ampliar-lo,
argumentant que no és possible gestionar les activitats socials de l’associació
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comptant només amb un termini de dos anys, ni tampoc poden pensar en un futur pel
que fa a la seva associació.
VII. En data 17 de maig de 2022, el cap de servei de Drets Socials ha emès un nou
informe al respecte, que informa favorablement una pròrroga pel termini de 10 anys,
tenint en compte les activitats desenvolupades per aquesta entitat, així com el llarg
recorregut de gestió dels interessos veïnals i la disponibilitat de les instal·lacions.
VIII. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès informe favorable al respecte
en data 23 de maig de 2022.
Consideracions jurídiques
1a. Termini de la cessió d’ús. El punt primer del pacte segon d’aquest conveni diu
literalment així:
/...“ SEGON.- Termini de la cessió d'ús.
1. El termini de vigència de la present cessió d'ús serà de 10 anys, comptats a
partir de la data de signatura del present document.
Aquesta cessió d'ús podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos.
Les parts podran convenir de mutu acord la seva pròrroga, prèvia comunicació
amb una antelació mínima de tres mesos.”.../
2a. Audiència a l’interessat. S’ha practicat el tràmit d’audiència a l’entitat interessada,
de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions locals.
3a. Òrgan competent. De conformitat amb el que estableix l’article 73 del Reglament
del patrimoni dels ens locals, la competència per aprovar les cessions d’ús correspon
al Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, com a regidora delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRORROGAR la cessió d’ús a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC – REMEI (G58319047), pel que fa a un local planta baixa de propietat municipal amb una
superfície útil de 245,13 m2 situat al carrer de la Verge de l’Alba número 5 (el qual
forma part de l’immoble anomenat Casa Caritat), per un període de 10 anys, comprès
entre el 10 de juliol de 2022 i el 9 de juliol de 2032.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=7721.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 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.
A continuació, informa que un cop acabada la votació del punt 6.2.1 de l’ordre
del dia, quan són les 19.11 h, es fa un recés de 10 minuts.
Un cop finalitzat el recés, es reprèn l’ordre del dia en el punt 7.1.

7.

PROPOSICIONS

L’alcalde informa que atès que la proposició 7.1 i la moció 8.1 tracten el mateix tema
es farà el debat conjunt i la votació separada.
Abans d’iniciar el debat d’aquests dos assumptes, l’alcalde sotmet a votació la
prèvia i especial declaració d’urgència de la moció 8.1, de conformitat amb allò que
disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28
de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents.
7.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per fomentar una millor
convivència i veïnatge.-

Es fa constar que abans d’iniciar el debat el Grup Municipal de Fem Manresa
retira la proposició 7.1.

8.1.-

Moció dels GM d’ERC, JxM i Fem Manresa per fomentar una millor
convivència i veïnatge.

El secretari exposa la moció dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de 16
de juny de 2022, que es transcriu a continuació:
“Durant l’estiu de 2021, a Manresa es va viure una creixent preocupació per la
seguretat. Alguns fets delictius ocorreguts a la ciutat, juntament amb el ressò que van
tenir en mitjans de comunicació, van propiciar una sensació d’inseguretat entre les
veïnes de la ciutat. En conseqüència, es va constituir un grup interdepartamental en
què participen seguretat ciutadana, desenvolupament comunitari i serveis socials amb
la finalitat de prendre mesures de seguretat però també de prevenció i millora de la
convivència en l’espai públic. Tanmateix, convé continuar treballant i prendre mesures
al respecte perquè no s’acabi convertint en una problemàtica creixent i complexa.
Totes les persones tenim el dret de viure vides dignes i sentir-nos segures en els
carrers de la nostra ciutat. Per garantir que tothom té una vida digna, cal garantir drets
bàsics: feines amb condicions laborals dignes i un habitatge amb accés als
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subministraments energètics. Però, al mateix temps, poder viure amb la seguretat de
no patir identificacions per motius racials o de què no t’iniciïn un expedient
administratiu d’expulsió del país.
No és possible parlar de seguretat sense parlar de convivència i és responsabilitat de
l’Administració local realitzar i promoure polítiques socials i comunitàries encaminades
a facilitar i millorar la bona convivència als barris.
Sovint, conflictes entre el veïnatge poden resoldre’s amb mesures d’intervenció social,
comunitària i de mediació, la qual cosa contribuiria a disminuir la sensació
d’inseguretat sense ser necessària una intervenció policial.
A Manresa comptem amb un servei d’intermediació i treball comunitari, Enllaç, que
segons l’Ajuntament “pretén donar resposta a tot un seguit de situacions que poden
deteriorar la convivència ciutadana i veïnal en espais públics i privats. El servei
s’adreça al conjunt de la ciutadania amb l'objecte de prevenir i atendre situacions de
conflictivitat (veïnals i comunitàries) tot cercant l'acord i la bona voluntat de les parts”.
A dia d’avui el servei compta amb tan sols una mediadora amb el màster
d’especialització en mediació, que ha d’atendre tots els casos que l’hi arriben. Durant
el 2021 el servei va intervenir en 154 casos i va atendre 375 persones que
manifestaven diferents problemàtiques que afectaven un total de 1.143 persones, i que
van generar 1.190 intervencions. Del global de casos atesos durant el 2021, el 67% es
van gestionar de forma satisfactòria. Per tant, aquest és un servei que es considera
efectiu, i necessari per evitar la complicació de certes situacions de conflictivitat.
Les demandes i problemàtiques més habituals són les que es classifiquen com a
“problemàtiques veïnals”, amb 149 casos que representen el 97% del total. Els casos
veïnals principals atesos corresponen als temes següents: 47 per sorolls; 30 per
dificultats de relació; 18 casos per neteja i higiene; 11 per problemàtiques d’espais
comuns; 8 per problemes d’humitats; 7 per gestió de comunitats i 10 per obres.
Respecte a l’origen de la demanda, aquesta pot arribar per diferents vies: per via
directa del mateix ciutadà (28%); l’Oficina d’atenció al Ciutadà - OAC (25%); Policia
Local (9%); per Administradors de finques (9%); les Associacions de veïns (6%); per
Serveis Socials (5%); Urbanisme (5%); Mossos d’esquadra (3%); entre altres.
Al llarg dels any, el servei d’intermediació veïnal s’ha especialitzat bàsicament en
problemàtiques de la ciutadania en l’àmbit domiciliari (conflictivitat entre veïns als
habitatges), i en certa mesura situacions diverses que es puguin donar en l’espai
públic. Tampoc cal oblidar que –moltes vegades- situacions de queixes rebudes o
intervencions demandes, poden no correspondre a ser treballades des del servei, i en
aquest casos, sempre s’actua en benefici de trobar solucions, fent de pont amb altres
departaments municipals o serveis externs
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En societats complexes, que presenten una gran diversitat, amb situacions
socioeconòmiques complicades a les que cal afegir la tendència general cap a la
individualització, l’aïllament, i la pèrdua de sentiments de pertinença, resulta
imprescindible abordar les intervencions en l’àmbit social i comunitari. L’existència de
diversos professionals i abordatges son complementaris. El servei de mediació
s’inseriria dins aquesta visió i aposta, on les seves intervencions en els àmbits veïnals
posa molts cops al descobert situacions com aïllament, malalties psiquiàtriques,
pobresa i exclusió, diversitat cultural i d’orígens, racisme, i xenofòbia, desorganització
entre el veïnat d’una comunitat, ocupacions, manques d’accés a la informació, etc. Per
això que requereix d’una mirada i aposta transversal
Aquest 2022 el servei compta amb un pressupost d'uns 57.000 euros, a on
pràcticament la meitat (28.5000 euros) provenen de la Diputació de Barcelona, com a
aportació de la xarxa de mediació.
És per tot això que els grups ERC, JUNTSxMANRESA, i FEM MANRESA proposem al
Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Corroborar el compromís de l’Ajuntament amb la necessitat d'ampliar el
servei de mediació veïnal i d’intervenció comunitària, com a servei necessari per la
ciutat i com a mesura clau per treballar i fomentar una millor convivència i veïnatge.
SEGON.- Assolir el compromís d’augmentar el pressupost destinat als esmentats
serveis de mediació veïnal i d’intervenció comunitària, amb fons propis i externs, per
augmentar el servei amb la contractació d’un o varis professionals més en l’any 2023.
TERCER.- Instar la Diputació de Barcelona que millori el finançament del Programa
de Mediació ciutadana dels municipis, amb la finalitat que es puguin millorar les
dotacions de persones mediadores amb l’objectiu a llarg termini d’ampliar l’equip del
servei de mediació veïnal i comunitari per disposar de professionals a tots els barris.
QUART.- Assumir el compromís d’elaborar un mapa de serveis i recursos vinculats a
la mediació i intervenció comunitària, amb perspectiva també de distribució territorial,
amb la finalitat d’optimitzar-ne l’ordenació i el seu enxarxament.”
La lectura i les intervencions dels punts 7.1 i 8.1 les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=8717.0

L’alcalde sotmet la moció 8.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7
GMERC, 8 GMJxM, 3 GM Fem Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo
Ballesteros) i 4 abstencions (4 GMPSC-CP), i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
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7.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’ampliació de la
cobertura arbòria dels carrers de la ciutat.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 13 de juny
de 2022, que es transcriu a continuació:
“Atès que diversos estudis han confirmat que hi ha fins a 1,9 (o bé entre 1 i 3) graus de
diferència entre les zones de les ciutats on hi ha zones verdes i on no.
Atès que l’augment accelerat de les temperatures és un fet contrastat degut al canvi
climàtic que continuarà en augment els propers anys de manera incontrolada, sota els
efectes de l’insostenible creixement infinit del model capitalista.
Atès que això provoca que les freqüents onades de calor i les altes temperatures
estiuenques pròpies del nostre clima siguin cada cop més elevades, fet que comporta
que la ciutat, i en particular l’espai públic, siguin poc agradables i habitables durant
molts mesos de l’any.
Atès que a la ciutat hi ha una manca clara de zones verdes, tant pel que fa a places
toves als barris, com també de vegetació a la majoria de carrers (veure mapa Annex al
document).
Atès que apostem per fer de Manresa una ciutat per a les persones on es puguin crear
vincles i xarxes comunitàries compartint aquest espai públic.
Atès que la vegetació d’una ciutat contribueix a gaudir-la més satisfactòriament, fent-la
més agradable per als vianants i, per tant, contribuint a què la ciutat sigui realment un
espai fàcil per viure’l a peu.
Atès que durant la pandèmia, des de l’ajuntament, es van instal·lar jardineres
temporals amb vegetació en diferents carrers de la ciutat.
Pel que, des del Grup Municipal de Fem Manresa proposem al ple de l’ajuntament de
Manresa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al govern municipal a prendre el compromís d’augmentar el nombre
d’arbres de la nostra ciutat, amb aquelles espècies vegetals que puguin dur a terme un
correcte desenvolupament i que per a les seves característiques generin més beneficis
per a la ciutat.
SEGON.- Que es realitzi un estudi per determinar l’impacte de la cobertura arbòria
sobre la temperatura dels carrers de la ciutat de Manresa, comparant carrers amb
característiques similars, però amb cobertures arbòries diferents per tal de determinar
quines places i carrers necessiten actuacions més urgents.
TERCER.- Definir i prioritzar en quines places i carrers cal plantar o ampliar el nombre
d’arbres i vegetació, sobretot a les places dures, i transformar-les amb un període de 2
anys.
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QUART.- Que s’instal·lin, de manera temporal i mentre no es puguin fer actuacions
definitives, durant els mesos de juliol i agost, arbres i vegetació en torretes en places i
carrers que no tenen cap ombra, ja sigui substituint places d’aparcament o aprofitant
l’espai de voreres àmplies. Alguns d’aquests espais podrien ser la ctra. de Vic, ctra.
Cardona, plaça Europa, etc.
CINQUÈ.- Que s’instal·lin, definitivament, arbres i vegetació en aquests carrers abans
de l’1 de maig de 2023.

Mapa de les zones verdes, i els parcs i jardins de la ciutat. (Font: Ajuntament de Manresa).”
L’alcalde informa que arran del debat generat, el Grup Municipal de Fem
Manresa retira la proposició 7.2.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=10830.0

7.3.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, a petició del Club
Esportiu Popular de Manresa, per a la instal.lació d’una pista poliesportiva
i un camp de voleibol a l’antiga Pista Castell.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 13 de juny
de 2022, que es transcriu a continuació:
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“El 14 de gener del 2015 començava l’enderrocament de l’antiga Pista Castell, al
carrer Circumval·lació. Després que els representants de la societat Pista Castell SL
cedissin gratuïtament a l’Ajuntament la pista de 1.420 metres quadrats, les
instal·lacions de més de 50 anys que fins el novembre de l'any 2000 havien estat la
seu del CB Manresa i acollit actes polítics, sindicals i culturals –des de revetlles i balls
fins a concerts, Carnestoltes o Festes de la Llufa- van ser desmantellades i
convertides en un solar.
Al llarg dels anys s’han plantejat, de manera formal i informal, diferents iniciatives per a
l’espai de la ja desapareguda Pista Castell:
- 2009 - Construcció d’una sala polivalent als terrenys de la Pista Castell, integrada al
parc de Puigterrà i coherent amb l’anomenat eix de la música que va dels
Conservatoris al Kursaal, a proposta de la CUP.
- 2015 - La instal·lació de cistelles de bàsquet provisionals accessibles durant el dia,
segons declaracions de l’aleshores arquitecte municipal Ramon Nieto.
- 2015 - La inclusió dels terrenys en un futur projecte de readaptació del Parc de
Puigterrà, a proposta del govern municipal de CIU.
- 2018 - Projecte finalista als pressupostos participatius del 2018 centrat en la creació
de la pista esportiva de Puigterrà, adequant l'antiga pista de bàsquet del CB Manresa
per obrir-la al públic.
Malgrat les diverses propostes existents, la realitat és que cap ha arribat a res i els
terrenys municipals de l’antiga pista Castell segueixen sense ús 7 anys després de
l’enderrocament.
Paral·lelament, els espais esportius públics, gratuïts i oberts a la ciutadania segueixen
sent insuficients a Manresa. Als barris on sí que existeixen aquests equipaments sovint
acaben sobrepoblant-se – deixant molta gent fora de la pràctica esportiva, sigui per
falta d’espai suficient o per la impossibilitat de generar espais còmodes lliures
d’ultracompetitivitat, masclisme, racisme, classisme i/o capacitisme–, cedint-se a clubs
o entitats que desenvolupen activitats regulars –en casos com el del Club Patí
Manresa a la pista exterior del Pujolet o la pista de la Balconada– o no gaudeixen de
les condicions adequades per a desenvolupar-hi els esports corresponents –en trobem
exemples a les pistes de bàsquet de terra al costat de la desapareguda Carpa del Riu
o al carrer de les Barreres–. Però és que 7 barris de Manresa –les Escodines,
Viladordis, Vic-Remei, Passeig i Rodalies, la Mión-Puigberenguer-Poal, la Pujada
Roja-Guix-Cots i Miralpeix– no disposen de cap pista esportiva oberta i gratuïta. Així,
moltes manresanes es veuen obligades a desplaçar-se a barris lluny de casa seva i/o
a la perifèria, amb els costos en transport i en emissió de gasos d’efecte hivernacle
que això suposa.
Tot plegat, acaba dificultant enormement la pràctica d’esports col·lectius de forma
gratuïta, deixant com a última alternativa el pagament de quotes a clubs i gimnasos
inassumibles per moltes manresanes, provocant que cada cop s’opti més pels esports
individuals, o directament comportant l’abandonament de la pràctica esportiva. Així, en
un moment de crisi econòmica i situació d’emergència en salut mental que condemna
Acta de la sessió plenària núm. 6, de 16 de juny de 2022

110

a les classes populars, s’està desaprofitant el potencial de l’esport com a eina de
cohesió social, de creació de xarxa entre les persones, de suport mutu i de millora de
salut física i mental de les persones.
És en aquest context que des del Club Esportiu Popular de Manresa portem al ple
municipal la proposta d’afegir un nou espai esportiu públic, gratuït i obert a la nostra
ciutat, instal·lant una pista poliesportiva i un camp de voleibol al solar de l’antiga pista
Castell. Aquesta acció, si bé no garantiria espais esportius gratuïts suficients per a tota
la població del barri del Passeig i Rodalies i de Manresa, sí que faria que hi hagués un
barri menys a Manresa sense cap instal·lació d’aquest tipus; i també afegiria un nou
camp on poder jugar a vòlei gratuïtament a Manresa més enllà de les tres pistes
existents a la zona del Congost. A la vegada, la instal·lació d’aquestes noves pistes
esportives podria ser el primer pas d’una remodelació de l’entrada al parc de Puigterrà,
fent-la més atractiva i accessible per al conjunt de les manresanes.
És per tot això, que Fem Manresa proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Dur a terme les accions necessàries per a la instal·lació d’una pista
poliesportiva de futbol i bàsquet de 32x19 metres i un camp de voleibol de 18x9
metres als terrenys de la desapareguda pista Castell, incloent el projecte al
pressupost municipal del 2023.
Segon.- Instal·lar dues cistelles de bàsquet provisionals als terrenys de la Pista Castell
en el marge de 3 mesos des de l'aprovació d'aquesta moció.
Tercer.- Fer difusió entre la ciutadania de Manresa del nou espai esportiu públic,
gratuït i obert a la pista Castell i de tots els existents a la ciutat.
Quart.- Estudiar en quins altres punts de Manresa es podrien instal·lar noves pistes
esportives obertes i gratuïtes.
Cinquè.- Donar a conèixer aquests acords al Club Esportiu Popular de
Manresa. No obstant, el Ple decidirà.”
El secretari exposa l’esmena presentada pels Grups Municipals d’ERC i JxM, de 16
de juny de 2022, a la proposició 7.3 del Grup Municipal de Fem Manresa.
“Proposem:
a) Substituir l’acord Primer pel següent:
Primer.- Dur a terme els estudis tècnics necessaris per analitzar la seguretat dels
terrenys de la desapareguda Pista Castell durant aquest any 2022.
b)

Substituir l’ acord Segon pel següent:

Segon.- Impulsar les actuacions necessàries, un cop conegut el resultat d’aquest
estudi i la seva viabilitat, per incloure en el pressupost de 2023 la col·locació de dues
cistelles i una xarxa de vòlei, així com la realització del projecte d’adequació de l’espai
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per a la pràctica esportiva de forma provisional, a l’espera de que es desenvolupin les
previsions del POUM.
c) Substituir l’ acord Tercer pel següent:
Tercer.- Fer difusió entre la ciutadania de Manresa del nou espai esportiu públic, gratuït
i obert a la Pista Castell, quan s’hagi culminat l’actuació; i també de tots els existents a
la ciutat.”
Es fa constar que el regidor Jordi Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, presenta
una esmena in voce a l’esmena presentada pels GM d’ERC i JxM. En concret, en
el punt segon dels acords, en el sentit que
on diu:
Segon.- Impulsar les actuacions necessàries, un cop conegut el resultat d’aquest
estudi i la seva viabilitat, per incloure en el pressupost de 2023 la col·locació de dues
cistelles i una xarxa de vòlei, així com la realització del projecte d’adequació de l’espai
per a la pràctica esportiva de forma provisional, a l’espera de que es desenvolupin les
previsions del POUM.
Ha de dir:
Segon.- Impulsar les actuacions necessàries, un cop conegut el resultat d’aquest
estudi i la seva viabilitat, per incloure en el pressupost de 2023 la col·locació de dues
cistelles, dues porteries i una xarxa de vòlei, així com la realització del projecte
d’adequació de l’espai per a la pràctica esportiva de forma provisional, a l’espera de
que es desenvolupin les previsions del POUM.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Pol Ruiz Mañosa, en representació del Club
Esportiu Popular de Manresa, que ha demanat per a intervenir en relació al punt 7.3 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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=12424.0
L’alcalde sotmet a votació, l’esmena presentada pels GM d’ERC i JxM, amb la
incorporació de l’esmena “in voce” presentada pel GM de Fem Manresa, i el Ple
l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3, amb la incorporació de l’esmena
presentada pels GM d’ERC i JxM, i amb l’esmena “in voce” presentada pel GM
de Fem Manresa, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 3
GM Fem Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros) i 4 abstencions (4
GMPSC-CP), i per tant, es declara acordat el següent:
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“El 14 de gener del 2015 començava l’enderrocament de l’antiga Pista Castell, al
carrer Circumval·lació. Després que els representants de la societat Pista Castell SL
cedissin gratuïtament a l’Ajuntament la pista de 1.420 metres quadrats, les
instal·lacions de més de 50 anys que fins el novembre de l'any 2000 havien estat la
seu del CB Manresa i acollit actes polítics, sindicals i culturals –des de revetlles i balls
fins a concerts, Carnestoltes o Festes de la Llufa- van ser desmantellades i
convertides en un solar.
Al llarg dels anys s’han plantejat, de manera formal i informal, diferents iniciatives per a
l’espai de la ja desapareguda Pista Castell:
- 2009 - Construcció d’una sala polivalent als terrenys de la Pista Castell, integrada al
parc de Puigterrà i coherent amb l’anomenat eix de la música que va dels
Conservatoris al Kursaal, a proposta de la CUP.
- 2015 - La instal·lació de cistelles de bàsquet provisionals accessibles durant el dia,
segons declaracions de l’aleshores arquitecte municipal Ramon Nieto.
- 2015 - La inclusió dels terrenys en un futur projecte de readaptació del Parc de
Puigterrà, a proposta del govern municipal de CIU.
- 2018 - Projecte finalista als pressupostos participatius del 2018 centrat en la creació
de la pista esportiva de Puigterrà, adequant l'antiga pista de bàsquet del CB Manresa
per obrir-la al públic.
Malgrat les diverses propostes existents, la realitat és que cap ha arribat a res i els
terrenys municipals de l’antiga pista Castell segueixen sense ús 7 anys després de
l’enderrocament
Paral·lelament, els espais esportius públics, gratuïts i oberts a la ciutadania segueixen
sent insuficients a Manresa. Als barris on sí que existeixen aquests equipaments sovint
acaben sobrepoblant-se – deixant molta gent fora de la pràctica esportiva, sigui per
falta d’espai suficient o per la impossibilitat de generar espais còmodes lliures
d’ultracompetitivitat, masclisme, racisme, classisme i/o capacitisme–, cedint-se a clubs
o entitats que desenvolupen activitats regulars –en casos com el del Club Patí
Manresa a la pista exterior del Pujolet o la pista de la Balconada– o no gaudeixen de
les condicions adequades per a desenvolupar-hi els esports corresponents –en trobem
exemples a les pistes de bàsquet de terra al costat de la desapareguda Carpa del Riu
o al carrer de les Barreres–. Però és que 7 barris de Manresa –les Escodines,
Viladordis, Vic-Remei, Passeig i Rodalies, la Mión-Puigberenguer-Poal, la Pujada
Roja-Guix-Cots i Miralpeix– no disposen de cap pista esportiva oberta i gratuïta. Així,
moltes manresanes es veuen obligades a desplaçar-se a barris lluny de casa seva i/o
a la perifèria, amb els costos en transport i en emissió de gasos d’efecte
hivernacle que això suposa.
Tot plegat, acaba dificultant enormement la pràctica d’esports col·lectius de forma
gratuïta, deixant com a última alternativa el pagament de quotes a clubs i gimnasos
inassumibles per moltes manresanes, provocant que cada cop s’opti més pels esports
individuals, o directament comportant l’abandonament de la pràctica esportiva. Així, en
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un moment de crisi econòmica i situació d’emergència en salut mental que condemna
a les classes populars, s’està desaprofitant el potencial de l’esport com a eina de
cohesió social, de creació de xarxa entre les persones, de suport mutu i de millora de
salut física i mental de les persones.
És en aquest context que des del Club Esportiu Popular de Manresa portem al ple
municipal la proposta d’afegir un nou espai esportiu públic, gratuït i obert a la nostra
ciutat, instal·lant una pista poliesportiva i un camp de voleibol al solar de l’antiga pista
Castell. Aquesta acció, si bé no garantiria espais esportius gratuïts suficients per a tota
la població del barri del Passeig i Rodalies i de Manresa, sí que faria que hi hagués un
barri menys a Manresa sense cap instal·lació d’aquest tipus; i també afegiria un nou
camp on poder jugar a vòlei gratuïtament a Manresa més enllà de les tres pistes
existents a la zona del Congost. A la vegada, la instal·lació d’aquestes noves pistes
esportives podria ser el primer pas d’una remodelació de l’entrada al parc de Puigterrà,
fent-la més atractiva i accessible per al conjunt de les manresanes.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Dur a terme els estudis tècnics necessaris per analitzar la seguretat dels
terrenys de la desapareguda Pista Castell durant aquest any 2022.
Segon.- Impulsar les actuacions necessàries, un cop conegut el resultat d’aquest
estudi i la seva viabilitat, per incloure en el pressupost de 2023 la col·locació de dues
cistelles, dues porteries i una xarxa de vòlei, així com la realització del projecte
d’adequació de l’espai per a la pràctica esportiva de forma provisional, a l’espera de
que es desenvolupin les previsions del POUM
Tercer.- Fer difusió entre la ciutadania de Manresa del nou espai esportiu públic,
gratuït i obert a la Pista Castell, quan s’hagi culminat l’actuació; i també de tots els
existents a la ciutat.
Quart.- Estudiar en quins altres punts de Manresa es podrien instal·lar noves pistes
esportives obertes i gratuïtes.
Cinquè.- Donar a conèixer aquests acords al Club Esportiu Popular de Manresa.”
L’alcalde informa que atès que la proposició 7.4 i la moció 8.2 tracten el mateix tema
es farà el debat conjunt i la votació separada d’aquests dos assumptes.
Abans d’iniciar el debat d’aquests dos assumptes, l’alcalde sotmet a votació la
prèvia i especial declaració d’urgència de la moció 8.2, de conformitat amb allò que
disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28
de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7
GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 1 GM Fem Manresa) i 4 abstencions (2 GM Fem
Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros).
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Es fa constar que els regidors Jordi Trapé Úbeda i Gemma Boix Pou, del GM de Fem
Manresa, el regidor Andrés Rojo Hernández, del GM de Cs, i el regidor no adscrit,
Miguel Cerezo Ballesteros, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació de
la prèvia i especial declaració d’urgència d’aquest assumpte.

7.4.-

Proposició del Grup Municipal del PSC-CP contra l’ocupació il·legal i
conflictiva d’habitatges a Manresa.-

Es fa constar que els regidors Jordi Trapé Úbeda i Gemma Boix Pou, del GM de Fem
Manresa, el regidor Andrés Rojo Hernández, del GM de Cs, i el regidor no adscrit,
Miguel Cerezo Ballesteros, es reincorporen a la sessió en decurs del debat d’aquest
dos punts de l’ordre del dia.
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal del PSC-CP, de 13 de juny de
2022, que es transcriu a continuació:
“
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”
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8.2.-

Moció dels GM d’ERC i JxM contra l’ocupació delinqüencial i conflictiva
d’habitatges a Manresa.

El secretari exposa la moció dels Grups Municipals d’ERC i JxM, de 16 de juny de
2022, que es transcriu a continuació:
“Actualment la situació de molt alta vulnerabilitat residencial existent al nostre país, ha
fet que proliferin uns altres tipus d’ocupacions vinculades a situacions delictives i amb
alt grau de conflictivitat.
Alguns estudis assenyalen que Catalunya és la comunitat autònoma amb més
ocupacions il·legals d’habitatges. Segons les dades del Ministeri de l’Interior
publicades el mes de gener de 2022, i que recullen els casos fins a setembre de 2021,
l’ocupació il·legal d’habitatges a Catalunya suposa un 42% del total d’ocupacions a
l’Estat espanyol: sobre un total de 13.389 casos, només a Catalunya n’hi ha 5.689 i, a
la província de Barcelona, se’n concentren 4.229, la qual cosa significa un 74% del
total català. I això són només dades oficials que, segurament no recullen el total dels
casos.
No som aliens a aquesta problemàtica, (com s’acaba de dir, Barcelona és la província
amb més ocupacions de Catalunya). I no només no som aliens, sinó que la nostra
ciutadania en sofreixen les conseqüències. Bé per haver-se vist privada d’un habitatge
de la seva propietat a causa d’una ocupació il·legal, bé per patir situacions que
trenquen la convivència que, a més, suposen riscos a la seguretat de les persones que
conviuen en els barris o comunitats de veïns.
Riscos que també afecten les persones que realitzen l’acte d’ocupació, que moltes
vegades ho han de fer en edificacions que no compleixen les condicions necessàries
de seguretat i d’habitabilitat i que també, molt sovint, es veuen privades dels
subministraments bàsics o han de procedir a la seva defraudació.
Les ocupacions produeixen una intensa fractura convivencial i social, perjudicant el
patrimoni principalment en el cas de persones petit tenidores. La resolució del
problema no pot venir només de la intervenció policial i judicial, doncs la millor política
per lluitar contra les ocupacions és tenir els pisos plens i per això l’Ajuntament de
Manresa fa anys que treballa en el cens i mobilització dels habitatges buits.
Que la solució no és només policial i judicial ho demostra que, malgrat els esforços de
les policies autonòmica i locals i de la resta de serveis municipals, les ocupacions
s’estenen i es multipliquen per tot el territori català, afectant de forma molt intensa en
barris de les ciutats i pobles, sense que s’hagin notat avenços en la lluita contra aquest
problema molt greu desprès de la Instrucció 1/2020, de 15 de setembre, de la Fiscalia
General de l’Estat, sobre criteris d’actuació per a la sol·licitud de mesures cautelars en
els delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles, ni la Instrucció
6/2020, de la Secretaria de l’Estat de Seguretat per la qual s’estableix el Protocol
d’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat ( i del Mossos d’Esquadra en
el cas de Catalunya) davant l’ocupació il·legal d’immobles.
No s’han dotat als Ajuntaments – que som els que estem a primera fila i lluitant amb
aquestes situacions – dels recursos econòmics adequats i suficients per fer front a la
problemàtica existent i per assistir a aquelles persones que es troben en situació de
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vulnerabilitat en l’àmbit d’habitatge i exclusió econòmica i social. La conseqüència
directa és que aquestes persones es veuen, en molts casos, abocades a ocupar un
habitatge de manera il·lícita, havent fins i tot de satisfer pagaments per l’obtenció de
l’habitatge a màfies que es beneficien impunement del fenomen.
Els municipis compartim els problemes d’accés dels nostres veïns i veïnes a
l’habitatge i destinem recursos a aquesta funció social, sovint més enllà de les nostres
competències i possibilitats pressupostàries.
L’ocupació no pot ser entesa com una forma d’accés a l’habitatge i tampoc és
comunitàriament sostenible que, en bona part, les persones petit tenidores de la ciutat
hagin de suportar la incapacitat de la manca d’un model d’habitatge social i assequible
a l’estat. I posem l’accent en les persones petit tenidores perquè el 75 % de l’habitatge
buit a Manresa –i per tant susceptible d’ocupació- és en mans d’aquestes persones.
L’Ajuntament de Manresa ha dut a terme en els darrers anys diferents mesures en
favor de l’accés a l’habitatge de persones amb molt alta vulnerabilitat residencial i
mesures de prevenció de l’ocupació (el 2021 van caure un 30% en relació a anys
anterior amb un marc de tendència a l’alça a tot el territori català) i de protecció de les
persones petit tenidores que no poden accedir a la recuperació de la possessió dels
habitatges (amb una línia de subvencions mentre es realitza la tramitació als jutjats
d’aquesta recuperació).
Tot i així, davant de les ocupacions de caire delinqüencial i d’alta conflictivitat també
calen altres tipus de mesures que permetin un abordatge immediat, mecanismes
legals, judicials, millors instruments per a l’actuació policial i més recursos per lluitar
amb més rigor contra els dèficits habitacionals a les nostres ciutats i pobles.
És per tot el que s’ha exposat, i amb l’objectiu de donar resposta a la demanda de la
ciutadania, que des del grup municipal d’ERC i del grup municipal de Junts per
Manresa a l’Ajuntament de Manresa presentem en aquest Ple els següents acords per
a la seva adopció:
1.- Convidar els jutjats del Partit Judicial de Manresa, Fiscalia i el Col·legi d’Advocats
de Manresa a participar en la Comissió interdepartamental de seguiment d’ocupacions
delinqüencials i conflictives (en què ja participen diferents serveis municipals, Policia
Local i el cos de Mossos d’Esquadra).
2.- Encarregar aquesta Comissió interdepartamental la redacció d’un protocol
d’intervenció per fer front a les ocupacions delinqüencials.
3.- Instar el Govern de l’Estat l’aprovació i desenvolupament de la llei del dret a
l’habitatge i el pacte social de l’habitatge, dotant-lo de recursos per a la creació d’un
parc d’habitatge públic, polítiques de regeneració urbana i de rehabilitació però també
d’eines solvents i vàlides per a totes les administracions en relació a l’aclaparament
d’habitatge per entitats especuladores.
4.- Demanar a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que
impulsi el Projecte per a la regeneració integral en els barris com una veritable eina de
recuperació, reforma i rehabilitació del parc d’habitatge, dotant els municipis de
recursos.
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5.- Instar el Departament d'Interior del Govern de la Generalitat, amb coordinació amb
la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya, que elaborin amb
urgència un Pla Especial de Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions
criminals) que trafiquen amb persones i amb les usurpacions d’immobles etc.
6.- Instar el govern de l’Estat que enceti una reforma urgent de la normativa penal i
processal que doni resposta segura i ràpida, particularment en situacions d’ocupació
delinqüencial i/o aquelles que pretenen un lucre de l’ocupació il·legítima.”
La lectura i les intervencions dels punts 7.4 i 8.2 les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=15027.0
L’alcalde informa que arran del debat generat, els Grups Municipals d’ERC i JxM
retiren la moció 8.2.
A continuació, sotmet a votació la proposició 7.4 del Grup Municipal del PSC-CP,
i el Ple la rebutja per 6 vots afirmatius (4 GMPSC-CP, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel
Cerezo Ballesteros) i 18 vots negatius (7 GMERC, 8 GMJxM i 3 GM Fem
Manresa).

8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

8.1.-

Moció dels GM d’ERC, JxM i Fem Manresa per fomentar una millor
convivència i veïnatge.

Es fa constar que aquesta moció ha estat debatuda conjuntament amb el punt
7.1 de l’ordre del dia.

8.2.-

Moció dels GM d’ERC i JxM contra l’ocupació delinqüencial i conflictiva
d’habitatges a Manresa.

Es fa constar que aquesta moció ha estat debatuda conjuntament amb el punt
7.4 de l’ordre del dia.

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.
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=17867.0

10.-

Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 22, 23, 25, 26, i 27, dels dies 10, 17, 19, 24 i 31
de maig, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 19 del dia 19
d’abril de 2022.-

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 22, 23, 25, 26, i 27, que corresponen a les sessions dels
dies 10, 17, 19, 24 i 31 de maig, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 19,
que correspon a la sessió del dia 19 d’abril 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/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=17883.0

11.-

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

11.1.- Pregunta del Grup Municipal de Fem Manresa sobre la reobertura del
dispensari del barri del Xup.La regidora Gemma Boix Pou llegeix la pregunta formulada pel Grup Municipal de Fem
Manresa, de 14 de juny de 2022, que es transcriu a continuació:
“En el passat Ple Ordinari de la Corporació Municipal de 21 d’abril de 2022, el grup
Municipal Fem Manresa vam preguntar sobre les actuacions concretes realitzades des
del Govern Municipal encaminades a garantir la reobertura del dispensari del barri del
Xup, i si una representació del Govern Municipal s’havia reunit amb la Fundació
Althaia per treballar i debatre sobre la reobertura del dispensari.
Sabem, a través de la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó, que en data de 26
de maig de 2022 s’ha anat a fer una visita per part de tècnics de l’Ajuntament i
treballadors d’Althaia al dispensari per valorar en quines condicions es trobava l’espai.
Per aquests motius, demanem:
1.- Quin és el resultat de la valoració tècnica de l’espai del dispensari?
2.- De les obres a fer per tal de garantir-ne la reobertura, quina part correspon a
l’Ajuntament i quina a Althaia?
3.- Existeixen terminis o dates orientatives per a la reobertura del dispensari?
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4.- Variarà el servei que es prestarà respecte al servei prestat abans del tancament?”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=17898.0

11.2.- Pregunta del Grup Municipal de Fem Manresa sobre el camp de futbol del
barri del Xup.El regidor Jordi Trapé Úbeda llegeix la pregunta formulada pel Grup Municipal de Fem
Manresa, de 14 de juny de 2022, que es transcriu a continuació:
“Segons El Pla d’actuació municipal (PAM) en una entrada del dia 6 de juliol es
publicava que la gespa extreta del Congost es reutilitzaria i s’instal·laria al camp de
futbol del barri del Xup, que fa 6.109 metres quadrats (2.184 menys que el del
Congost). Així, es faria una selecció de la gespa que té menys desgast i que es troba
en millor condicions, de cara a poder allargar la seva vida útil.
En aquesta mateixa publicació es comentava que l’import aproximat de l’actuació seria
de 48.000 euros i es preveia que pogués estar col·locada el mes de novembre de
2021.
Han passat més de 8 mesos del plaç que s’havia marcat en el Pla d’actuació municipal
en un emplaçament important pel barri del Xup i encara no s’han arribat a començar
les obres.
Per aquests motius, demanem:
1.- Ja està fet el plec de clàusules per licitar les obres corresponents?
2.- Quan començaran les obres i quan es té previst que s’acabin?
3.- Les obres contemplen un carril de gespa pels escalfaments?
4.- Les obres contemplen posar grades?
5.- A què es deuen els constants retards en l’execució de l’obra?”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=18322.0

11.3.- Prec del regidor del Grup Municipal de Cs, Andrés Rojo Hernández, sobre
la regulació de l’aire condicionat del Saló de Sessions.L’alcalde recull el prec.
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0814825e301814c8
b2b8a0041?startAt=18712.0

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