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

7/2022
21 de juliol de 2022
17:00 h a 22:00 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. 6, del dia 16 de juny de 2022.-

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9437, de 22 de juny de 2022,
sobre adscripció del regidor Josep M. Fius Rubí al Grup Municipal de Junts per
Manresa (GM JxM).- (SGR.CTP 15/2022)

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9438, de 22 de juny de 2022,
sobre designació del regidor Josep M. Fius Rubí com a vocal titular pel Grup
Municipal de JxM a la Comissió Informativa de Territori.- (SGR.CTP 16/2022)

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9439, de 22 de juny de 2022,
sobre nomenament del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor delegat de
Centre Històric.- (SGR.CTP 17/2022)

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8826, de 14 de juny de 2022,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2022, dins el
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 17/2022).-

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9976, de 4 de juliol de 2022,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2022, dins el
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 18/2022).-

2.6.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9955, de 4 de juliol de 2022,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant el
període comprès entre el 7 i el 10 de juliol de 2022, ambdós inclosos.(SGR.ABS 11/2022)

2.7-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de juny de 2022, relatiu al
període mitjà de pagament a proveïdors – Maig 2022. (INT.DON 18/2022).-

2.8.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 10220, de 6 de juliol de 2022,
en relació a la formalització del Pla d’Acció de l’Alcalde. (AJT.ACC 01/2022).-

2.9.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació al compliment de l’Objectiu
de l’Estabilitat Pressupostària, Regla de la Despesa i Objectiu de Deute en
l’expedient de modificació del pressupost PRE.MOD 19/2022. (INT.DON
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2.10.- Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 8447, de 8 de juny de 2022,
sobre aprovació de la compareixença davant la Sala de Cassació del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs interposat contra la sentència
que desestimava l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central pel qual es va aprovar el POUM. (AJT.DCP 49/2022).3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió
ordinària del Ple de la Corporació del mes de setembre de 2022. (SGR.CTP
18/2022).-

3.2.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del règim de dedicació i retribucions del
senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor de l’Ajuntament de Manresa.
(AJT.DIC 65/2022).-

3.3.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives, el
plec de prescripcions tècniques, la memòria i l’expedient de contractació del
servei d’informació ambiental i de la campanya d’implantació del nou model de
recollida de residus de Manresa. (CON.EXP 25/2022).-

3.4.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de
l’exercici 2021. (INT.CTE 1/2022).-

4.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’anualitat de 2023 a
2022 de la despesa relativa al segon termini de pagament per la compra de les
finques situades dins l’àmbit de Fàbrica Nova. (AJT.DIC 58/2022).4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’elevació dels percentatges per
afrontar el caràcter plurianual de les despeses derivades del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, per a la cessió de la gestió de l’ús de dos habitatges. (AJT.DIC
61/2022).4.1.3.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès
a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de
l’autorització de la modalitat de despesa plurianual per afrontar les obres
emmarcades en les actuacions “Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi de
Sant Ignasi”. (AJT.DIC 71/2022).4.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 2857/2022).4.1.5.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 19/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
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4.1.6.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 20/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
20/2022).4.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de les Cartes de Serveis de diferents
àmbits municipals. (AJT.DIC 63/2022).-

4.3

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

4.3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de
subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini de tres unitats
de vehicles per al Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local. (CON.EXE
49/2022).5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la subvenció
al dèficit d’explotació del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi
de Manresa, corresponent a l’exercici 2019. (CON.EXE 55/2021).5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la subvenció
al dèficit d’explotació del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi
de Manresa, corresponent a l’exercici 2020. (CON.EXE 41/2022).5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la reversió dels béns adscrits i
liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública del
municipi de Manresa (CON.EXE 59/2022).5.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM,
modificació de la normativa Plantes Baixes. (PLA.POU 3/2021).6.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

6.1

Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les
ajudes per a la contractació de persones per realitzar treballs a la llar o de
cures. (SUB.BCO 25/2022).7.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

7.1

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

7.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mutació demanial a favor de la
Generalitat de Catalunya, d’un solar de titularitat municipal situat al carrer Joan
Fuster, cantonada amb la Ctra. del Pont de Vilomara, per a la instal·lació d’una
Unitat Integrada per a l’atenció a infants i adolescents. (AJT.DIC 52/2022).Acta de la sessió plenària núm. 7, de 21 de juliol de 2022
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7.2

Regidoria delegada d'Esports

7.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs
esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva
d’infants i joves, temporada esportiva 2022/23 (SUB.BCO 22/2022).8.

PROPOSICIONS

8.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per bonificar el 100 % dels
abonaments de l’autobús interurbà de Manresa.

8.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’execució de mesures
per pal·liar les onades de calor durant l’estiu a la ciutat.-

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.-

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.-

11.-

Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb
caràcter reservat núm. 28, 29, 31, 32 i 33, dels dies 7, 14, 21 i 28 de juny i 5 de
juliol de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 24, del dia 17
de maig de 2022.-

12.-

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

13.-

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

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

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Abans d’entrar en el coneixement dels assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde
president recorda que el regidor Pol Huguet Estrada, del Grup Municipal d’ERC,
continua de permís de paternitat, i per tant, les votacions aniran a 24 vots.
S’espera la seva reincorporació al mes de setembre.
A continuació, informa que la Junta de Portaveus va acordar que l’alcalde
president llegiria una declaració institucional subscrita per tots els Grups
Municipals, la qual es transcriu a continuació:
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“Declaració institucional de l’Ajuntament de Manresa arran dels incendis a la
nostra comarca
Arran dels incendis dels darrers dies, especialment el que es va iniciar al municipi del
Pont de Vilomara aquest diumenge passat, i que igualment va afectar Sant Fruitós de
Bages, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca, i també el que va afectar el nostre
municipi, aquest dilluns dia 17, des de l’Ajuntament de Manresa:
- Mostrem la nostra solidaritat i suport a totes les persones damnificades pels incendis,
especialment les que han perdut la seva llar, i tot el suport a la resta de municipis, que
han hagut de gestionar la situació d’emergència i en alguns casos hauran de gestionar
costoses tasques de reconstrucció.
- Agraïm a tots els cossos i equips d’emergència que han col·laborat en l’extinció:
Bombers, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Guàrdia Civil, Policia Local, servei de
Protecció Civil, ADF, pagesos, Creu Roja i voluntaris a títol individual, per la seva tasca
i dedicació en l’extinció dels incendis i la cura de persones, boscos i immobles.
- En el cas de Manresa, que va afectar 46 hectàrees de superfície, volem agrair de
manera molt especial la tasca del personal de moltes empreses del polígon de
Bufalvent, que van col·laborar de manera essencial en la lluita contra les flames i que
van evitar que els danys fossin pitjors.
-També tot el suport i afecte als responsables de la finca de les Arnaules, un dels
principals productors d’horta de la nostra ciutat. L’existència de pagesos,
d’explotacions agrícoles i ramaderes i d’horta és essencial, no només per l’abastiment
de productes de proximitat i de qualitat, sinó també per assegurar el mosaic
agroforestal i la lluita contra els incendis. Més camps de conreu, més horta, més
ramats, és sinònim de menys incendis.
-Així mateix, des de l’Ajuntament de Manresa ens afegim a la declaració del Consell
d’Alcaldesses i Alcaldes en la demanda de les modificacions legislatives i la dotació
pressupostària que calguin per resoldre la problemàtica de les urbanitzacions amb
dèficits urbanístics. També, esperonem totes les administracions a reforçar les
polítiques de prevenció d’incendis.
-Igualment, recordem que l’onada de calor continua i per aquest motiu demanem la
màxima prudència i responsabilitat a totes les persones, tenint en compte que estem
en situació d’emergència pel que fa a risc d’incendi al nostre territori.
Manresa, 21 de juliol de 2022”
Aquesta intervenció la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=29.0
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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.-

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
ordinària, núm. 6, del dia 16 de juny de 2022.-

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió plenària número 6, que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia
16 de juny 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/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=242.0

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9437, de 22 de juny de
2022, sobre adscripció del regidor Josep M. Fius Rubí al Grup Municipal
de Junts per Manresa (GM JxM).- (SGR.CTP 15/2022)

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu
instruït sobre modificació de membres integrants del Grup Municipal de Junts per
Manresa (JxCat – Junts), dicto la resolució següent que es fonamenta en els
antecedents de fet i consideracions legals que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. En la sessió extraordinària del Ple de la corporació dia 1 de juliol de 2019, es
va donar compte de la constitució dels Grups Municipals de l’Ajuntament de
Manresa i de l’adscripció dels membres corporatius a cadascun d’ells, amb
expressió dels seus càrrecs.
2. En la sessió ordinària del Ple de la corporació del dia 16 de juny de 2022, el
senyor Josep M. Fius Rubí va prendre possessió del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Manresa, en substitució, per renúncia, de la senyora Claudina
Relat Goberna.
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3. Com a conseqüència de la presa de possessió del regidor Fius, el president del
Grup Municipal de JxM ha tramès escrit a la Secretaria General, en el qual
demana l’adscripció del regidor Fius al Grup Municipal de Junts per Manresa
(GMJxM), per la qual cosa és procedent efectuar aquesta adscripció en el si del
Grup Municipal.
Consideracions legals
1. L’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix, entre d’altres
conceptes, que s’han de constituir grups municipals en els municipis de més de
20.000 habitants.
2. Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
sobre constitució de grups polítics.
3. Article 40 del Reglament orgànic municipal sobre denominació i constitució de
grups municipals.
4. Articles 23 a 29 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
sobre constitució i organització dels grups municipals.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa
Resolc:
Primer.

Donar compte de l’adscripció del regidor Josep M. Fius Rubí al Grup
Municipal de Junts per Manresa (GMJxM), segons escrit del seu president,
de data 17 de juny de 2022.

Segon.

Com a conseqüència d’aquesta adscripció, el Grup Municipal de Junts per
Manresa (GMJxM) tindrà la composició següent:
Grup Municipal Junts per Manresa (GMJxM)
Membres adscrits:
Valentí Junyent Torras
Núria Masgrau Fontanet
Joan Calmet Piqué
Rosa M. Ortega Juncosa
Antoni Massegú Calveras
Josep M. Fius Rubí
Josep Gili Prat
M. Mercè Tarragó Costa
President:
Portaveu:
Portaveu adjunta:
Secretària:

Valentí Junyent Torras
Joan Calmet Piqué
Núria Masgrau Fontanet
Núria Masgrau Fontanet
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Tercer.

Aquesta resolució tindrà efecte a partir del moment de la seva signatura.

Quart.

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.”

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=269.0

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9438, de 22 de juny de
2022, sobre designació del regidor Josep M. Fius Rubí com a vocal titular
pel Grup Municipal de JxM a la Comissió Informativa de Territori.(SGR.CTP 16/2022)

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu
instruït sobre adscripció de membres corporatius a les Comissions Informatives
municipals, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents de fet i
consideracions legals que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1.

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària del dia 1 de juliol de 2019, va
aprovar la creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent i va
establir la seva periodicitat i el seu règim d’organització i funcionament.

2.

Per Resolució de l’alcalde núm. 5477, de 27 de juny de 2020, modificada per la
Resolució núm. 11604, de 10 de novembre de 2020 i la núm. 1213, de 3 de
febrer de 2022, es van adscriure i, en el seu cas, confirmar l’adscripció dels
membres corporatius designats pels grups municipals respectius que havien de
formar part de les Comissions Informatives creades per acord del Ple d’1 de
juliol de 2019.

3.

En la sessió ordinària del Ple de la corporació del dia 16 de juny de 2022, el
senyor Josep M. Fius Rubí va prendre possessió del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Manresa, en substitució, per renúncia, de la senyora Claudina
Relat Goberna.

4.

Com a conseqüència de la presa de possessió del regidor Fius, és procedent la
seva adscripció com a vocal titular de la Comissió Informativa de Territori, en
substitució de la senyora Claudina Relat Goberna

Consideracions legals
1.

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.
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2.

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).

3.

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.

Per tot això, resolc:
Primer.

Modificar la Resolució de l’alcalde núm. 5477, de 27 de juny de 2020, i
adscriure el regidor Josep M. Fius Rubí com a vocal titular pel Grup
Municipal del JxM a la Comissió Informativa de Territori, de manera que la
representació del seu grup a aquesta comissió informativa, serà la
següent:

Comissió Informativa de Territori
Grup municipal
Grup municipal JxM

Vocal titular
Josep M. Fius Rubí

Vocal suplent
Antoni Massegú Calveras

Segon.

Aquesta resolució tindrà efecte a partir del moment de la seva signatura.

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/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=282.0

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9439, de 22 de juny de
2022, sobre nomenament del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor
delegat de Centre Històric.- (SGR.CTP 17/2022)

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu
instruït d’ofici sobre delegació d’atribucions en els membres corporatius, dicto la
resolució següent, que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a
continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. Per Resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020, modificada
puntualment per resolucions posteriors, es va establir el règim de delegacions
d’aquesta Alcaldia en els regidors i regidores membres de l’equip de govern.
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2. En la sessió del Ple del dia 16 de juny de 2022, el senyor Josep M. Fius Rubí va
prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Manresa, en
substitució, per renúncia de la senyora Claudina Relat Goberna, per la qual cosa
és procedent que aquesta Alcaldia confereixi delegació al senyor Fius per exercir
les atribucions que corresponen a l’àmbit de la Regidoria delegada de Centre
Històric.
Fonaments legals
1. L'article 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb els articles 43.4 i
43.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l'alcalde pot
conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol
regidor/a encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local.
2. L'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la
delegació d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data de
la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens perjudici
de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
3. L’article 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es
donarà compte al Ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera sessió
que porti a terme després de la resolució corresponent.
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la
normativa vigent de règim local
Resolc:
Primer.

Nomenar regidor delegat d’aquest Ajuntament el senyor Josep M. Fius
Rubí, i efectuar a favor seu una delegació especial d’atribucions per a la
gestió dels serveis o missions que corresponen a la Regidoria delegada
de Centre Històric, d’acord amb el contingut següent, establert a la
resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020, que es reprodueix
a continuació:
Regidoria delegada de Centre Històric
Regidor delegat: Josep M. Fius Rubí

a) Promoció d’actuacions per afavorir la revitalització del Centre Històric de
Manresa per atraure persones, activitats i projectes.
b) Suport a les iniciatives impulsades per diferents agents que actuen al Centre
Històric orientades a facilitar la col·laboració mútua i a solucionar possibles
problemes.
c) Recerca de nous usos per a edificis buits, especialment els que tenen caràcter
singular i valor patrimonial.
d) Impuls a les actuacions que millorin substancialment la qualitat de l’espai
públic.
Acta de la sessió plenària núm. 7, de 21 de juliol de 2022
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e) Foment dels itineraris comercials i de passeig del Barri Antic.
f)

Impuls i seguiment de les estratègies de rehabilitació en els habitatges.

g) Promoció d’altres iniciatives culturals, associatives i d’altres tipus que permetin
millorar la percepció general del Centre Històric a la ciutat, destacant els seus
principals atractius.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i
execució en relació amb les competències delegades i no inclouen cap facultat
resolutòria. Aquesta correspondrà al tinent d’alcalde regidor delegat de Presidència
Valentí Junyent Torras, ja que és qui té assignat l’àmbit competencial corresponent,
segons resolució de l’alcalde núm. 2298, de 15 de febrer de 2021.
Segon. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.
En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text
següent:
"En exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació
efectuada per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________, i publicada al
BOPB del dia ____________________
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com
a titular de la competència originària.
Tercer. Aquesta delegació tindrà efectes des del dia de la seva signatura i tindrà
vigència dintre del mandat corporatiu 2019-2023, sense perjudici de la facultat
d’avocació d'aquesta Alcaldia.
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra.
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al
Butlletí Oficial de la Província.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=296.0

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8826, de 14 de juny de
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
17/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 17/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
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“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. T17/2022, 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 27
de maig d’import 5.088,81 euros. PRE.SOL 83. Majors ingresssos del fons de
prestació de la Diputació de Barcelona per a la Digitalització i Condicionament
d'Equipaments Esportius, subvenció de 5.088,81, acceptada amb resolució d'11 d'abril
de 2022 núm. 5131.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 27
de maig d’import 1.802,28 euros. PRE.SOL 84. Majors ingressos de 1.802,28 euros
provinents del fons de prestació de la Diputació de Barcelona per a la Dinamització de
l'Activitat Física i l'Esport Local (subvenció de 6.802,28). L'aplicació 341122609 només
té previst un finançament de 5.000 euros per aquest concepte
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 31 de
maig
d’import 11.000,00 euros. PRE.SOL 88. Majors ingresos d'11.000,00 €,
provinents d'una subvenció de 30.000,00 euros (SUB.INT 2022000023) per a
l'adquisició de novetats editorials en català destinades a les bibliotequesdel Casino i
l'Ateneu, de la qual hi havia una previsió de 19.000,00 euros, d'acord amb la
convocatoria de l'any anterior.
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 17 de maig
d’import 19.327,07 euros. PRE.SOL 71. Reposar a la partida de Joventut l'import
carregat per pagar la cordinació de l’oficina jove pel període gener-abril i maig-juliol, ja
que sinó no és podrà fer front a les despeses programades.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 3 de juny d’import 19.327,07 euros. PRE.SOL 71 . Per finançar la coordinació de
l’oficina jove.
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 T17/2022, 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/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=307.0

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9976, de 4 de juliol de
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
18/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 18/2022).-

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. T18/2022, 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:
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.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 10
de juny d’import 9.900,00 euros. PRE.SOL 90. Subvenció de la Diputació de
Barcelona, codi 22/Y/324805, d'import 14.900,00 €, per a accions de caràcter europeu
i internacional dels ens locals.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 10
de juny d’import 12.000,00 euros. PRE.SOL 91. Subvenció de 12.000,00 € provinent
de la Diputació de Barcelona, codi 22/Y/324445, per a Festivals Literari Tocas de
Lletra.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 10
de juny d’import 4.000,00 euros. PRE.SOL 92. Subvenció de 4.000 euros, amb codi
22/Y/324288, provinent de la Diputació de Barcelona per Projectes Culturals.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 10
de juny d’import 8.000,00 euros. PRE.SOL 93. Subvenció de 8.000,00 € provinent de
la Diputació de Barcelona, amb el codi 22/Y/324310, pel projecte CulturaMENT.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 10
de juny d’import 3.000,00 euros. PRE.SOL 94. Subvenció de la Diputacio de
Barcelona, codi 22/Y/324224, d'import 3.000,00 euros per actuacions i projectes
estratègics per als museus.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 10
de juny d’import 7.000,00 euros. PRE.SOL 95. Subvenció de 7.000,00 euros
procedent de la Diputació de Barcelona, codi 22/Y/324148, per a activitats de la Xarxa
de Museus Locals.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 10
de juny d’import 3.635,07 euros. PRE.SOL 96. Subvenció de 3.635,07 €, codi
22/Y/325202, procedent de la Diputació de Barcelona per activitats en matèria de
memòria democràtica.
.- Servei d’Ensenyament i Cultura: Proposta de modificació de crèdits de data 13
de juny d’import 27.222,60 euros. PRE.SOL 97. Diputació de Barcelona - Catàleg de
serveis 2022 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" ha concedit ajuts diversosi
a Ensenyament atorga quantitats per portar a terme Programa Magnet i per a l'Escola
de Música Municipal.
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 13 de juny
d’import 0.25 euros. PRE.SOL 99. Complementar la partida per a quotes de la Unitat
de Sanitat per poder pagar la quota AIAC 2022 del Col·legi de Veterinaris de
Catalunya.
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 T18/2022, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
“
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat
d’Hisenda, senyor Valentí Junyent Torras, intervindria per informar sobre els punts 2.4
i 2.5 de l’ordre del dia.
La lectura del punt 2.5 i les intervencions dels punts 2.4 i 2.5 les podeu consultar a
l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=319.0

2.6.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9955, de 4 de juliol de
2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde,
durant el període comprès entre el 7 i el 10 de juliol de 2022, ambdós
inclosos.- (SGR.ABS 11/2022)

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 durant el període comprès entre el
dia 7 de juliol de 2022 i el 10 de juliol de 2022, ambdós inclosos, raó per la qual
s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària.
Consideracions legals
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 5475, de 27 de juny de 2020, publicada en el
BOPB de 6 de juliol de 2020 , es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
Resolc:
Primer.

Que durant el període comprès entre el dia 7 de juliol de 2022 i el 10 de
juliol de 2022, ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de
l'alcalde titular, 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.
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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/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=575.0

2.7-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de juny de 2022, relatiu al
període mitjà de pagament a proveïdors – Maig 2022. (INT.DON 18/2022).-

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 maig de 2022:

Evolució del PMP en els darrers dotze mesos:

”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=597.0

2.8.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 10220, de 6 de juliol de
2022, en relació a la formalització del Pla d’Acció de l’Alcalde. (AJT.ACC
01/2022).-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
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“Marc Aloy Guàrdia, Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb
l’aprovació del Pla d’acció de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent que
es basa en els fets i fonaments de dret que a continuació s’exposen:
Fets
En data 21 d’abril de 2022, la Interventora municipal va donar compte al Ple de
l’informe resum anual que recull els resultats del control intern de la gestió econòmica
de l’Ajuntament de Manresa i els ens dependents.
Vist l’informe de la Interventora, l’alcalde ha formalitzat el corresponent Pla d’Acció que
contempla les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i/o
incompliments detectats.
Fonaments de dret
D'acord amb el que es disposa en l'article 38 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic
Local, l’alcalde haurà de formalitzar el corresponent Pla d'Acció que determini les
mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments
detectats.
El Pla d'Acció s'elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de
l'informe resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el responsable
d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la
pròpia Corporació com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o
dependents i de les que exerceixi la tutela.
El Pla d'Acció serà remès a l'òrgan interventor de l'entitat local, que valorarà la seva
adequació per solucionar les deficiències assenyalades i, si escau, els resultats
obtinguts, i informarà el Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades
de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el Ple faci un seguiment
periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de les gestió
econòmica financera.
De conformitat amb els fets i fonaments de dret exposats,
RESOLC:
Primer.- Formalitzar el Pla d’Acció que s’acompanya com a Annex a aquesta
resolució.
Segon.- Remetre el Pla d’Acció a l’òrgan interventor municipal per què valori la seva
adequació i n’informi el Ple.
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PLA D'ACCIÓ
EN RELACIÓ A L’INFORME RESUM ANUAL DE CONTROL INTERN 2021
ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ

El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL) i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCI), s’exerceix a les Entitats Locals respecte de la
seva gestió econòmica, i si escau, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles
dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i
eficiència.
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret 424/2017,
hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en ocasió de l'aprovació del compte
general.
L’informe resum anual va ser elaborat per la interventora i se’n va donar compte al Ple de la corporació el
21 d’abril de 2022.
A la vista d'aquest informe, i d'acord amb el que es disposa en l'article 38 del Reial decret 424/2017,
l’alcalde haurà de formalitzar el corresponent Pla d'Acció que determini les mesures a adoptar per
esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments detectats, en el termini de tres mesos a partir de
la remissió de l’informe al Ple municipal.
Posteriorment, aquest Pla serà enviat a l'òrgan interventor per a la valoració de les mesures contingudes
en el mateix i els resultats obtinguts, en el seu cas.
PLA D’ACCIÓ
ANTECEDENTS
Deixant de banda que determinades correccions o mesures a adoptar proposades en l’informe de la
Intervenció, ja s’han dut a terme i han estat esmenades, aquest Pla d’Acció recull les incidències i
esmenes pendents que són més necessàries per al correcte funcionament dels serveis municipals. A
continuació es relacionen les correccions i mesures a prendre en relació a la resta d’actuacions
plantejades per la Intervenció en el si dels informes de control financer, abans d’acabar l’exercici 2022,
establint l’òrgan responsable per a la seva implementació i reforçant així el procediment de control intern
establert.
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PRIMER. FUNCIÓ INTERVENTORA
Serveis afectats

Mesures a prendre

Serveis que han rebut objeccions i
omissions en les contractacions i
aprovació de factures.

Treballar per mantenir i reforçar les millores assolides amb el
reforç del servei de Contractació, que ha permès anar
posant al dia els expedients pendents de tramitació i
resoldre contractes importants que portaven objeccions.

Servei d’Alcaldia-Presidència, Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports; Servei
de Gestió de Serveis Urbans; Servei de
Projectes
Urbans
i
Infraestruct.
Territorials;
Servei
de
Secretaria
General; Servei de Desenvolupament
Local; Servei d’Organització i Recursos
Humans i Servei de Tecnologies i
Sistemes d'Informació.

En la contractació menor, continuar millorant el procediment
per iniciar correctament l’encàrrec dels serveis o béns.

SEGON. CONTROL PERMANENT
2.1. Contractes menors i altres despeses menors.
Serveis afectats
Servei de
Inversions.

Contractació,

Mesures a prendre
Compres

i

Elaborar una proposta per a la planificació de la contractació
ordinària en aquells casos en què sigui possible i deixar la
contractació menor com a excepcional.

2.2. Drets, ingressos i altres expedients tributaris i devolució d’ingressos indeguts.
Serveis afectats
Servei de Tresoreria i Gestió Tributària i
Servei
d’Ensenyament,
Cultura
i
Esports.

Mesures a prendre
1. Escoles de música, conservatori i d’art:
procediments de gestió dels ingressos i revisió de
l’aplicació de les ordenances

-

Aplicar un sistema per donar més fiabilitat a
l’aplicació de taxes i preus públics i a la concessió
de bonificacions en aquests centres.

2. Fraccionament i ajornaments en fase executiva

-

Finalitzar els treballs iniciats pel servei de
sistemes informàtics municipals tant per a
l’expedició de la notificació de les resolucions
corresponents a les operacions de fraccionament
i ajornament com per a la tramitació telemàtica de
les sol·licituds d’ajornament o fraccionament.
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2.3. Gratificacions, serveis extraordinaris i altres complements.
Serveis afectats
Servei
d’Organització
Humans

i

Mesures a prendre
Recursos

a.

Justificar que les hores extraordinàries es fan per
motius ocasionals o extraordinaris.

b.

Computar les hores extraordinàries dins del termini
màxim estipulat d’un mes.

c.

Estudiar la regulació al nou conveni de la relació
entre la jornada perllongada i les hores
extraordinàries.

d.

Prendre les mesures per evitar que es facin hores
extraordinàries sense autorització prèvia.

2.4. Jornades perllongades i hores sindicals.
Serveis afectats
Servei
d’Organització
Humans

i

Recursos

a.

Mesures a prendre
Estudiar al nou conveni la realització de les jornades
perllongades.

b.

Aplicar un sistema perquè el personal registri les fitxades
als dispositius de control, per tal d’eliminar l’excés
d’incidències.

c.

Promoure que s’elaborin els quadrants que recullin el
calendari laboral del personal amb la jornada, els torns i
jornades especials.

2.5. Contractació de subministraments, serveis, obres i encàrrecs de gestió.
Serveis afectats
Servei
de
Projectes
Urbans
i
Infraestructures, Servei d’Acció i Cohesió
Social, Servei de Contractació, Patrimoni
i Inversions, Servei de Suport a l’Alcaldia
i Presidència, Servei d’Ensenyament,
Cultura i Esports, Servei de Promoció de
la Ciutat, Servei d’Urbanisme.

Mesures a prendre
a. Millorar l’execució del contracte, tan pel què es refereix a
obres, subministraments com serveis.
- Obres: Executar-les dins dels terminis que marca el plec de
clàusules o justificar en l’expedient l’endarreriment en els
terminis.
- Subministraments: Incorporar al sistema de les dates de
recepció.
- Serveis: Fer un seguiment del compliment estricte de les
obligacions establertes als plecs de clàusules.

2.6. Contractacions emergents.
Serveis afectats
Servei de Territori.

Mesures a prendre
Evitar demores en les obres que han estat declarades
emergents i en el rescabalament del cost de les obres cap als
possibles responsables subsidiaris.
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2.7. Recursos administratius resolts amb contingut econòmic
Serveis afectats
Servei
d’Organització
Humans.

i

Mesures a prendre
Recursos

El conveni que s’està negociant ha de preveure una solució
que doni resposta a la conflictivitat generada per les
indemnitzacions pels 25 anys de servei i les prejubilacions.

2.8. Convenis diferents dels relacionats amb subvencions o operacions patrimonials

Serveis afectats
Servei de Contractació, Compres
Inversions; Servei de Cultura.

Mesures a prendre
i

Millorar la justificació de les aportacions municipals a MEES i
Fòrum mitjançant un informe jurídic del Servei corresponent i
un informe de liquidació per part de les societats que reben
aquestes aportacions.

2.9. Atorgament de subvencions, beques i ajuts

Serveis afectats

Mesures a prendre

Servei d’Emergències i Protecció Civil,
Servei
d’Organització
i
Recursos
Humans,
Servei
de
Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, Servei
d’Acció i Cohesió Social, Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, Servei
de Suport a l’Alcaldia.

Modificar l’Ordenança General de Subvencions tal i com
s’estableix en el Pla Normatiu de l’Ajuntament per al 2022.

2.10. Concessions administratives
Serveis afectats

Mesures a prendre

Servei
de
Territori
i
Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports

Contracte de concessió administrativa de gestió dels
serveis públics: Construcció i explotació de 2
aparcaments subterranis i espais adjacents, Gestió del
servei públic d’aparcament en superfície sota temps
limitat i Gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles
situats a la via pública
- Estudiar amb la concessionària la possibilitat de donar un
ús a l’espai destinat a ús comercial situat a la plaça de la
Reforma.

- Requerir a la concessionària que actualitzi les liquidacions
del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat.
- Establir controls sobre la recaptació del servei
d’aparcament en superfície sota temps limitat durant el
període de temps que resta fins a la internalització del servei
per part de l’Ajuntament. El maig de 2023 el servei es
prestarà de forma directa per part de l’Ajuntament.
Establir un procediment per la verificació de l’acompliment
efectiu dels acords adoptats per l’Ajuntament i la
concessionària en relació al dipòsit de la grua a l’aparcament
de la Reforma.
Contracte de contracte de concessió del servei públic de
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recollida de residus municipals i de neteja de l’espai
públic del municipi (informe de 21/12/2020).
Requerir a
liquidacions.

la

concessionària

més

celeritat

en

les

Contracte de gestió del servei de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa (informe de
21/12/2020).
Requerir a
liquidacions.

la

concessionària

més

celeritat

en

les

Contracte de concessió administrativa que consisteix en
la construcció i explotació d’un complex cívic, cultural,
esportiu i de serveis “Complex Nord Les Bases”.
- Modificar el ple de condicions per establir la fórmula
adequada de liquidació del cànon.
- Establir un sistema per comprovar l’aplicació de les tarifes
aprovades.
- Reclamar més celeritat en les liquidacions.

2.11. Auditoria de compliment
Serveis afectats

Mesures a prendre

Aigües de Manresa, SA, FORUM, SA,
Manresana d’Equipaments Escènics i
Fundació Turisme i Fires de Manresa.

De forma general, les entitats haurien d’acabar d’adaptar els
procediments intern i a l’organització a la normativa de
contractació que els és d’aplicació. Una normativa interna
els seria d’ajuda.

2.12. Auditoria de comptes
Serveis afectats
Consorci per l’Impuls
Educatius i Socials.

dels

Mesures a prendre
Serveis

Consorci per la Gestió de Residus del Bages
Àrea d’immobilitzat intangible i material
1.

Consorci per la Gestió Integral d’Aigües
de Catalunya.

Consorci per la Gestió de Residus del
Bages.

Consorci Urbanístic l’Agulla.

Valoració i amortització dels terrenys de
l’abocador

Fer una proposta per a la provisió de recursos per fer front al
cost de la clausura de l’abocador.
2.

Béns adscrits de deixalleries dels béns
consorciats

Actualitzar l’inventari amb el dret d’ús corresponent dels
terrenys on s’ubiquen les deixalleries dels ens consorciats.
Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Sèquia

Fundació Aigües de Manresa-Junta de la
Sèquia.

Àrea d’immobilitzat intangible i material
Concretar el títol jurídic per a l’ús o la gestió dels
equipaments i espais, concretant els efectes econòmics i els
drets o obligacions que la Fundació hagi d’assumir sobre els
actius que gestiona.
Personal
Aplicar/crear per als seus treballadors un conveni laboral
adequat a les seves finalitats no lucratives.

“
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L’alcalde informa que els Grups Municipals del PSC-CP, Fem Manresa, C’s i el
regidor no adscrit, senyor Miguel Cerezo Ballesteros, han 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/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=605.0

2.9.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació al compliment de
l’Objectiu de l’Estabilitat Pressupostària, Regla de la Despesa i Objectiu
de Deute en l’expedient de modificació del pressupost PRE.MOD 19/2022.
(INT.DON 19/2022).-

El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:
“Amb motiu de l’expedient de modificació del pressupost, PRE.MOD 19/2022, en qual
incorpora modificacions a l’alça tan d’ingressos com de despeses de forma
significativa, i en virtut de les atribucions de control establertes a l’article 213 del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de
març i desenvolupades pel Real decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i
desenvolupades pel Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel què es regula el règim
jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les
facultats recollides a l’article 4.1.b) 6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
que s’aprova el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional, emeto el següent
INFORME
PRIMER. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir la sostenibilitat
financera de totes les Administracions Públiques.
Per això, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals han de realitzar-se sota el
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el previst en els
articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
I d'igual manera, la variació de la despesa computable de l'Administració Central, de
les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de
referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia
espanyola.
Es precís recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de
salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement el 2020 (prorrogada pel 2021),
considerant que es complien les condicions per mantenir-la en vigor també per l’any
2022, pel que el Consell de Ministres del passat 27 de juliol va acordar el manteniment
de la suspensió de les regles fiscals.
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Aquesta decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats del 13 de setembre de
2021, considerant que a Espanya es mantenen les condicions d’excepcionalitat que
justifiquen mantenir suspeses les regles fiscals el 2022. D’aquesta manera, amb
l’apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des del
mateix dia que es va adoptar l’acord, es mantenen suspesos durant l’exercici 2022, els
objectius d’estabilitat i deute, així com la regla de la despesa.
En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de
l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ni de la resta de la normativa
que afecta a les hisendes locals; totes continuen en vigor.
Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el Govern ha
fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals en l'exercici 2021
del 0,1% del PIB, i del 0% del PIB per l’exercici 2022, que servirà de guia per a
l'activitat municipal.
Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la responsabilitat
fiscal de cadascuna de les administracions públiques a la qual es refereix l'article 8 de
la referida Llei Orgànica 2/2012, com tampoc el principi de prudència a l'hora
d'executar els seus pressupostos.
SEGON. Legislació aplicable:


Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.



L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.1



Els articles 51 a 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.



Article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern.



El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC-10).



La Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a
Corporacions Locals (IGAE).

1 La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en
la seva Aplicació a les Entitats Locals, per la qual cosa seguirà vigent en el que no contradigui LOEPSF.
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Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març i el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de
març, pel qual s’adopten mesures urgents extraordinàries i complementàries en
l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.



Articles 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

TERCER. L'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, estableix que, la Intervenció
Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la
pròpia Entitat Local i dels seus organismes i entitats dependents.
Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en
l’article 191.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, referit a la modificació del
pressupost PRE.MOD 19/2022.
El resultat del càlcul de l’avaluació de les Regles Fiscals, es realitzarà a efectes
informatius, i no sorgirà cap efecte durant els exercicis 2020, 2021 i 2022 per estar
l’objectiu d’estabilitat pressupostària suspès.
Igualment serà d’aplicació als pressupostos de les entitats locals, el principi de
sostenibilitat financera, doncs la suspensió de les Regles Fiscals, en concret l’objectiu
de deute públic, no implica renunciar a la prudència en la gestió financera, sent
plenament aplicable el principi de sostenibilitat financera, en termes de deute financer.
QUART. Entitats que forma el Perímetre de Consolidació.
El perímetre de consolidació d’aquesta corporació, referit a 31 de maig de 2022, està
format pel propi Ajuntament, i les següents entitats dependents:
-

Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia (dades d’execució del 1r
trimestre 2022)
Consorci per l’Impuls dels Serveis Educatius i Socials
Consorci de la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
Consorci per la Gestió de Residus del Bages
Consorci Parc Urbanístic de l’Agulla

CINQUÈ. Compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària.
L'objectiu d'estabilitat pressupostària, s'identifica amb una situació d'equilibri o
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de
finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals (SEC-10).
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El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les Entitats
Locals, en termes pressupostaris SEC-10 i obviant certs matisos de comptabilització,
s'obté de la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols
1 a 7 del Pressupost de Despeses.
Aquesta operació ha de calcular-se a nivell consolidat incloent l'estabilitat dels ens
dependents no generadors d'ingrés de mercat. Es càlcul s’ha fet amb les dades de 31
de maig de 2022.
A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la
comptabilitat nacional, és necessari la realització d'ajustos a fi d'adequar la informació
pressupostària d'aquesta entitat als criteris establerts en el Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10).
Els ajustos efectuats ,i referits al primer trimestre de 2022, son els següents:
1. Registre en comptabilitat nacionals d’impostos, taxes i altres ingressos.
2. Tractament dels lliuraments a compte d'impostos cedits, del fons
complementari de finançament i del fons de finançament d'assistència sanitària.
3. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de
despeses de la Corporació Local.
4. Ajust per devolucions d’ingressos pendents de pagament.
L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb motiu de
l’expedient de modificació de crèdit PRE.MOD 19/2022, de l’Ajuntament de Manresa,
una vegada realitzats els ajustos SEC-10, presenta els següents resultats:
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A nivell consolidat, la suma de els Capítols I a VII del Pressupost d'Ingressos, és major
a la suma de els Capítols I a VII del Pressupost de Despeses. És a dir, els ingressos
dels capítols I a VII del Pressupost són suficients per finançar les despeses d'aquests
capítols del Pressupost de despeses, la qual cosa representa una situació de superàvit
pressupostari, a 31 de maig de 2022.
En conseqüència, amb base en els càlculs detallats es compleix l'objectiu
d'estabilitat pressupostària d'acord amb l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007 de
2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats
Locals.
No obstant això, l’ajuntament va acabar l’exercici 2021 amb una estabilitat
pressupostària de 9.016.583,44 euros, significativament superior a l’actual, per la qual
cosa, caldrà estar alerta d’aquí a tancament de l’exercici 2022.
SISÈ. Compliment de la Regla de la Despesa.
La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa
computable no superi la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut,
publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, d'acord amb la metodologia
utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es
publicarà en l'informe de situació de l'economia espanyola.
Davant la suspensió de les Regles Fiscals pels exercicis 2020, 2021 i 2022, la
informació que es presenta únicament té efectes informatius.
Respecte el compliment de la regla de la Despesa, s’ha partit de la variació de la
despesa Computable de l’exercici 2022 respecte el 2021; extrapolant la despesa
executada fins a 31 de maig de 2022 a 31 de desembre, de manera que sigui
comparable amb l’execució pressupostària a tancament del 2021.
S'entendrà per despesa computable a les ocupacions no financeres definits en termes
del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del
deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les
Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.
A. La taxa de variació de la despesa computable d'un exercici es calcula d'acord amb
la següent fórmula:
computable any n_
-1
(Despesa
Despesa computable any n-1 )

T.V. Despesa computable (%) =

*100

El càlcul de la despesa computable de l'any n-1, es realitzarà a partir de la liquidació
del Pressupost d'aquest exercici. En cas de no disposar de la liquidació es prendrà
una estimació de la mateixa (extrapolació del tancament de 31 de maig a 31 de
desembre).
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La despesa computable de l'any n, s'obtindrà a partir de la informació del Pressupost
inicial d'aquest exercici.
B. Es consideren “ocupacions no financeres” per efectuar el càlcul de la “despesa
computable”, a les despeses dels capítols I a VII del Pressupost.
Descomptant les despeses relacionades amb els interessos del deute (Capítol III.
Despeses Financeres, excepte les despeses d'emissió, formalització, modificació i
cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses
per execució d'avals), obtindrem les “ocupacions no financeres (excepte interessos del
deute)”.
En aquesta ocasió, l'avaluació del compliment de la regla de despesa es fa en motiu
de la modificació de pressupost PRE.MOD 19/2022, la qual augmenta de forma
significativa el pressupost municipal inicial i que, per tant, cal fer-ne una valoració quan
a les previsions a tancament de l’exercici 2022. El càlcul consolidat previst a
tancament d’exercici és el següent:

L’increment de despesa computable es situa a 7,88%, quan la taxa de referència
nominal que estableix l’Estat és del 3,2%, per tant, superior al permès.
En conseqüència, amb base en els càlculs detallats no es compleix l'objectiu de la
Regla de la Despesa d'acord amb l'article 12 del Reial decret 1463/2007 de 2 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals.
SETÈ. Compliment del límit de Deute.
Considerant que per a l'Administració Local resulta d'aplicació l’article del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a efectes de determinar si l'Ajuntament
compleix amb l'objectiu de deute Públic, l’avaluació del compliment de deute viu amb
motiu de la modificació de pressupost PRE.MOD 19/2022, de l’Ajuntament de
Manresa, en termes consolidats, presenta els següents resultats:
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VUITÈ. Conclusions.
A la vista de l’exposat i amb motiu de l’expedient de modificació de pressupost PREMOD 19/2022 de l’Ajuntament de Manresa, cal informar, d'acord amb l’article 16.2 del
Reial decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària
en la seva aplicació a les Entitats Locals, del següent resultat obtingut:
A. Que aquesta Entitat Local compleix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària
entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de
finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 2010.
B. Que aquesta Entitat Local no compleix l'objectiu de la Regla de la Despesa,
entès com la situació en la qual la variació de la despesa computable no
supera la taxa de referència nominal.
C. Que aquesta Entitat Local, en relació a l’objectiu del límit del Deute Públic, es
troba dins dels paràmetres de l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=1671.0
2.10.- Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 8447, de 8 de juny de 2022,
sobre aprovació de la compareixença davant la Sala de Cassació del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs interposat contra
la sentència que desestimava l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central pel qual es va aprovar el POUM.
(AJT.DCP 49/2022).El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
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“Marc Aloy i Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient
de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments de
dret següents:
Fets
1. La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Secció Tercera) va dictar en el recurs ordinari núm. 412/2017, el dia
7 de maig de 2021, la Sentència 2174/2021 que desestimava el recurs
interposat per XXX i XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla
d’ordenació urbanística de Manresa.
2. La Sala va notificar en data 27 d’abril de 2022 la Interlocutòria que acorda tenir
per preparat el recurs de cassació autonòmic per XXX i XXX contra la
Sentència de 7 de maig i cita a termini a les parts per comparèixer davant la
Sala de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3. El Secretari General, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial Decret
Legislatiu781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, així com a l’art. 3.3 d) 2n del Real Decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en el sentit que es
resolgui aprovar l’oposició a l’esmentat recurs de cassació, així com l’aprovació
de la personació de l’Ajuntament davant la Sala de Cassació del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i nomenar procurador que s’encarregui de la
representació municipal en l’esmentat procés.
Fonaments de dret
1. L’article 86.3 de la Llei 29/1998 reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa disposa que quan el recurs es fonamenti en infracció de normes
emanades de la comunitat autònoma és competent una secció de la Sala
Contenciosa Administrativa que tingui la seva seu en el Tribunal Superior de
Justícia.
2. L’article 89.1 de la Llei 29/1998 reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa disposa que el recurs de cassació es prepara davant la sala
d’instància en el termini de trenta dies, comptats des del següent al de la
notificació de la resolució que es recorre, i hi estan legitimats els qui hagin estat
part en el procés o n’haguessin d’haver estat.
3. La Sentència dictada en les actuacions pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya és favorable als interessos municipals i, per tant, és convenient oposarse al recurs de cassació interposat pel contrari.
4. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
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5. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial
la regulació de la representació i defensa de les Administracions públiques, i
aquesta última norma estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens
locals correspondrà als lletrats dels seus respectius Serveis Jurídics.
6.

Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les
accions judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya. En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i
administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en les matèries de la seva
respectiva competència.

7.

Per acord plenari de data 1 de juliol de 2019 (BOPB 01-08-2019) es va
delegar a l’alcalde la competència plenària d’exercir les accions administratives i
judicials i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària. (art.
22.2.j. LRBRL), donant-ne compte a la propera sessió de la comissió informativa
corresponent i al Ple de la Corporació.

És per això que RESOLC:
1r. FORMULAR oposició d’aquesta Administració al recurs de cassació
autonòmic interposat per la representació de XXX i XXX contra la Sentència
2174/2021 de 7 de maig de 2021 dictada en el recurs ordinari núm. 412/2017
per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Secció Tercera).
2n. COMPARÈIXER dins del termini de trenta dies davant la Sala de Cassació del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3r. NOMENAR el senyor XXX, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest
Ajuntament en el recurs de cassació esmentat al punt primer i designar la
lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora Judit Camprubí
Duocastella, directora de la defensa jurídica en el recurs de cassació de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera sessió de la comissió
informativa de Territori i al Ple de la Corporació.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=1695.0

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes de setembre de 2022.
(SGR.CTP 18/2022).-
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El secretari general exposa el dictamen de l’alcalde president, de 23 de juny de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió extraordinària del dia 1 de juliol
de 2019, va acordar que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació
tinguessin lloc el tercer dijous de cada mes, a les 17 h.
2. De conformitat amb el règim de sessions acordat, la sessió ordinària del Ple de
la Corporació del mes de setembre de 2022 correspondria portar-la a terme el
dijous 15 de setembre.
3. De conformitat amb la normativa vigent de règim local, els dictàmens que se
sotmeten a la consideració del Ple, i de la Junta de Govern quan aquesta actua
en exercici de competències delegades del Ple, han d’estar informats
prèviament per la Comissió Informativa corresponent.
4. La convocatòria de les Comissions Informatives s’escauria a principis de
setembre, per la qual cosa els expedients haurien d’estar conclosos a la
Secretaria General a finals d’agost, quan encara part del personal està absent
per vacances, oimés tenint en compte que el dilluns 29 d’agost és festa local en
motiu de la Festa Major, fet que cal tenir en compte, a l’hora del còmput de
terminis.
5. D’altra banda, el Ple de la Corporació, en sessió del dia 1 de juliol de 2019, va
acordar també les dates en què es portarien a terme les Comissions
Informatives i la Junta de Govern Local amb caràcter públic, vinculades a la
data de celebració del Ple ordinari.
Fonaments legals
1.

2.

3.

L'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que el Ple té
sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de
més de 20.000 habitants.
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per RD 2568 /1986, de 28 de novembre, que estableix
que correspon al Ple l’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries.
Acords del Ple d’1 de juliol de 2019, pels quals es van establir la periodicitat de
les sessions plenàries i el règim de funcionament de les Comissions
Informatives de caràcter permanent i de la Junta de Govern Local.

Per tot això, com a alcalde, en ús de les atribucions conferides per la normativa vigent
de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer. Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació
corresponent al mes de setembre de 2022, i establir que es porti a terme el dijous, 22
de setembre de 2022, a les 17 h.
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Segon. Modificar, com a conseqüència del canvi de data esmentat en el punt anterior,
la data de les Comissions Informatives i de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic corresponents al mes de setembre de 2022, i establir que es portin a
terme en les dates següents:
Comissió Informativa de Desenvolupament Local
Comissió Informativa de Serveis Generals
Comissió Informativa de Territori
Comissió Informativa de Drets i Serveis a les
Persones
Junta de Govern Local amb caràcter públic

13 de setembre de 2022, 13 h
14 de setembre de 2022, 13 h
15 de setembre de 2022, 13 h
16 de setembre de 2022, 13 h
20 de setembre de 2022, 12.30 h
“

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=1717.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
3.2.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del règim de dedicació i retribucions
del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor de l’Ajuntament de Manresa.
(AJT.DIC 65/2022).-

El secretari general exposa el dictamen de l’alcalde president, de 8 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
“En data 12 de maig de 2022, la senyora Claudina Relat Goberna va presentar escrit al
Registre General de l’Ajuntament de Manresa, en el qual va formular la seva renúncia
al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Manresa.
Per acord de Ple de 19 de maig de 2022 es va prendre coneixement i acceptar la
renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Manresa formulada per la senyora
Claudina Relat Goberna.
El Ple de l’Ajuntament de Manresa del dia 16 de juny de 2022 va prendre possessió el
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).
Per resolució de l’Alcalde de 22 de juny de 2022 nº 9439 es va nomenar regidor
delegat d’aquest Ajuntament el senyor Josep Maria Fius Rubí, i es va efectuar a favor
seu una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que
corresponen a la Regidoria delegada de Centre Històric.
Per tant, és necessari l’acord de l’òrgan competent per tal d’atribuir al Sr. Josep Maria
Fius Rubí les retribucions que venia percebent la Sra. Claudina Relat Governa com a
càrrec electe de l’Ajuntament de Manresa, amb una delegació especial d’atribucions
corresponents a la Regidoria delegada de Centre Històric.
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Per tot això, com Alcalde President accidental, proposo al Ple de la Corporació
Municipal, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2022, el règim de dedicació parcial
del Sr. Josep Maria Fius Rubí, amb la retribució que s’esmenta, que es percebrà en
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre:
NOM

Josep Maria
Fius Rubí

RÈGIM DE
DEDICACIÓ

Parcial

CÀRREC

Regidor
delegat

PERCENTATGE DE
RETRIBUCIÓ

70,00%

IMPORT
MENSUAL
BRUT

2.609,67 €

Segon.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i
als regidors afectats.
Tercer.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=1816.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius
(7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa, 1
GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

3.3.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules
administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria i
l’expedient de contractació del servei d’informació ambiental i de la
campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de
Manresa. (CON.EXP 25/2022).-

El secretari general exposa el dictamen de l’alcalde president, de 6 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
“
I.

En data 1 de juny de 2022, la Cap de Secció de Residus, Neteja, Jardineria i
Economia Circular ha emès un informe en què proposa la contractació del
servei d'informació ambiental i de la campanya d'implantació del nou model de
recollida de residus de Manresa, mitjançant procediment obert harmonitzat,
amb dos (2) lots.

II.

L’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, mitjançant resolució de data 13 de juny
de 2022, ha resolt incoar l’expedient de contractació.
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III.

Les dades bàsiques del contracte són les següents:
Objecte
L’objecte del present plec de clàusules és regular la contractació, promoguda des de la
Secció de Residus, Neteja, Jardineria i Economia Circular, consistent en la prestació del
servei d’assistència externa, amb un equip d’informadors ambientals, per a
desenvolupar activitats de comunicació i de seguiment i control de la participació dels
usuaris dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Manresa.
La prestació inclourà:
 Atenció ciutadana en relació al servei de recollida de residus i neteja viària.
 Activitats de seguiment de la participació dels usuaris del servei en el marc
del nou contracte de recollida de residus municipals i la neteja viària del
municipi.
 Estudi inicial de diagnosi per al dimensionament del servei de recollida
comercial porta a porta, en endavant PaP.
 Campanya de comunicació per a la implantació del nou servei de recollida de
residus.
El contingut de l’objecte contractual queda definit en el Plec de prescripcions tècniques
que regula el servei, en què es detalla l’àmbit d’intervenció i la relació detallada de
tasques a realitzar.
La prestació del servei s'estructura en dos (2) lots:
LOT 1
SERVEI D’INFORMADORS AMBIENTALS
Servei d’informació, comunicació i atenció ciutadana, les activitats de seguiment de
la participació dels usuaris del servei en el marc del nou contracte de recollida de
residus municipals i la neteja viària del municipi; i estudi inicial de diagnosi per al
dimensionament del servei de recollida comercial porta a porta.
LOT 2
CAMPANYA D’IMPLANTACIÓ DEL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Campanya de comunicació per a la implantació del nou servei de recollida de
residus, que inclou el disseny, l’execució i el seguiment.
Termini
Els terminis d’execució d’aquest contracte venen condicionats per l’efectiva adjudicació
del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària.
Els serveis s’iniciaran en la data que es determini en la seva formalització.
La durada del contracte serà de cinc (5) anys, pel Lot 1; i de quinze (15) mesos, pel Lot 2.
Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost de licitació és de dos milions cinc-cents noranta-tres mil nou-cents nou
euros amb setanta-cèntims (2.593.909,70 €) IVA inclòs.
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PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ (5 ANYS)
Concepte

Import

IVA 21%

Import total IVA inclòs

LOT 1

1.744.519,47€

366.349,09€

2.110.868,56€

LOT 2

399.207,55€

83.833,59€

483.041,14€

2.143.727,02€

450.182,68€

2.593.909,70€

Aquest pressupost base de licitació màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat
dels costos de l’execució de l'objecte del contracte.
El valor estimat global del contracte (VEC), tenint en compte que les possibles
modificacions previstes no suposarien cap cost addicional, és de dos milions cent
quaranta-tres mil set-cents vint-i-set euros amb dos cèntims (2.143.727,02€) IVA no
inclòs.

IV.

En data 20 de juny de 2022, la Interventora ha emès un certificat en què posa
de relleu que existeix crèdit pressupostari consignat adequat i suficient per
atendre les obligacions econòmiques de l'Ajuntament en relació amb aquest
contracte, a l’aplicació 1621 22799 o a la seva bossa de vinculació jurídica del
Pressupost municipal per a l'exercici 2022.

V.

La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe jurídic, en data 6 de
juliol de 2022, en què conclou que l’expedient de contractació s'adequa, quant
als seus aspectes jurídics, a la legislació vigent en matèria de contractació
pública.

Consideracions jurídiques
PRIMERA. Naturalesa jurídica del contracte i legislació aplicable. Aquest
contracte, que té per objecte la contractació del servei d’informació ambiental i de la
campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa, dividit en 2
lots, tindrà naturalesa jurídica administrativa, com a contracte de serveis, d’acord amb
el que estableix l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP, en endavant).
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i en els plecs de
prescripcions tècniques, serà d’aplicació la normativa següent:


Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.



Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en el seu
contingut bàsic determinat a la seva disposició final primera.



Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de la
Llei de contractes que s’indiquen a la Disposició final primera del Reglament
(RGLCAP).
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Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.



Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic



Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC).



Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis del ens locals (ROAS).



Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL), en els seus aspectes
bàsics.



LCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.



Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local, (TRRL).



Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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.



Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD).



Altres disposicions administratives aplicables.



En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.

La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que,
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o
complementin.
Així mateix, la prestació dels serveis objecte del contracte haurà d’observar la
normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i salut i d’altre ordre,
inclosos els convenis col·lectius, que en cada moment li sigui d’aplicació.
SEGONA. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l’article
116 de la LCSP, pel que fa a la motivació de la necessitat del contracte, l’Ajuntament
de Manresa va aprovar l’expedient de contractació dels serveis de recollida de residus
municipals i neteja viària del municipi de Manresa.
El nou contracte de recollida de residus incorpora la implantació d’un nou model, que
consisteix en una recollida amb contenidors per a les 5 fraccions instal·lats a la via
pública per a la recollida domèstica i per a la recollida comercial, on no es presti el servei
de recollida PaP, amb contenidors per a les fraccions orgànica, envasos lleugers i resta,
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amb tancament electrònic, que permet la identificació d’usuari, i amb limitació d’aportació
per a la fracció resta; i també una recollida comercial porta a porta de 5 fraccions en
algunes zones de la ciutat.
Per a garantir el bon funcionament d’aquest nou model és necessari poder informar a tots
els usuaris del servei del funcionament del nou model de recollida.
D’altra banda, amb el nou model es pretén obtenir uns resultats en la recollida més
alineats amb els objectius fixats per la legislació, tant pel que fa a la prevenció dels
residus com als índex de recollida selectiva. Per això es considera imprescindible un
seguiment continuat de la utilització del servei per part dels usuaris i establir una
comunicació bidireccional per fomentar la participació i la millora dels resultats.
El 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, en el seu article 67 estableix els serveis mínims
que els municipis han de prestar amb caràcter obligatori, i entre ells, la recollida de
residus i la neteja viària. Ambdós serveis tenen una vinculació amb la salubritat pública
que ha de garantir el municipi.
Són habitualment les entitats locals a qui correspon donar compliment efectiu a aquestes
competències i a qui correspon promoure la implantació de totes aquelles mesures de
foment de prevenció, reutilització, i reciclat de residus. És per al desenvolupament
d’aquests serveis que sorgeix la necessitat de licitar la contractació per a la prestació del
seguiment i comunicació dels usuaris del servei de recollida de residus i neteja viària del
municipi.
Per executar un servei d’aquestes característiques són necessaris uns coneixements
específics, per tal que la campanya de comunicació sigui efectiva, i un personal
especialitzat i experimentat en el sector i amb una dedicació adequada per donar
cobertura horària suficient. En aquest sentit l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis
suficients per assumir la prestació directa del servei. L’externalització del servei permet
comptar amb empreses especialitzades dins d’aquest sector que desenvolupin el servei
amb garanties de rigor, qualitat i solvència.
A l’expedient s’hi incorporaren el Plec de clàusules administratives, el Plec de
prescripcions tècniques i la Memòria.
Així mateix, s’hi justifica adequadament:
 l’elecció del procediment de licitació
 la solvència tècnica i econòmica o classificació
 els criteris d’adjudicació
 les condicions especials d’execució
 el VEC
 la necessitat de l’Administració que es pretén satisfer
 la divisió en lots
Pel que fa al criteri de distribució en lots, respon a una divisió de l’objecte en diferents
àmbits, atenent a la naturalesa de la prestació.
Pel que fa a les limitacions previstes a l’article 99.4 de la LCSP, en aquest cas, cada
licitador pot concorre indistintament a tots els lots i resultar-ne adjudicatari.
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TERCERA. Procediment d’adjudicació. Regulació harmonitzada. L’adjudicació del
contracte es realitzarà, ordinàriament, mitjançant procediment obert, amb pluralitat de
criteris de valoració, de conformitat amb l’article 156 i següents de la LCSP.
Per raó de la quantia, i en la mesura que el valor estimat del contracte sobrepassa el
llindar de 215.000 € establert per l’article 22 de la LCSP, modificat amb efectes 1 de
gener de 2022 (Reglament delegat (UE) 2021/1952, que modifica la Directiva
2014/24/UE), l’expedient de contractació en qüestió es troba subjecte a regulació
harmonitzada.
L’òrgan de contractació donarà als licitadors i candidats un tractament igualitari i no
discriminatori, i ajustarà la seva actuació als principis de transparència i
proporcionalitat, vetllant en tot el procediment d’adjudicació per la salvaguarda de la
lliure competència, de conformitat amb l’article 132 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 135 de la LCSP, l’anunci de licitació es publicarà al Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa
(www.ajmanresa.cat) i a la Plataforma de contractació pública electrònica VORTALgov
(www.vortalgov.es).
De conformitat amb l’article 156.2-3c de la LCSP, els interessats en prendre part en la
licitació podran presentar les seves ofertes, en un termini no inferior a trenta (30) dies
naturals, comptats des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea.
QUARTA. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de
l’expedient de contractació és el Ple, en la seva condició d’òrgan de contractació, de
conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, en la mesura que la durada
del servei és superior a 4 anys.
Per tot això, en qualitat d’Alcalde President proposo al Ple, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el Plec de clàusules administratives, el Plec de prescripcions
tècniques i la Memòria que regiran la contractació del servei d’informació ambiental i
de la campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’informació ambiental i de la
campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa, dividit en 2
lots, amb un valor estimat del contracte de dos milions cent quaranta-tres mil set-cents
vint-i-set euros amb dos cèntims (2.143.727,02€) IVA no inclòs; per procediment obert
amb caràcter harmonitzat de conformitat amb l’article 156 i següents de la LCSP.
El pressupost de licitació és de dos milions cinc-cents noranta-tres mil nou-cents nou
euros amb setanta-cèntims (2.593.909,70 €) IVA inclòs.
PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ (5 ANYS)
Concepte

Import

IVA 21%

Import total IVA inclòs
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LOT 1

1.744.519,47€

366.349,09€

2.110.868,56€

LOT 2

399.207,55€

83.833,59€

483.041,14€

2.143.727,02€

450.182,68€

2.593.909,70€

ANUALITATS DEL CONTRACTE

IVA no inclòs

LOT 1
IVA inclòs

1a anualitat

331.465,11 €

401.072,78 €

2a anualitat

325.999,68 €

394.459,61 €

3a anualitat

338.974,34 €

410.158,95 €

4a anualitat

359.425,74 €

434.905,15 €

5a anualitat

388.654,60 €
1.744.519,47 €

470.272,07 €
2.110.868,56 €

IVA no inclòs

LOT 2
IVA inclòs

399.207,55 €

483.041,14 €

399.207,55 €

483.041,14 €

Les obligacions econòmiques de l'Ajuntament en relació amb aquest contracte, aniran
amb càrrec l’aplicació pressupostària 22 1621.227.99 de l'estat de despeses del
Pressupost Municipal, per a l'exercici 2022.
TERCER. Convocar el procediment obert, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa, i a
la Plataforma de contractació Vortal, de conformitat amb l’article 135 de la LCSP.”
El plec de clàusules administratives el podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0824b623f01825e4
be46c0003
El plec de prescripcions tècniques el podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0824b623f01825e4
be5160004
La memòria justificativa del contracte la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0824b623f01825e4
be5b70005
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=1882.0
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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 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros), 3 vots negatius (3 GM
Fem Manresa) i 5 abstencions (4 GMPSC-CP i 1 GMCs), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.4.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost
de l’exercici 2021. (INT.CTE 1/2022).-

El secretari general exposa el dictamen de l’alcalde president, de 29 de juny de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
La Intervenció municipal va procedir a la formació del Compte General del Pressupost,
corresponent a la corporació i els seus ens dependents, en relació a l’exercici 2021.
El Compte General del Pressupost de l’exercici de 2021 va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en la reunió de data 30 de
maig de 2022.
Amb posterioritat, va ser exposat al públic, juntament amb els seus justificants i
l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província del dia 1 de juny de 2022, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament (ETauler).
Durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, objecció ni observació.
Consideracions legals
Els articles 212 i 223 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.
L’article 4.2.b) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Per l’exposat, es proposa l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2021 rendit per
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst.
El Compte General del Pressupost està format pels comptes dels ens següents:
-

Ajuntament de Manresa

-

Consorcis adscrits:
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-

Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials
Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
Consorci Urbanístic l’Agulla

Societats mercantils íntegrament participades:
 Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.
 Manresa d’Equipaments Escènics, S.L.M.

-

Societats mercantils participades:
 Aigües de Manresa, S.A.

-

Entitats sense finalitat de lucre:
 Fundació Turisme i Fires de Manresa

-

Societats mercantils dependents:
 Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA

SEGON.- Remetre el Compte General juntament amb la documentació que l’integra a
la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 d’octubre.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=3361.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.4 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius
(7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa, 1
GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’anualitat de
2023 a 2022 de la despesa relativa al segon termini de pagament per la
compra de les finques situades dins l’àmbit de Fàbrica Nova. (AJT.DIC
58/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 27 de juny de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Fets
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1. En sessió plenària de 18 de novembre de 2021 es va aprovar el contracte privat de
compravenda, opció de compra i cessió d’ús amb Criteria Caixa SAU, referent a les
finques resultants números 5, 6, 7, i el dret de superfície de les números 14 i 18,
situades dins l’àmbit del Pla especial Fàbrica Nova, signant-se el conveni en data
25 de novembre de 2021.
2. Entre les condicions del contracte de compravenda, opció de compra i cessió d’ús,
signat entre l’Ajuntament de Manresa i Criteria Caixa, SAU, es va establir, pel que
fa a l’operació de compravenda, un preu total de compra de 10.700.000.-€, amb
pagament fraccionat, en dos terminis, de la manera següent:



5.836.316,90 EUR abans del 15 de febrer de 2022
4.863.683,10 EUR abans del 15 de maig de 2023

3. L’acord d’adquisició va tenir lloc en la sessió plenària celebrada el dia 23 de
desembre de 2021, ratificada novament pel Ple en la sessió del dia 27 de gener de
2022.
4. Per altra banda, en el mateix Ple municipal de 18 de novembre de 2021 es va
autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’adquisició d’aquells béns i
drets, incrementant els límits establerts a l’article 174.3 del Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, i aprovant la distribució de la despesa plurianual en la forma
que es recull en el contracte: Anualitat 2021: 5.836.316,90 euros Anualitat 2023:
4.863.683,10 euros. Respecte de l’anualitat 2021, també es va acordar
condicionar-la a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits que
s’estava tramitant a les aplicacions pressupostàries 15112 68200 i 15112 68100 i a
l’existència de finançament a les mateixes.
5. El pagament del primer termini es va efectuar en data 8 de febrer de 2022,
coincidint amb l’atorgament de l’escriptura per a la venda de la finca número 5, tal
com s’havia pactat. I la despesa relativa al segon termini de les finques de la
Fàbrica Nova, per import de 4.863.683,10 euros, està prevista com a despesa
plurianual amb anualitat 2023, com així s’ha exposat.
6. D’acord amb l’informe emès en data 13 de juny de 2022 per part de Tresoreria
d’aquest Ajuntament, la previsió és finançar el segon termini per import de
4.863.683,10 euros amb endeutament, de manera que per tal de donar compliment
a la data màxima de pagament del segon termini, que és abans del 15 de maig de
2023, es proposa contractar el préstec abans del 31 de desembre d’aquest any, ja
que en cas contrari no es podria garantir el compliment del pagament en el termini
fixat. Per a la contractació d’aquest préstec, la Tresorera proposa concerta-ho amb
el Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, ja que les condicions
d‘aquest programa s’ajusten a les característiques que financerament l’Ajuntament
de Manresa necessita per aquest tipus d’operacions, com és un termini de 10 anys
amb un any de carència inclòs i un sistema d’amortització i liquidació d’interessos
trimestral.
En aquest sentit, l’informe de Tresoreria conclou que per atendre al pagament del
segon termini de pagament del preu per la compra de les finques de la Fàbrica
Nova, cal modificar l’anualitat de 2023 a 2022 de la despesa, modificar el
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pressupost de 2022 per incorporar l’endeutament i la despesa i iniciar la tramitació
d’un préstec per al finançament de la despesa.
Fonaments de dret
1. El Títol 4t del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula
el pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció Segona es
refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests.
2. En termes similars es regula també a la Secció Segona del Capítol 3r del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos.
3. D’acord amb l’article 172 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per
a la qual han estat autoritzats en el pressupost general de l’entitat local o les
seves modificacions. I l’article 174 disposa que en cas d’inversions i transferències
de capital es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a
exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució
s’iniciï en l’exercici mateix.
4. L’article 88.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos estableix que
correspon al Ple de l’Ajuntament l’autorització i disposició de les despeses
plurianuals.
L’aprovació de dita autorització va ser acordada pel Ple de la corporació en data
18 de novembre de 2021. Per tant, la modificació de la distribució d’aquesta és
igualment el Ple municipal, d’acord amb l’article 174.5 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales i l’article 88, apartat primer, del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos.
Per tot això, i com a Regidor delegat d’Hisenda, informat prèviament per la Comissió
Informativa de Serveis Generals, proposo al Ple de la corporació municipal l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la modificació de la distribució de la despesa plurianual
autoritzada pel Ple de l’Ajuntament en data 18 de novembre de 2021, en relació a
l’adquisició, a títol onerós, del ple domini de les finques resultants 5 i 6 del Projecte de
reparcel·lació voluntària de la modificació del Pla Especial Fàbrica Nova i text refós de
la normativa, i el dret de superfície de les finques resultants 14 i 18 (subsòl) del mateix
projecte de reparcel·lació, quedant distribuïda de la manera següent:
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o
o

Anualitat 2021: 5.836.316,90 euros (liquidat)
Anualitat 2022: 4.863.683,10 euros

SEGON.- CONDICIONAR la modificació prevista en l’acord anterior, a l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de crèdits que s’està tramitant a l’aplicació
pressupostària 15112 68100 (expedient PRE.SOL 202200082) i a l’existència de
finançament a les mateixes.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=3464.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots
afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo
Ballesteros) i 3 abstencions (3 GM Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’elevació dels percentatges per
afrontar el caràcter plurianual de les despeses derivades del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, per a la cessió de la gestió de l’ús de dos habitatges. (AJT.DIC
61/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, d’1 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Fets
1. Segons informe emès del Cap del Servei de Drets Socials, de data 1 de juliol de
2022, en el qual fa esment que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
de Manresa han considerat la necessitat d’establir un mecanisme de col·laboració i
suport mutu per a l’accés a aquests habitatges i el desenvolupament dels
programes socials d’habitatge, relacionats amb la inclusió de persones amb
especials necessitats d’atenció, i per aquest motiu es vol formalitzar un conveni de
col·laboració interadministrativa en virtut del qual es cedeix la gestió de l’ús de dos
habitatges ubicats al Carrer Bilbao, 1-5, a l’Ajuntament per poder resoldre la
situació de famílies en situació de risc d’exclusió residencial.
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, i en virtut del mateix, l’Ajuntament
ha d’abonar a l’Agència una contraprestació anual de 8.354,76 euros, essent la
quantitat prevista per a cada anualitat les següents:
-

Any 2022: 8.354,76 euros
Any 2023: 8.354,76 euros
Any 2024: 8.354,76 euros
Any 2025: 8.354,76 euros
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Al pressupost municipal d’enguany es crea una aplicació pressupostària
1520.451.00 amb consignació de 8.500 € per afrontar la despesa corresponent a
l’exercici 2022, però per a la resta d’anualitats es superen el límits establerts a
l’article 174.3 del TRLHL pel que fa als percentatges, motiu pel qual cal aprovar
l’elevació d’aquests percentatges.
Fonaments de dret
1. El Títol 4rt del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, regula el
pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció Segona es
refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests.
2. D’acord amb l’article 172 de la llei abans esmentada, els crèdits per a despeses es
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats
en el pressupost general de l’entitat local o les seves modificacions. I l’article 174,
que és el que ens interessa per al present supòsit atès que regula les despeses
plurianuals, disposa en el seu punt 2 el següent:
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el
propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:
a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento
y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales,
sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten
antieconómicos por un año.
c) Arrendamientos de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos
autónomos.
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro.”
I en aquest cas estem davant el supòsit de la lletra e).
L’apartat 3 d’aquest article 174, afegeix que “3. El número de ejercicios a que pueden
aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será
superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto
que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la
cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación
se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70
por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por
ciento”.
Tenint en compte que l’any en què es compromet la despesa, 2022, i les següents
anualitats fins al 2025, l’import ha de ser el mateix per a cada exercici, és evident que
es superen els percentatges abans esmentats. Per a aquest supòsit, l’apartat 5 del
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mateix article 174, preveu: “5. En casos excepcionales el Pleno de la Corporación
podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se
refiere el apartado 3 de este articulo”.
En termes similars es regula a les bases d’execució del pressupost municipal 2022 en
el seu article 29.
Per tal d’ajustar els imports del pagament plurianual que es proposen i poder fer front a
la contraprestació derivada del conveni de col·laboració interadministratiu a formalitzar
entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agència de l’habitatge de Catalunya per a la cessió
de la gestió de l’ús de dos habitatges, destinats a atendre la situació de famílies
vulnerables en situació de risc d’exclusió residencial, cal que el Ple de l’Ajuntament
aprovi l’elevació dels percentatges abans esmentats.
L’òrgan competent per aprovar l’elevació d’aquests percentatges per afrontar la
despesa plurianual és doncs el Ple municipal, d’acord amb l’article 174.5 del Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 29 de les bases d’execució del
pressupost municipal 2022.
Per tot això, com a Regidor Delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORD
ÚNIC.- APROVAR l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174.3 del
TRLHL per afrontar el caràcter plurianual de les despeses derivades de les obligacions
del conveni de col·laboració interadministratiu a formalitzar entre l’Ajuntament de
Manresa i l’Agència de l’habitatge de Catalunya per a la cessió de la gestió de l’ús de
dos habitatges, destinats a atendre la situació de famílies vulnerables en situació de
risc d’exclusió residencial.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=4182.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 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.
4.1.3.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat
sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si
escau, de l’autorització de la modalitat de despesa plurianual per afrontar
les obres emmarcades en les actuacions “Projecte de rehabilitació de
l’Antic Col·legi de Sant Ignasi”. (AJT.DIC 71/2022).L’alcalde informa que abans del debat i votació d’aquest expedient, cal ratificar la
seva inclusió a l’ordre del dia atès que no es va poder presentar a la Comissió
Informativa corresponent.
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Justificació de la urgència:
“El Cap dels Serveis de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, en data 18 de
juliol de 2022, emet el següent informe:
A l’edifici de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi, s’hi estan duent a terme les obres
emmarcades en el projecte “L’esplendor del Barroc: museu de Manresa-museu del
barroc de Catalunya” que va rebre un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional 2014-2020. D’acord amb els calendaris previstos, les obres han de quedar
completades abans de finalitzar l’any 2023. Amb l’objectiu d’accelerar les
contractacions d’obres necessàries i, així, acomplir els calendaris d’execució previstos
es fa necessari establir una plurianualitat al pressupost d’enguany.
Al pressupost municipal del present 2022, hi ha prevista una partida (3330.632.03),
amb una consignació de 1.020.174’00 euros per afrontar obres a l’Antic Col·legi de
Sant Ignasi. Aquesta actuació es desglossa en els imports i actuacions següents:
50.174’00 euros actuació 6 (plurianual dels nous accessos antic col·legi Sant Ignasi)
970.000’00 euros actuació 10 (acabats i instal·lacions fase B)
Amb data 12 de juliol del 2022 ha quedat aprovat definitivament el “Projecte de
rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Acabats i instal·lacions (nous accessos i
altres àmbits). Fase B” amb un pressupost de 1.932.472’05 euros (amb l’iva del 21%
inclòs).
Per afrontar amb la màxima celeritat possible la licitació de les obres del projecte ara
esmentat i tenint en compte la disponibilitat pressupostària i finançament actual, es fa
necessari establir una plurianualitat 2022-2023 a la partida 3330.632.03 (Museus.
Millores fase 2), amb les previsions de despeses següents desglossades per
anualitats:
2022: 350.000,00 €
2023: 1.582.472,05 euros.”
L’alcalde sotmet a votació la ratificació de inclusió a l’ordre del dia de
l’assumpte exposat, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 18 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Fets
Segons informe del Cap dels Serveis de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
de data 18 de juliol del 2022, a l’edifici de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi s’hi estan
duent a terme les obres emmarcades en el projecte “L’esplendor del Barroc: museu de
Manresa-museu del barroc de Catalunya” que va rebre un ajut del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional 2014-2020. D’acord amb els calendaris previstos, les
obres han de quedar completades abans de finalitzar l’any 2023.
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Al pressupost municipal del present 2022, hi ha prevista una partida (3330.632.03),
amb una consignació de 1.020.174’00 euros per afrontar obres a l’Antic Col·legi de
Sant Ignasi, que comprèn dues actuacions: actuació 6 (plurianual dels nous accessos
antic col·legi Sant Ignasi) 50.174’00 euros i actuació 10 (acabats i instal·lacions fase B)
970.000’00 euros.
El passat 17 de maig del 2022 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
“Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Acabats i instal·lacions
(nous accessos i altres àmbits) Fase B” amb un pressupost de 1.932.472’05 euros
(amb l’iva del 21% inclòs).
Per afrontar amb la màxima celeritat possible la licitació de les obres de les actuacions
esmentades, i tenint en compte la disponibilitat pressupostària i finançament per a
aquesta anualitat, es fa necessari preveure la distribució de la despesa en dues
anualitats (2022-2023) a la partida 3330.632.03 (Museus. Millores fase 2) amb les
següents previsions desglossades per anualitats:
 2022: 350.000,00 euros
 2023: 1.582.473,00 euros
Fonaments de dret
1. El Títol 4rt del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, regula el
pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció Segona es
refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests.
2. D’acord amb l’article 172, els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a
la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en el pressupost general de
l’entitat local o les seves modificacions. I l’article 174, que és el que ens interessa per
al present supòsit atès que regula les despeses plurianuals, disposa el següent:
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el
propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:
a) Inversiones y transferencias de capital. (...)
I l’apartat 3r, afegeix que “3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos
referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro.
Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada
uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte
de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el
segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento”. L’apartat
5è del mateix art. 174 prescriu “En casos excepcionales el Pleno de la corporación
podrà ampliar el número de anualidades así com elevar los porcentajes a que se
refiere el apartado 3 de este articulo.”
En relació amb aquesta qüestió, és evident que en aquest supòsit, la distribució de la
despesa plurianual fa ús de l’excepcionalitat prevista en l’article 174.5 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i article 82 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril,
cosa que implica l’aprovació per part del Ple de la Corporació.
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Així doncs, per tal d’ajustar els imports del pagament plurianual que es proposen per a
les obres del projecte “Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal·lacions (nous accessos i altres àmbits). Fase B”, cal que el Ple de
l’Ajuntament autoritzi la modalitat de despesa plurianual que s’ha indicat més amunt.
A la vegada caldrà consignar a l’estat de despeses del pressupost per a l’exercici 2023
la suma de 1.582.473,00 euros per atendre a la despesa dels exercicis futurs.
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General i Cap de Secció de
Gestió urbanística.
Per tot això, i com a Regidor delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la corporació
municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per afrontar les obres
emmarcades en les actuacions “Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant
Ignasi. Acabats i instal·lacions (nous accessos i altres àmbits). Fase B”, d’acord amb
allò previst a l’article 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
reguladora de les hisendes locals.
SEGON.- APROVAR la distribució de la despesa plurianual per a les esmentades
actuacions, i augmentar el topall previst a l’apartat 3r de l’art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb el detall següent:
_ 2022: 350.000,00 euros
_ 2023: 1.582.473,00 euros.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=4274.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) 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.

Es fa constar que el regidor no adscrit, Sr. Miguel Cerezo Ballesteros, es trobava fora
de la sala en el moment de la votació.
4.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de
crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 2857/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
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“Antecedents i consideracions jurídiques
XXX ( XXX ) ha presentat una factura per les tasques de procurador i representant de
l’Ajuntament de Manresa per import de 4.543,99 euros.
XXX ( XXX ) ha presentat una factura al registre de l’Ajuntament de Manresa relativa a
la intervenció en representació de l’Ajuntament de Manresa davant el Jutjat d’Instrucció
número 3 de Manresa en el procediment de Prèvies 708/2019 per import de 149,93
euros.
El despatx ALONSO&LEON&PEREZ , SLP ( B66243882 ) ha presentat una factura al
registre de l’Ajuntament de Manresa relativa a la intervenció en representació de
l’Ajuntament de Manresa davant el Jutjat d’Instrucció número 3 de Manresa en el
procediment de Prèvies 708/2019 per import de 1.573,00 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 art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i en virtut de la
competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de XXX (XXX) per import de
4.543,99, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 9202 22604, pel deute acreditat i
informat pel responsable del servei i que es relaciona a continuació:

Núm. de factura

Procediment

Import

Data d’entrada de la factura
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F2022/1326

CMP.FAC2022/1353

4.543,99

24/02/2022

Segon. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de XXX (XXX) per import de 149,93
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 9202 22604, pel deute acreditat i
informat pel responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Núm. de factura
F2022/114

Procediment
CMP.FAC2022/1436

Import
149,93

Data d’entrada de la factura
28/02/2022

Tercer.
Reconèixer
un
crèdit
extrajudicial
a
favor
del
despatx
ALONSO&LEON&PEREZ, SLP (B66243882) per import de 1.573,00 euros, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 22 9202 22604, pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei i que es relaciona a continuació:
Núm. de factura
F2022/2598

Procediment
CMP.FAC2022/2648

Import
1.573,00

Data d’entrada de la factura
12/04/2022

“
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=4919.0
Es fa constar que la votació d’aquest dictamen, anirà a 23 vots, atès que el regidor no
adscrit, Sr. Miguel Cerezo Ballesteros, es trobava fora de la sala en el moment de la
seva lectura i votació.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) i 8 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa i 1 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
A continuació, informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la
votació separada dels punts 4.1.5 i 4.1.6 de l’ordre del dia.
4.1.5.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 19/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
19/2022).-

Es fa constar que el regidor no adscrit, Sr. Miguel Cerezo Ballesteros, es reincorpora al
saló de sessions.
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
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En relació amb l’expedient de modificacions de crèdit núm. 19/2022, 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 de Territori: Proposta de modificació de crèdits de data 31 de maig d’import
4.863.683,10 euros. PRE.SOL 82.
Ampliació partida 151.12.681.00 per fer front al segon pagament per la compravenda
de finques situades a l'àmbit Fàbrica Nova, d'acord amb l'expedient GES.CPV/6-2021.
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 1 de juliol
d’import 28.000,00 euros. PRE.SOL 85.
Carregar a la partida la compra d'elements inventariables (bancs, plaques nom carrer)
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 1 de juliol
d’import 27.500,00 euros. PRE.SOL 116.
Diputació de Barcelona. Programa específic de benesestar emocional per a l'infància i
l'adolescència (SUB.INT 2022000039).
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 1 de juliol
d’import 8.500,00 euros. PRE.SOL 118.
Per poder aprovar un conveni de col·laboració administrativa amb l’Agència Catalana
de l’habitatge, cal dotar una nova aplicació pressupostària amb un import de 8.500 €
amb càrreca l’aplicació 1520 45100 de nova creació. Cal posar "A Organismes
autònoms i agències de CCAA – Conveni Agència Catalana de l’Habitatge".
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 29 de juny d’import 285.000,00 euros. PRE.SOL 109.
1) Per pagar gratificacions de serveis extraordinaris que es preveu que hauran de
realitzar el personal de la policia local pels diferents actes que es celebraran a la ciutat
fins a 31/12/2022.
2) Per pagar al personal de l'Ajuntament de Manresa les hores que tenien a la bossa
de compensació, per haver realitzat serveis extraordinaris per necessitats del servei
fora de la seva jornada habitual de treball.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data
29
de
juny
d’import
122.136,44
euros.
PRE.SOL
110.
És necessària la creació d'aquestes aplicacions pressupostàries perquè determinat
personal que forma part de programes, a partir del 01/09/2022 passarà a nomenar-se
com a funcionariat interí en plaça vacant fins a l'execució del procés d'estabilització per
a la cobertura definitiva d'aquestes places.
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de
data 1 de juliol d’import 55.000,71 euros. PRE.SOL 114.
Compra d'un nou marcador electrònic, per l'exigència de la normativa de la competició
de bàsquet ACB (l'actual marcador no ofereix les prestacions adequades).
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de
data 6 de juliol d’import 9.000,00 euros. PRE.SOL 123.
Acta de la sessió plenària núm. 7, de 21 de juliol de 2022

60

Cal adquirir material informàtic pel Conservatori de Música: substituir material obsolet i
altre per poder dur la materia "tecnologia musical" que cal tingui capacitat per poder
incloure un programari específic.
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: Proposta de
modificació de crèdits de data 13 de juny d’import 89.655,15 euros. PRE.SOL 98.
S'ha d'efectuar el pagament de la factura del servei de neteja de desembre de 2021 i
no hi ha suficient consignació pressupostària a les partides corresponents.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de
data 28 de juny d’import 89.655,15 euros. PRE.SOL 98.
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 Desenvolupament Local: Proposta de modificació de crèdits de data 29
de juny d’import 5.000,00 euros. PRE.SOL 101.
La sèrie "Tu también lo harías" del director manresà David Victori, que Disney+
estrenarà l'any 2023, incorpora Manresacom a protagonista dins la història.
L’atmosfera del passat fabril de la ciutat ha dut als creadors a ubicar aquest thriller a
Manresa, on han desplegat un equip de més de 200 persones principalment a
l’Anònima, recreada com a la Comissaria de Manresa.
Aquest fet comporta la necessitat d’habilitar els espais de la fàbrica per al rodatge,
concretament l’apuntalament de part del sostre així com l’adequació dels lavabos. Per
aquest motiu es oportú traspassar 5.000€ del programa Manresa Film Office a
l’aplicació pressupostària corresponent al manteniment de l’edifici de l’anònima per
efectuar la despesa esmentada.
.- Servei de Gestió de Serveis Urbans: Proposta de modificació de crèdits de data 27
de juny d’import 388.944,00 euros. PRE.SOL 107.
A causa de la finalització del vigent contracte, el 30 de juny, l'acord marc de
l'Associació Catalana de Municipis pel subministrament d'energia elèctrica fixa nous
preus amb renovació dels imports de forma trimestral i aquests representen
increments molt importants.
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,
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obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi
exercici pressupostari.
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals, regula que el fons de contingència es podrà utilitzar per a l’atenció de
necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi
crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.
Les propostes de modificació de crèdit deriven en els moviments corresponents a
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.
Per altra banda, aquests augments venen finançats amb baixes de crèdits, per majors
ingressos obtinguts de subvencions, amb majors ingressos de sobrants de crèdit de
l’exercici 2021 i de la previsió de la concertació d’una operació de préstec a concertar.
Tot això queda resumit en el quadre següent:
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Consta als informes dels serveis, que aquestes modificacions no pertorbaran el
funcionament normal dels serveis que es presten.
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Un dels aspectes a considerar és la utilització de l’aplicació pressupostària 500 – Fons
de contingència d’execució pressupostària, per atendre la despeses imprevistes i
inajornables provinents dels contractes d’energia, les quals han experimentat un
augment de preus que no es podia preveure en l’elaboració del pressupost inicial.
També cal fer menció que aquesta Intervenció adjunta al present expedient informe de
càlcul del compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, donada la
importància del còmput total de les operacions pressupostàries que es porten a
aprovar i la seva incidència en l’execució del pressupost, malgrat les regles fiscals es
troben actualment suspeses.
El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
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.
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. P19/2022
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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4.1.6.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 20/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
20/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 12 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
En relació amb l’expedient de modificacions de crèdit núm. 20/2022, consta la
proposta del servei de Drets Socials 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 proposta és la següent:
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 11 de juliol
d’import 7.830,28 euros. PRE.SOL 113.
Cal procedir a l’ampliació d’una partida que resulti idònia per l’adquisició d’una
màquina de renovació de l’aire destinada al dispensari municipal del Xup. El cos
d’adquisició ésde 7.830,28 € iva inclòs. En cas de no existir partida idònia, es proposa
la creació de l’aplicació pressupostària 312064000.
Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris finançats amb
baixes de crèdits, per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que
això pertorbi el funcionament normal dels serveis.

Acta de la sessió plenària núm. 7, de 21 de juliol de 2022

72

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
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Atès que les modificacions proposades afecten a crèdits extraordinaris finançats amb
baixes de crèdits, 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. P20/2022
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 dels punts 4.1.5 i 4.1.6 les podeu consultar a l’enllaç
següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=5101.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM), 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.
Tot seguit sotmet el dictamen 4.1.6 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.

4.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de les Cartes de Serveis de diferents
àmbits municipals. (AJT.DIC 63/2022).-
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 8 de juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
Les Cartes de serveis són documents escrits que constitueixen l’instrument a través
del qual els òrgans administratius informen als ciutadans sobre els serveis que tenen
encomanats i els compromisos de qualitat en la seva prestació, així com dels seus
drets en relació amb aquests serveis.
El document tipifica els serveis de forma explícita. Es considera una eina de gestió de
qualitat i suposa un acord entre l'administració i el ciutadà entès com a client amb
l’objectiu de satisfer les seves necessitats.
Les Cartes de serveis i les seves actualitzacions posteriors han de ser aprovades
mitjançant el corresponent acord i divulgades oportunament.
En data 23 de desembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar les
Cartes de Serveis dels àmbits següents:
-

administració electrònica
arxiu municipal
contractació, patrimoni i inversions
enllumenat públic
estadística, gestió de població i processos electorals
mobilitat
protecció de dades
residus i neteja
recursos humans
secretaria general
serveis funeraris
tecnologies i sistemes informàtics
transparència,

En aquests moments s’ha elaborat el document comprensiu de la Carta de Serveis
dels àmbits de:
- Comerç i fires
- Cultura
- Emprenedoria i empresa
- Ensenyament
- Esports
- Intervenció
- Ocupació
- Participació ciutadana
- Tresoreria
- Turisme i projecció de ciutat
- Universitats
Fonamentació jurídica
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Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la
millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.
“Article 11. Aprovació i difusió de la carta de serveis.
1. Les cartes de serveis i les seves posteriors actualitzacions seran aprovades
mitjançant resolució del Sotssecretari del departament al qual pertanyi l'òrgan o
estigui vinculat o adscrit l'organisme proposant, previ informe favorable de la
Secretaria General per a l'Administració Pública, i del Ministeri d'Economia i
Hisenda per als supòsits previstos en l'últim incís de l'article 9.3.
2. La resolució a què es refereix l'apartat anterior es publicarà al «Butlletí Oficial de
l'Estat», la qual cosa donarà compte de l'aprovació de la carta i de la seva
disponibilitat per al públic.
3. Cada òrgan o organisme durà a terme les accions divulgatives de la seva carta
que estimi més eficaces, garantint sempre que puguin ser conegudes pels usuaris
en totes les seves dependències amb atenció al públic, en el servei d'atenció i
informació al ciutadà del corresponent ministeri i a través d'Internet.
4. Les cartes de serveis hauran d'estar disponibles, així mateix, en els serveis
d'informació i atenció al ciutadà del Ministeri d'Administracions Públiques i de les
Delegacions, Subdelegacions del Govern i Direccions Insulars, així com en l'adreça
d'Internet www.administracion.es .

-

Articles 9.1 j) i 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència:
“Article 9. Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa
1. La informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa
que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha
d’incloure:
j) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació
sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les
polítiques públiques.
“Article 59
L’administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es
presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat i ha d’incloure cartes
de serveis en el marc regulador dels serveis públics bàsics.”

-

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
“Article 23
Dret a uns serveis públics de qualitat
3. Les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis a
disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments per
a la millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la normativa
vigent.
4. Les unitats orgàniques de l’Administració de la Generalitat amb un rang mínim
de direcció general han de disposar d’una carta de serveis per cadascun dels
serveis finalistes que presten. Les cartes poden ésser individualitzades per cada
servei o bé agrupades, s’han d’avaluar cada dos anys i s’han d’actualitzar, com a
mínim, cada cinc anys.”
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Llei 5/2020 de mesures fiscals i administratives, que modifica l’article 59 i afegeix la
disposició addicional 10ª a la Llei de transparència.

En base a l’esmentat, fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent
proposo al Ple corporatiu l’adopció dels acords següents:
1.

APROVAR el document adjunt al present dictamen com a Annex 1 anomenat
Carta de serveis dels àmbits de:

- Comerç i fires
- Cultura
- Emprenedoria i empresa
- Ensenyament
- Esports
- Intervenció
- Ocupació
- Participació ciutadana
- Tresoreria
- Turisme i projecció de ciutat
- Universitats
2. PUBLICAR l’anterior acord i el seu annex al Butlletí Oficial de la Província.”
El document Annex 1: Cartes de Serveis d’aquests àmbits municipals, es pot
consultar en l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b082ca024b01831bf
bbb4e0020
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=6464.0
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.

4.3

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

4.3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de
subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini de tres
unitats de vehicles per al Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local.
(CON.EXE 49/2022).-
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El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 21 de juny de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 8 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació
del subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini de
tres (3) unitats del vehicle SEAT ATECA 1.4 EcoTSI 110KW (150CV) 5P
manual amb transformació policial i kit de detinguts pel servei de
Seguretat Ciutadana i Policia Local, a favor d’ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA (CIF A-91.001.438), en qualitat d’empresa adjudicatària de
l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.02, lot 5.7), licitat per l’ACM.
La durada inicial d’aquest contracte finalitza el proper dia 8 d’agost de 2022.
Els vehicles subministrats són els següents (matrícula):
–
–
–

7283-KMX.
7279-KMX
7282-KMX.

Les condicions econòmiques del contracte es detallen a continuació:
Preu total/vehicle. 42.508,75 € IVA inclòs
Preu anual/vehicle. 10.627,19 € IVA inclòs
Tipus IVA aplicable. 21%
Pressupost de licitació i VEC: 105.393,60 € IVA no inclòs
Quota
mensual
Vehicle
3 Vehicles

21%

Quota
mensual IVA
inclòs

Quota anual

21%

Quota anual
IVA inclòs

48 quotes IVA
inclòs

731,90 €

153,70 €

885,60 €

8.782,80 €

1.844,39 €

10.627,19 €

42.508,75 €

2.195,70 €

461,10 €

2.656,80 €

26.348,40 €

5.533,16 €

31.881,56 €

127.526,26 €

Kms totals: 110.000 (pels 4 anys inicials)
Preu per km per excés o per defecte: 0,03117 euros.

II. A dia d’avui s’està treballant en la nova licitació dels vehicles, amb criteris de
mobilitat més sostenibles, i amb la possibilitat d’adherir-nos al vigent acord
marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
III. En data 31 de maig de 2022, el cap de Servei de Seguretat Ciutadana ha emès
un informe en què proposa que s’aprovi un expedient de pròrroga del contracte
d’arrendament dels vehicles referenciats, pel període comprès des del dia 9
d’agost de 2022 i fins al moment en què es produeixi l’efectiu lliurament dels
nous vehicles (que s’estima orientativament entre 6 i 8 mesos); amb un termini
màxim d’un (1) any.
IV. Mitjançant proveïment de data 1 de juny de 2022, s’ha donat audiència a
l’adjudicatària, en l’expedient de pròrroga del contracte; i en data 7 de juny de
2022, mitjançant instància amb registre d’entrada E2022045485, la mercantil
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA (CIF A-91.001.438) ha
comunicat la seva conformitat amb els termes de la pròrroga, acceptant
l’extensió del subministrament dels tres (3) vehicles, fins al lliurament de les
noves unitats.
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V. La Interventora Municipal, mitjançant certificat de data 17 de juny de 2022, ha
acreditat l’existència de crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 22 1300
20400 del pressupost municipal vigent, per aprovar la pròrroga.
VI. En data 20 de juny de 2022, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un
informe jurídic en què conclou que l’aprovació de la pròrroga del contracte, pel
període comprès des del dia 9 d’agost de 2022 i fins al moment en què es
produeixi l’efectiu lliurament dels nous vehicles (que s’estima orientativament
entre 6 i 8 mesos); amb un termini màxim d’un (1) any, en els mateixos termes i
condicions, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Pròrroga del contracte.
La clàusula 10a de l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, en relació amb el període de vigència, preveu pel
que fa a ‘la durada dels contractes d’arrendament’ que aquests podran tenir
una durada inicial màxima de quatre anys, amb una possible pròrroga
expressa, que no podrà tenir una durada superior a la meitat del període inicial,
tal com determina l’article 290 al TRLCSP”.
2. Audiència al contractista. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, s’ha donat un tràmit d’audiència pública al contractista per un termini
de 10 dies hàbils.
3. Òrgan municipal competent. L'òrgan competent per a l’aprovació de la pròrroga
és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, per raó
de la durada, de conformitat amb la disposició addicional 2a del TRLCSP.
Per tot això, en qualitat de Regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
proposo al Ple, l’adopció del següent:
ACORD
Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament que consisteix en
l’arrendament a llarg termini de tres (3) unitats del vehicle SEAT ATECA 1.4
EcoTSI 110KW (150CV) 5P manual amb transformació policial i kit de detinguts
pel servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local, amb matrícula 7283KMX –
7279KMX – 7282KMX, a favor d’ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
(CIF A-91.001.438), en qualitat d’empresa adjudicatària de l’Acord marc de mobilitat
sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02, lot 5.7),
licitat per l’ACM; pel període comprès des del dia 9 d’agost de 2022 i fins al moment en
què es produeixi l’efectiu lliurament dels nous vehicles (que s’estima orientativament
entre 6 i 8 mesos); amb un termini màxim d’un (1) any, en els mateixos termes i
condicions.
Quota
mensual
Vehicle
3 Vehicles

21%

Quota
mensual
IVA inclòs

Quota anual

21%

Quota
anual
IVA inclòs

731,90 € 153,70 €

885,60 €

8.782,80 € 1.844,39 € 10.627,19 €

2.195,70 € 461,10 €

2.656,80 €

26.348,40 € 5.533,16 € 31.881,56 €
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La despesa de la pròrroga s’aprova amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1300
20400 del pressupost municipal vigent.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=6674.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots
afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM i 1 GMCs) i 8 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM
Fem Manresa i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros), i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la votació
separada dels punts 5.1.1 i 5.1.2 de l’ordre del dia.
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la
subvenció al dèficit d’explotació del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019.
(CON.EXE 55/2021).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 5 de
juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil
Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I.
Els Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Manresa, amb un pressupost anual de dos
milions set-cents vint-i-cinc mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims
(2.725.061,34 €), i una vigència inicial de deu (10) anys.
La prestació del servei es va iniciar en data 1 d’octubre de 2013.
II. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2017, es va
aprovar la 4a modificació del servei (TUV/2019-01) consistent en la modificació
d’horaris d’algunes línies, l’ampliació dels quilòmetres per serveis especials i la
possibilitat de realitzar el servei amb gratuïtat pels usuaris, amb efectes 1 de
maig de 2019.
El pressupost anual a origen va quedar fixat en 2.918.101,17 €.
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I va procedir a l’aprovació del pressupost provisional per a l’exercici 2019 amb
un import de 3.053.041,80 €. L’import de les subvencions mensuals a compte
de la subvenció definitiva serà de 146.310,25 €, equivalent a la dotzena part del
dèficit d’explotació estimat del servei de 1.755.723,05 €.
III. El Ple, en data 20 de maig de 2021, va aprovar la 6a liquidació definitiva de la
subvenció al dèficit d’explotació de la concessió administrativa que consisteix
en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de
Manresa, corresponent a l’exercici 2018, amb un import a satisfer per part de la
concessionària MANRESA BUS SA, a favor de l’Ajuntament de Manresa, de
vint-i-un mil tres-cents noranta-vuit euros amb noranta-dos cèntims (21.398,92
€).
6a Liquidació de la concessió SP 02-13, corresponent a l'exercici 2018
COST TOTAL DEL SERVEI (inclòs BI)

2.916.565,49 €

INGRESSOS (recaptació i publicitat)
DÈFICIT
D'EXPLOTACIÓ

1.284.931,50 €

Subvencions provisional a compte (a raó de 142.360,88 €/mes)

1.708.330,56 €

Incentius de gestió
Liquidació del dèficit d'explotació definitiva

1.631.633,99 €
55.297,65 €
-21.398,92 €

IV. En data 4 de juny de 2021, la mercantil Manresa Bus SA va presentar una
instància amb RE E2021043122, amb la proposta de liquidació del servei,
corresponent a l’exercici 2019, amb un saldo de 38.153,99€ a favor de la
concessionària.
V. En data 11 de maig de 2022, el Cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans ha
emès un informe relatiu a la liquidació del servei corresponent a l’exercici 2019,
amb un import a satisfer a l’Ajuntament de Manresa de 18.056,90 €, en què fixa
els criteris d’actualització de costos i el sistema d’incentius i penalitzacions i fa
una proposta de liquidació, que es reprodueix a continuació en la seva part
essencial:
‘El règim econòmic financer del contracte està regulat al Capítol VI del Plec de
Clàusules Administratives (PCA) clàusules 50a a 58a.
La clàusula 52a estableix la subvenció (S) com a modalitat de retribució, per un
import equivalent a la diferència entre els costos nets del servei (C) i els ingressos
nets del mateix (I). L’import resultant serà modificat en positiu o negatiu per una
quantitat en concepte d’incentiu de gestió (G).
En conseqüència la subvenció S es calcularà d’acord amb la següent fórmula:
S = [C – I] + G
La clàusula 55a defineix els criteris d’actualització dels costos.
Per l’exercici de 2019 els coeficients de revisió a aplicar sobre el pressupost base
de l’oferta adjudicada són els següents:
Iapc (%) cost del personal de conducció = 0,0000
Iacc (%) cost del combustible = 9,2507
IPC altres costos directes = 1,20
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La clàusula 58a estableix un sistema d’incentius i penalitzacions, vinculats als
següents conceptes:
a. Increment de viatgers de pagament (Gvp)
b. Obtenció d’ingressos extraordinaris (Gie)
c. Incompliment informes de gestió (Gig)
d. Utilització de vehicles no adscrits al servei (Gvns)
e. Qualitat produïda (Gqp), que es desglossa en:
 Compliment qualitat horària
 Compliment qualitat autobusos
 Tractament de les reclamacions
f. Nivell de qualitat percebuda pels usuaris (Gisc)
g. Nivell de manteniment de les parades (Gmp)
L’article 249 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix l’obligació de l’ens titular del
servei de mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte, ha de
compensar econòmicament al concessionari, per raó de les modificacions que li
ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o disminueixin la retribució, i
ha de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi hagi modificacions del
servei, circumstàncies anormals i imprevistes sobrevingudes determinin, en
qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri de la concessió. L’equilibri econòmic de la
concessió s’ha de considerar en relació a les prestacions definides en el PCA i a
l’oferta econòmica presentada, la qual té a tots els efectes caràcter contractual.
ANÀLISI DE LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats i amb l’oferta econòmica
de l’adjudicatari, es formulen les següents observacions a la proposta de liquidació
de l’exercici 2019:
1.- Dimensionat del servei.
El dimensionat del servei prestat durant l’exercici 2019 va ser de 767.641,13 kms i
61.957,97 hores. El servei es va prestar en 184 dies lectius, 64 dies no lectius, 51
dissabtes i 66 festius, que totalitzen 365 dies de servei. El servei estàndard va ser
de 763.630,77 kms i 61.655,87 hores. Els serveis especials van suposar 4.010,36
kms i 302,10 hores i es van realitzar a requeriment de la regidoria delegada de
Mobilitat.
2.- Costos material mòbil i altres inversions - CM.
L’amortització dels vehicles es realitza a 14 anys, segons criteri definit a la
clàusula 54a del PCA. L’import pel 2019 és de 272.780,37 €.
L’amortització de les altres inversions durant l’any 2019 és de 5.165,21 €.
3.- Personal.
El cost unitari per hora útil del personal directe per l’any 2019 s’ha de revisar
segons el coeficient Iapc que és d’un 0,0000%. L’import proposat per la
concessionària és de 1.443.011,93 € a raó de 23,29 €/hora. L’import correcte és
de 1.438.664,06 € a raó de 23,22 €/hora. A l’annex 3 hi figura el detall del cost
anual d’un conductor-perceptor pels exercicis 2018 i 2019.
El cost del personal indirecte per l’any 2019 s’ha d’actualitzar segons conveni. Per
l’any 2019 l’increment és del 0,00% L’import proposat per la concessionària és de
162.760,62 €. L’import correcte és de 161.739,34 €.
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D’acord amb lo exposat, el cost del personal és de 1.600.403,40 €. Això
representa una reducció de 5.369,15 € respecte la proposta de l’empresa.
4.- Treballs, subministraments i serveis externs de vehicles.
A les despeses de carburants s’aplica un preu/litre de 0,9215 €, resultant d’aplicar
el coeficient Iacc 9,2507, segons justificació de l’Annex 2 i 4. El promig de consum
és de 50,70 litres/100 kms, tenint en compte la mitjana de consum dels 3 tipus de
vehicles adscrits al servei, ponderats pel total de kms realitzats per cada tipus. El
resultat és un cost de carburants de 358.642,32 €. L’import proposat per la
concessionària de 387.302,02 € és incorrecte ja que està calculat a partir d’un
preu/litre de 0,9944 €.
El cost dels lubricants és de 8.786,74 €, 2,45% del cost dels carburants. Es
rectifica la proposta de l’empresa.
El cost dels pneumàtics és de 22.952,47 €, a raó de 0,0299 € per km útil.
El cost de les reparacions i manteniment del material mòbil (sense els híbrids) és
de 108.595,61 €, a raó de 0,2248 € per km útil, i el cost de les reparacions i
manteniment dels híbrids és de 70.372,82 €, a raó de 0,2473 € per km útil de
vehicle híbrid. L’any 2019 els híbrids van representar el 37,07% del total.
El cost de la neteja dels vehicles és de 42.204,24 €, a raó de 2.344,68 € per
vehicle.
D’acord amb lo exposat, el cost dels treballs, subministraments i serveis externs és
de 611.554,20 €. Això representa una reducció de 28.036,34 € respecte de la
proposta de l’empresa.
5.- Altres manteniments.
Els conceptes inclosos en aquest apartat s’han d’actualitzar amb l’IPC que va ser
de l’1,20%.
El cost del sistema de validació i venda és de 3.819,78 €, a raó de 212,21 € per
vehicle.
El cost del manteniment i reparacions SAE és de 8.724,25 €.
El cost del manteniment i reparacions de panells és de 15.786,56 €, segons la
proposta amb el detall de les factures presentades per l’empresa.
El cost de manteniment i reparacions de mobiliari i neteja i altres treballs al
mobiliari té un límit de 52.024,18 €. L’empresa ha presentat el detall de les
factures de les compres de l’equipament i mobiliari urbà per import de 14.982,13 €.
D’acord amb lo exposat l’import global dels altres manteniments és de 80.257,61
€. Això representa una reducció de 14.974,91 € respecte de la proposta de
l’empresa.
6.- Altres despeses.
Els conceptes inclosos en aquest apartat s’han d’actualitzar amb l’IPC que va ser
de l’1,20%.
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El cost de l’assegurança de vehicles és de 64.434,42 €, a raó de 3.579,69 € per
vehicle.
El cost de les altres assegurances és de 2.060,60 €.
El cost de les taxes i impostos és de 6.490,88 €.
El cost del pupil·latge és de 44.291,17 €.
El cost de la promoció del servei és de 8.665,49 €, segons el detall de les factures
presentades per l’empresa.
El cost del vestuari professional és de 7.551,78 €.
El cost de les targetes d’abonament és de 4.001,90 €, segons el detall de les
factures presentades per l’empresa.
El cost de les despeses fixes és de 67.806,08 €.
D’acord amb lo exposat l’import global de les altres despeses és de 205.302,32 €.
Això representa un increment de 120,40 € respecte de la proposta de l’empresa.
7.- Costos d’operació – CO.
El total dels costos d’operació són 2.497.517,53 €. Representa una reducció
respecte de la proposta presentada per l’empresa de 48.259,99 € i modifica la
base de càlcul dels incentius i de les penalitzacions per gestió.
8.- Ingressos.
Els ingressos tarifaris ascendeixen a 1.289.992,92 € i els ingressos extraordinaris
a 79.029,45 €. Els ingressos del servei són de 1.369.022,37 €.
9.- Incentius i penalització per gestió.
L’increment de viatgers de pagament (Gvp) del 2019 respecte del 2018 és d’un
7,34%. Això implica un incentiu d’un 1% sobre CO. Per tant, 24.975,18 €. Es
redueix la proposta de l’empresa en 482,60 €.
L’obtenció d’ingressos extraordinaris (Gie) presentada per l’empresa és correcta.
L’empresa ha de cobrar un 30% del total, que ascendeix a 23.708,84 €.
L’incompliment informes de gestió (Gig) es revisa en el sentit d’aplicar dues
penalitzacions, una pels informes mensuals presentats i una altra per la liquidació
anual presentada. S’apliquen dues penalitzacions d’un 0,0005 x CO. L’import
resultant de les penalitzacions és de 2.497,52 €, a deduir del total d’incentius.
L’index de qualitat de la gestió de reclamacions representa un incentiu de 2.497,52
€ per l’empresa, 48,26 € menys que la seva proposta.
L’índex de satisfacció del client és d’un 7,818. Li correspon incentiu d’un 0,002 x
CO. L’import a pagar és de 4.995,04 €, 96,52 € menys que la seva proposta.
L’import global dels incentius i penalitzacions de gestió és de 53.679,05 €, enlloc
de la proposta de l’empresa que era de 56.803,94 €.
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Així, la liquidació de la subvenció de la concessió administrativa que consisteix
en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de
Manresa per a l’exercici 2019, en els termes que recull l’annex I, es tanca amb
un saldo, a favor de l’Ajuntament de Manresa, per import de divuit mil
cinquanta-sis euros amb noranta cèntims (18.056,90 €).
VI. Mitjançant proveïment de data 23 de maig de 2022, es va donar audiència a
l’entitat mercantil MANRESA BUS, SA (NIF A-08.510.059), en l’expedient de la
7a liquidació de la concessió administrativa del servei públic de transport urbà
de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019, donant
trasllat de les observacions de l’informe del servei i el detall dels annexes
adjunts; i informant a l’adjudicatària que, en cas de no presentar cap observació
al respecte, l’Ajuntament de Manresa entendria que la mercantil adjudicatària
dona la seva conformitat a la liquidació del servei per a l’exercici 2019, en els
termes esmentats.
I en el tràmit d’audiència, MANRESA BUS SA no ha formulat cap al·legació a
l’expedient.
VII. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 4 de juliol de
2022, en què conclou que la 7a liquidació de la concessió administrativa del
servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa,
corresponent a l’exercici 2019, per un import de divuit mil cinquanta-sis
euros amb noranta cèntims (18.056,90 €), amb les observacions que es
detallen en l’informe del servei, s’ajusta a dret.

Consideracions jurídiques
1a. Finançament del servei.
El règim econòmic financer del contracte està regulat al Capítol VI del Plec de
Clàusules Administratives (PCA), a les clàusules 50a a 58a.
La clàusula 52a estableix la subvenció (S) com a modalitat de retribució, per un import
equivalent a la diferència entre els costos nets del servei (C) i els ingressos nets del
mateix (I). L’import resultant serà modificat en positiu o negatiu per una quantitat en
concepte d’incentiu de gestió (G).
En conseqüència la subvenció S es calcularà d’acord amb la següent fórmula:
S = [C – I] + G
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Aquests conceptes queden definits amb més precisió en les clàusules 54a, 57a i 58a
d’aquest plec.
L’Ajuntament de Manresa, previ compliment dels requeriments d’informació facilitada
expressats a la prescripció 16a del plec de prescripcions tècniques, lliurarà a l’empresa
operadora del servei pagaments mensuals a compte i amb caràcter provisional, per un
import igual a la dotzena part de la diferència entre els costos nets del servei i els
ingressos nets previstos anualment del mateix, per a la qual cosa l’empresa operadora
haurà de presentar una sol·licitud de liquidació amb aquest import davant l’Ajuntament
dins la setmana següent de la finalització de cada mes.
Aquest import es determinarà en base als resultats del darrer compte d’explotació
aprovat, i mitjançant la previsió anual de compte d’explotació. Com a excepció, però,
en el primer exercici es farà en base a la proposta econòmica presentada al concurs.
Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per a determinar l’import
S final, liquidació que podria donar lloc a un pagament de l’empresa operadora a
l’Ajuntament de Manresa si les quantitats avançades fossin superiors a l’import S
previst, o de l’Ajuntament a l’empresa operadora en cas contrari.
2a. Audiència al contractista.
De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, s’ha donat un tràmit d’audiència
pública al contractista per un termini de 10 dies.
3a. Òrgan municipal competent.
L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació, en la seva
condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona
del TRLCSP.
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de
Manresa, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la
concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019, de
conformitat amb la part expositiva del present acord, amb un import a satisfer per part
de la concessionària MANRESA BUS SA (NIF A-08.510.059), a favor de l’Ajuntament
de Manresa, de divuit mil cinquanta-sis euros amb noranta cèntims (18.056,90 €),
d’acord a l’annexes que s’adjunten al present acord:
Annex I.
Annex II.
Annex III.
Annex IV.

Liquidació 2019
Revisió de preus 2019
Despeses de personal (conductor-perceptor)
Preu mig del gasoil d’automoció
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SEGON. Requerir a la concessionària que procedeixi a ingressar l’esmentat import en el
termini d’un (1) mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest
acord, al núm. de compte: ES91 0182 6035 4800 1800 0089.
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”
5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la
subvenció al dèficit d’explotació del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2020.
(CON.EXE 41/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 5 de
juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil
Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I.
Els Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Manresa, amb un pressupost anual de dos
milions set-cents vint-i-cinc mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims
(2.725.061,34 €), i una vigència inicial de deu (10) anys.
La prestació del servei es va iniciar en data 1 d’octubre de 2013.
II. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2017, es va
aprovar la 4a modificació del servei (TUV/2019-01) consistent en la modificació
d’horaris d’algunes línies, l’ampliació dels quilòmetres per serveis especials i la
possibilitat de realitzar el servei amb gratuïtat pels usuaris, amb efectes 1 de
maig de 2019.
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El pressupost anual a origen va quedar fixat en 2.918.101,17 €.
I va procedir a l’aprovació del pressupost provisional, per a l’exercici 2019, amb
un import de 3.053.041,80 €. L’import de les subvencions mensuals a compte
de la subvenció definitiva serà de 146.310,25 €, equivalent a la dotzena part del
dèficit d’explotació estimat del servei de 1.755.723,05 €.
III. La 7a liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019, avui en tràmit
d’aprovació, es tanca amb un import a satisfer per part de la concessionària
MANRESA BUS SA, a favor de l’Ajuntament de Manresa, de divuit mil
cinquanta-sis euros amb noranta cèntims (18.056,90 €)

IV. En data 17 de març de 2022, la mercantil Manresa Bus SA va presentar una
instància amb RE E2022020887, amb la proposta de liquidació del servei,
corresponent a l’exercici 2020, amb un saldo de 436.509,56 € a favor de la
concessionària.
V. En data 17 de maig de 2022, el Cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans ha
emès un informe relatiu a la liquidació del servei corresponent a l’exercici 2020,
amb un import a satisfer a la concessionària de 402.305,32 €, en què fixa els
criteris d’actualització de costos i el sistema d’incentius i penalitzacions i fa una
proposta de liquidació, que es reprodueix a continuació en la seva part
essencial:
‘El règim econòmic financer del contracte està regulat al Capítol VI del Plec de
Clàusules Administratives (PCA) clàusules 50a a 58a.
La clàusula 52a estableix la subvenció (S) com a modalitat de retribució, per un
import equivalent a la diferència entre els costos nets del servei (C) i els ingressos
nets del mateix (I). L’import resultant serà modificat en positiu o negatiu per una
quantitat en concepte d’incentiu de gestió (G).
En conseqüència la subvenció S es calcularà d’acord amb la següent fórmula:
S = [C – I] + G
La clàusula 55a defineix els criteris d’actualització dels costos.
Per l’exercici de 2020 els coeficients de revisió a aplicar sobre el pressupost base
de l’oferta adjudicada són els següents:
Iapc (%) cost del personal de conducció = 0,0000
Iacc (%) cost del combustible = 1,0157
IPC altres costos directes = 0,80
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La clàusula 58a estableix un sistema d’incentius i penalitzacions, vinculats als
següents conceptes:
a. Increment de viatgers de pagament (Gvp)
b. Obtenció d’ingressos extraordinaris (Gie)
c. Incompliment informes de gestió (Gig)
d. Utilització de vehicles no adscrits al servei (Gvns)
e. Qualitat produïda (Gqp), que es desglossa en:
 Compliment qualitat horària
 Compliment qualitat autobusos
 Tractament de les reclamacions
f. Nivell de qualitat percebuda pels usuaris (Gisc)
g. Nivell de manteniment de les parades (Gmp)
L’article 249 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix l’obligació de l’ens titular del
servei de mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte, ha de
compensar econòmicament al concessionari, per raó de les modificacions que li
ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o disminueixin la retribució, i
ha de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi hagi modificacions del
servei, circumstàncies anormals i imprevistes sobrevingudes determinin, en
qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri de la concessió. L’equilibri econòmic de la
concessió s’ha de considerar en relació a les prestacions definides en el PCA i a
l’oferta econòmica presentada, la qual té a tots els efectes caràcter contractual.
ANÀLISI DE LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats i amb l’oferta econòmica
de l’adjudicatari, es formulen les següents observacions a la proposta de liquidació
de l’exercici 2020:
1.- Dimensionat del servei.
El dimensionat del servei prestat durant l’exercici 2020 va ser de 690.019,99 kms i
62.924,48 hores. El servei es va prestar en 187 dies lectius, 63 dies no lectius, 50
dissabtes i 66 festius, que totalitzen 366 dies de servei. A causa de la pandèmia
Covid-19 i l’estat d’alarma el servei es va reduir al 54% a partir del 16 de març de
2020 i a partir del 25 de maig de 2020 es va incrementar fins el 70%, recuperantse el 100% el 21 de juny de 2020. Des del 2 al 9 d’abril de 2020 el servei va ser
gratuït i des del 6 de juliol fins a final d’estiu el preu del bitllet va ser d’1,00 €,
d’acord amb les instruccions de la regidoria delegada de Mobilitat.
2.- Costos material mòbil i altres inversions - CM.
L’amortització dels vehicles es realitza a 14 anys, segons criteri definit a la
clàusula 54a del PCA. L’import pel 2020 és de 272.879,46 €.
L’amortització de les altres inversions durant l’any 2020 és de 5.165,21 €.
3.- Personal.
El cost unitari per hora útil del personal directe per l’any 2020 s’ha de revisar
segons el coeficient Iapc que és d’un 0,0000%. L’import proposat per la
concessionària és de 1.465.522,28 € a raó de 23,29 €/hora. L’import correcte és
de 1.461.106,43 € a raó de 23,22 €/hora. A l’annex 3 hi figura el detall del cost
anual d’un conductor-perceptor pels exercicis 2019 i 2020.
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El cost del personal indirecte per l’any 2020 s’ha d’actualitzar segons conveni. Per
l’any 2020 l’increment és de l’0,00% L’import proposat per la concessionària és de
162.760,62 €. L’import correcte és de 161.739,34 €.
D’acord amb lo exposat, el cost del personal és de 1.622.845,77 €. Això
representa una reducció de 5.437,12 € respecte de la proposta de l’empresa.
4.- Treballs, subministraments i serveis externs de vehicles.
A les despeses de carburants s’aplica un preu/litre de 0,9309 €, resultant d’aplicar
el coeficient Iacc 1,0157, segons justificació de l’Annex 2 i 4. El promig de consum
és de 50,10 litres/100 kms, tenint en compte la mitjana de consum dels 3 tipus de
vehicles adscrits al servei, ponderats pel total de kms realitzats per cada tipus. El
resultat és un cost de carburants de 321.812,14 €. L’import proposat per la
concessionària de 347.289,59 € és incorrecte ja que està calculat a partir d’un
preu/litre de 1,0045 €.
El cost dels lubricants és de 7.884,40 €, 2,45% del cost dels carburants. Es
rectifica la proposta de l’empresa.
El cost dels pneumàtics és de 20.769,60 €, a raó de 0,0301 € per km útil.
El cost de les reparacions i manteniment del material mòbil (sense els híbrids) és
de 83.229,65 €, a raó de 0,2266 € per km útil, i el cost de les reparacions i
manteniment dels híbrids és de 80.454,68 €, a raó de 0,2493 € per km útil de
vehicle híbrid. L’any 2020 els híbrids van representar el 46,77% del total.
El cost de la neteja dels vehicles és de 42.541,92 €, a raó de 2.363,44 € per
vehicle.
D’acord amb lo exposat, el cost dels treballs, subministraments i serveis externs és
de 556.692,39 €. Això representa una reducció de 23.616,53 € respecte de la
proposta de l’empresa.
5.- Altres manteniments.
Els conceptes inclosos en aquest apartat s’han d’actualitzar amb l’IPC que va ser
del 0,80%.
El cost del sistema de validació i venda és de 4.174,38 €, a raó de 231,91 € per
vehicle.
El cost del manteniment i reparacions SAE és de 8.802,77 €.
El cost del manteniment i reparacions de panells és de 18.635,04 €, segons la
proposta amb el detall de les factures presentades per l’empresa.
El cost de manteniment i reparacions de mobiliari i neteja i altres treballs al
mobiliari té un límit de 52.440,37 €. L’empresa ha presentat el detall de les
factures de les compres de l’equipament i mobiliari urbà per import de 2.066,34 €.
D’acord amb lo exposat l’import global dels altres manteniments és de 84.052,56
€. Això representa una reducció de 1.692,82 € respecte de la proposta de
l’empresa.
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6.- Altres despeses.
Els conceptes inclosos en aquest apartat s’han d’actualitzar amb l’IPC que va ser
del 0,80%.
El cost de l’assegurança de vehicles és de 64.949,94 €, a raó de 3.608,33 € per
vehicle.
El cost de les altres assegurances és de 2.079,14 €.
El cost de les taxes i impostos és de 6.549,30 €.
El cost del pupil·latge és de 44.689,79 €.
El cost de la promoció del servei és de 15.116,64 €, segons el detall de les
factures presentades per l’empresa.
El cost del vestuari professional és de 7.619,74 €.
El cost de les targetes d’abonament és de 4.579,25 €, segons el detall de les
factures presentades per l’empresa.
El cost de les despeses fixes és de 68.416,34 €.
D’acord amb lo exposat l’import global de les altres despeses és de 214.004,14 €.
Això representa un increment de 57,09 € respecte de la proposta de l’empresa.
7.- Costos d’operació – CO.
El total dels costos d’operació són 2.477.590,86 €. Representa una reducció
respecte de la proposta presentada per l’empresa de 30.689,38 € i modifica la
base de càlcul dels incentius i de les penalitzacions per gestió.
8.- Ingressos.
Els ingressos tarifaris ascendeixen a 855.632,60 € i els ingressos extraordinaris a
44.860,35 €. Els ingressos del servei són de 900.492,95 €.
9.- Incentius i penalització per gestió.
L’obtenció d’ingressos extraordinaris (Gie) es calcula a partir dels obtinguts.
L’empresa ha de cobrar un 30% del total, que ascendeix a 13.458,11 €.
L’import global dels incentius i penalitzacions de gestió és de 13.458,11 €.
10.- Despeses Covid.
L’empresa ha presentat a la proposta de liquidació un import de 14.310,00 €. Les
factures relatives a les despeses addicionals motivades per la Covid 19, tals com
mampares protectores, dispensadors de gel hidroalcohòlic ... ascendeixen a
13.864,08 €. Es corregeix la proposta de l’empresa, resultant una diferència de
445,92 €.
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Així, la liquidació de la subvenció de la concessió administrativa que consisteix
en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de
Manresa, per a l’exercici 2020, en els termes que recull l’annex I, es tanca amb
un saldo, a favor de la concessionària, per import de 402.305,32€.
VI. Mitjançant proveïment de data 23 de maig de 2022, es va donar audiència a
l’entitat mercantil MANRESA BUS, SA (NIF A-08.510.059), en l’expedient de la
8a liquidació de la concessió administrativa del servei públic de transport urbà
de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2020, donant
trasllat de les observacions de l’informe del servei i el detall dels annexes
adjunts; i informant a l’adjudicatària que, en cas de no presentar cap observació
al respecte, l’Ajuntament de Manresa entendria que la mercantil adjudicatària
dona la seva conformitat a la liquidació del servei per a l’exercici 2020, en els
termes esmentats.
I en el tràmit d’audiència, MANRESA BUS SA no ha formulat cap al·legació a
l’expedient.
VII. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 4 de juliol de
2022, en què conclou que la 8a liquidació de la concessió administrativa del
servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa,
corresponent a l’exercici 2020, amb un import de 402.305,32 € a favor de la
concessionària, amb les observacions que es detallen en l’informe del servei,
s’ajusta a dret.
8a Liquidació de la concessió SP 02-13, corresponent a l'exercici 2020
COST TOTAL DEL SERVEI (inclòs BI)
INGRESSOS (recaptació i publicitat)

3.031.199,08 €
900.492,95 €

DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ

2.130.706,13 €

Subvencions provisional a compte (a raó de 146.310,25 €/mes)

1.755.723,00 €

Incentius de gestió

13.458,11 €

Despeses Covid

13.864,08 €

Liquidació del dèficit d'explotació definitiva

402.305,32 €

Consideracions jurídiques
1a. Finançament del servei.
El règim econòmic financer del contracte està regulat al Capítol VI del Plec de
Clàusules Administratives (PCA), a les clàusules 50a a 58a.
La clàusula 52a estableix la subvenció (S) com a modalitat de retribució, per un import
equivalent a la diferència entre els costos nets del servei (C) i els ingressos nets del
mateix (I). L’import resultant serà modificat en positiu o negatiu per una quantitat en
concepte d’incentiu de gestió (G).
En conseqüència la subvenció S es calcularà d’acord amb la següent fórmula:
S = [C – I] + G
Aquests conceptes queden definits amb més precisió en les clàusules 54a, 57a i 58a
d’aquest plec.
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L’Ajuntament de Manresa, previ compliment dels requeriments d’informació facilitada
expressats a la prescripció 16a del plec de prescripcions tècniques, lliurarà a l’empresa
operadora del servei pagaments mensuals a compte i amb caràcter provisional, per un
import igual a la dotzena part de la diferència entre els costos nets del servei i els
ingressos nets previstos anualment del mateix, per a la qual cosa l’empresa operadora
haurà de presentar una sol·licitud de liquidació amb aquest import davant l’Ajuntament
dins la setmana següent de la finalització de cada mes.
Aquest import es determinarà en base als resultats del darrer compte d’explotació
aprovat, i mitjançant la previsió anual de compte d’explotació. Com a excepció, però,
en el primer exercici es farà en base a la proposta econòmica presentada al concurs.
Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per a determinar l’import
S final, liquidació que podria donar lloc a un pagament de l’empresa operadora a
l’Ajuntament de Manresa si les quantitats avançades fossin superiors a l’import S
previst, o de l’Ajuntament a l’empresa operadora en cas contrari.
2a. Audiència al contractista.
De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, s’ha donat un tràmit d’audiència
pública al contractista per un termini de 10 dies.
3a. Òrgan municipal competent.
L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació, en la seva
condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona
del TRLCSP.
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de
Manresa, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la
concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2020, de
conformitat amb la part expositiva del present acord, amb un import a satisfer a la
concessionària MANRESA BUS SA (NIF A-08.510.059), de quatre-cents dos mil
tres-cents cinc euros amb trenta-dos cèntims (402.305,32€), d’acord a l’annexes
que s’adjunten al present acord:
Annex I.
Annex II.
Annex III.
Annex IV.

Liquidació 2020
Revisió de preus 2020
Despeses de personal (conductor-perceptor)
Preu mig del gasoil d’automoció

La despesa es liquidarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 4400 47200.
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”
La lectura i les intervencions dels punts 5.1.1 i 5.1.2 les podeu consultar a l’enllaç
següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=6889.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 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.
A continuació, sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la reversió dels béns adscrits i
liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública del
municipi de Manresa (CON.EXE 59/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, d’11 de
juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I.

El Ple de la Corporació, en sessió de 23 d’octubre de 2003, va adjudicar la
concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del
servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de
Manresa i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública
de Manresa, a favor de l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458).
El contracte es va formalitzar en data 7 de gener de 2004, amb una durada i
inici de la prestació diferenciada per a cada servei:
SERVEI
APARCAMENT
ZONA BLAVA
GRUA

Durada
(anys)
50
15+3
15+1 i 7
mesos

Inici

Fi

Fi (Pròrroga
inclosa)

10.02.2007
26.05.2005
26.05.2005

10.02.2057
23.05.2023
26.05.2020

10.02.2057
23.05.2023
31.12.2021

II.

Pel que fa al servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de
Manresa, transcorregut el termini inicial de 15 anys, mitjançant acord del Ple de
la Corporació, de data 30 d’abril de 2020, 28 de gener de 2021, 20 de maig de
2021 i 23 de desembre de 2021, respectivament, es va aprovar la pròrroga i
continuïtat del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de
Manresa, en els termes i condicions vigents, fins a l’aprovació definitiva de
l’expedient de canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la
via pública.

III.

Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 13 de maig de 2021, es va aprovar la
incoació d’un procediment pel canvi de la forma de gestió del servei de retirada
de vehicles de la via pública de Manresa, a l’efecte de passar de la gestió
indirecta a una forma de gestió directa, prèvia redacció de la Memòria
justificativa i el Projecte d’establiment.
Mitjançant acord del Ple, de data 18 de novembre de 2021, es va aprovar
inicialment el canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la
via pública del municipi de Manresa. I es va sotmetre l’expedient a informació
pública.
Mitjançant acord del Ple, de data 27 de gener de 2022, es van desestimar les
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial,
i es va aprovar de forma definitiva, el canvi de forma de gestió del servei de
retirada de vehicles de la via pública del municipi de Manresa, a l’efecte de
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passar de la gestió indirecta o una forma de gestió directa, per part de la pròpia
organització municipal, a través del Servei de Seguretat Ciutadana.
IV.

A efectes de coordinar un traspàs eficient del servei, es va comunicar a la
concessionària del servei que l’inici de la prestació del servei de retirada de
vehicles situats a la via pública, de forma directa, per part de l’Ajuntament de
Manresa, es fixava en data 15 de febrer de 2022.

V.

Paral·lelament, mitjançant acord del Ple, de data 18 de novembre de 2021, es
va aprovar la modificació de la concessió administrativa de gestió dels serveis
públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça
de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota
temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del servei de retirada i dipòsit
de vehicles de la via pública de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA, en el sentit d’incorporar al contracte
el servei de dipòsit, per un termini de 5 anys, amb un cost anual de 117.675,53
€ (IVA no inclòs); amb efectes a 1 de gener de 2022, si bé, aquesta data
restava condicionada a l’aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del
servei de retirada de vehicles de la via pública (que fou efectiva en data 15 de
febrer de 2022).

VI.

En data 4 d’abril de 2022, la mercantil Estacionamientos y Servicios, SA, va
presentar una instància, amb número de registre d’entrada 25.463,
acompanyada de les propostes de liquidació del servei de retirada de vehicles
de la via pública corresponent als anys 2020, 2021, 2022 (des de l’1 de gener
fins el 14 de febrer) i la proposta de l’amortització pendent de les dues grues
del servei.
Amb posterioritat, mitjançant instància amb registre d’entrada número 47.909,
de data 15 de juny de 2022, la concessionària va presentar una nova proposta
de liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública corresponent al
període de l’any 2022.

VII.

En data 23 de juny de 2022, el cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans ha
emès un informe relatiu a la liquidació del servei de retirada i dipòsit de
vehicles a la via pública, corresponent als exercicis 2020-2021-2022, en què
conclou que d’acord amb els plecs de clàusules que regulen el servei, i les
dades facilitades pel contractista, les liquidacions en qüestió es tanquen amb
un saldo de quatre-cents vint mil setze euros amb seixanta-set cèntims
(420.016,67€) IVA inclòs, a favor de l’entitat mercantil adjudicatària,
Estacionamientos y Servicios, SA, d’acord amb el detall que s’incorpora com a
Annex 1 - 2 - 3.
EXERCICI
2020
2021
2022 (1 de gener -14 de febrer)

IMPORT
208.062,12 €
195.486,93 €
16.467,62 €
420.016,67 €
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VIII.

A la finalització de la concessió del servei de grua, d’acord amb les clàusules
178a i 179a del PCA, la totalitat dels béns adscrits al servei revertiran a
l’Ajuntament de Manresa.
En aquest cas, les dues (2) grues utilitzades per a la retirada de vehicles, que
es detallen a continuació:
 BA99 Camió grua d’arrossegament
Matrícula 1660 JFX
Marca: MITSUBISHI FUSO
Tipus/variant/versió: FE4P / B1BXB4X / 600CM425X3
Denominació comercial: CANTER
Número d’identificació: TYBFEA51CLDY03744
 BA99 Camió grua d’arrossegament
Matrícula 1662 JFX
Marca: MITSUBISHI FUSO
Tipus/variant/versió: FE4P / B1BXB4X / 600CM425X3
Denominació comercial: CANTER
Número d’identificació: TYBFEA51CLDY03597

El valor residual de les grues del servei de retirada de vehicles, amb un període
d’amortització de 7 anys i mig, a la data de municipalització del servei, això és
a 15 de febrer de 2022, d’acord amb l’informe del cap de Servei de Gestió de
Serveis Urbans, de data 23 de juny de 2022, és de vint-i-set mil noranta-tres
euros amb setanta cèntims (27.093,70 €) IVA inclòs.
S’adjunta el detall del càlcul en l’Annex 4.
IX.

En data 8 de juliol de 2022, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un
informe, en què conclou que l’aprovació de la liquidació del servei de retirada i
dipòsit de vehicles a la via pública corresponent als exercicis 2020-2021-2022,
en els termes descrits, i la reversió dels béns adscrits al servei, prèvia
liquidació del seu valor residual, s’ajusta a dret.

Consideracions jurídiques
1. Ingressos pel servei de retirada i dipòsit de vehicles. De conformitat amb la
clàusula 152a del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
que regeix la concessió, l’Ajuntament garantirà al concessionari, a través de la
corresponent liquidació anual, uns ingressos que igualin el pressupost
d’explotació del servei recollit en el contracte.
D’acord amb el contingut de l’informe del cap de Servei de Gestió de Serveis
Urbans, en aplicació d’aquesta clàusula, resulta una liquidació del servei de
retirada i dipòsit de vehicles a la via pública de Manresa, corresponent als
exercicis 2020-2021-2022, de quatre-cents vint mil setze euros amb seixantaset cèntims (420.016,67€) IVA inclòs, a favor de la concessionària.
2. Reversió. Les clàusules 178a i 179a del PCA preveuen la reversió a
l’Ajuntament de Manresa de la totalitat dels béns adscrits al servei.
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Pel que fa al servei de retirada de vehicles de la via pública, es tracta de dues
(2) grues, amb matrícula 1660JFX i 1662JFX, que s’identifiquen a la part
expositiva del present acord.
Els bens, en el moment de revertir, hauran d’estar en perfecte estat de
conservació, i lliures de càrregues i gravàmens.
El seu valor residual, amb un període d’amortització de 7 anys i mig, a la data
de municipalització del servei, això és a 15 de febrer de 2022, és de vint-i-set
mil noranta-tres euros amb setanta cèntims (27.093,70 €) IVA inclòs.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la reversió dels béns
adscrits i la liquidació del servei és el Ple de la Corporació, en la seva condició
d’òrgan de contractació.
Per tot això, com a regidor d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al Ple de la Corporació,
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via
pública del municipi de Manresa, corresponent als exercicis 2020-2021-2022
(aquest últim, de l’1 de gener al 14 de febrer), amb un saldo global de quatre-cents vint
mil setze euros amb seixanta-set cèntims (420.016,67€) IVA inclòs, a favor de l’entitat
mercantil adjudicatària, Estacionamientos y Servicios, SA (A-28.385.458), d’acord amb
el detall que s’incorpora com a Annex 1 - 2 - 3.
EXERCICI
2020
2021
2022 (1 de gener -14 de febrer)

IMPORT
208.062,12 €
195.486,93 €
16.467,62 €
420.016,67 €

LIQUIDACIÓ
Annex 1
Annex 2
Annex 3

La present despesa es liquidarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1341
22799, Mobilitat urbana – Altres treballs realitzats per altres empreses, del Pressupost
Municipal 2022.
SEGON. Aprovar la reversió a l’Ajuntament de Manresa de les dues (2) grues
adscrites al servei de retirada de vehicles, que es detallen a continuació, amb efectes
a 15 de febrer de 2022; així com, la liquidació del valor residual d’ambdós vehicles, a
la data de municipalització del servei, que es xifra en vint-i-set mil noranta-tres euros
amb setanta cèntims (27.093,70 €) IVA inclòs.
 BA99 Camió grua d’arrossegament
Matrícula 1660 JFX
Marca: MITSUBISHI FUSO
Tipus/variant/versió: FE4P / B1BXB4X / 600CM425X3
Denominació comercial: CANTER
Número d’identificació: TYBFEA51CLDY03744
Valor residual: 13.546,85€
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 BA99 Camió grua d’arrossegament
Matrícula 1662 JFX
Marca: MITSUBISHI FUSO
Tipus/variant/versió: FE4P / B1BXB4X / 600CM425X3
Denominació comercial: CANTER
Número d’identificació: TYBFEA51CLDY03597
Valor residual: 13.546,85€

La present despesa es liquidarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1341
62400, Mobilitat urbana – Altres treballs realitzats per altres empreses, del Pressupost
Municipal 2022.
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Liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública
Any 2020
Ingressos del servei
Recaptació per retirades
Recaptació per mitja taxa
Devolucions
Recaptació per estàncies
Total ingressos
Dades del servei
Retirades de vehicles al dipòsit
1/2 enganxaments
Trasllat de vehicles
Serveis anul·lats
Taxa per retirada de les 8:00 a les 20:00
Taxa per retirada a partir de les 20:00

Annex 1

96.710,00 €
495,00 €
-1.714,40 €
17.607,90 €
113.098,50 €

928
7
467
107
108,00 €
119,00 €

Costos del servei (preus origen)
Amortització
Finançament
Costos de personal
Costos d'explotació
Despeses generals i benefici industrial
Total costos (preus origen)

10.160,00 €
1.475,01 €
140.256,76 €
25.521,60 €
21.112,60 €
198.525,97 €

kt 2020
Total costos (preus 2020)
21% d'Iva
Total costos amb Iva (preus 2020)

1,336966
265.422,00 €
55.738,62 €
321.160,62 €

Càlcul liquidació
Cost del servei
Ingressos del servei
Diferència a favor d'EYSA

321.160,62 €
113.098,50 €
208.062,12 €
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Liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública
Any 2021
Ingressos del servei
Recaptació per retirades
Recaptació per mitja taxa
Devolucions
Recaptació per estàncies
Total ingressos
Dades del servei
Retirades de vehicles al dipòsit
1/2 enganxaments
Trasllat de vehicles
Serveis anul·lats
Taxa per retirada de les 8:00 a les 20:00
Taxa per retirada a partir de les 20:00

Annex 2

108.040,00 €
776,00 €
-2.101,20 €
16.389,60 €
123.104,40 €

1.022
14
551
165
108,00 €
119,00 €

Costos del servei (preus origen)
Amortització
Finançament
Costos de personal
Costos d'explotació
Despeses generals i benefici industrial
Total costos (preus origen)

10.160,00 €
1.475,01 €
140.256,76 €
25.521,60 €
21.112,60 €
198.525,97 €

kt 2021
Total costos (preus 2021)
21% d'Iva
Total costos amb Iva (preus 2021)

1,326270
263.298,62 €
55.292,71 €
318.591,33 €

Càlcul liquidació
Cost del servei
Ingressos del servei
Diferència a favor d'EYSA

318.591,33 €
123.104,40 €
195.486,93 €
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Liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública
Any 2022 (fins 14 de febrer de 2022)
Ingressos del servei
Recaptació per retirades
Recaptació per estàncies
Total ingressos
Dades del servei
Retirades de vehicles al dipòsit
Trasllat de vehicles
Taxa per retirada

Annex 3

21.277,00 €
3.654,90 €
24.931,90 €

175
117
125,00 €

Costos del servei (preus origen)
Amortització
Finançament
Costos de personal
Costos d'explotació
Despeses generals i benefici industrial
Total costos (preus origen)

1.252,60 €
181,85 €
17.291,93 €
3.146,50 €
2.602,92 €
24.475,80 €

kt 2022
Total costos (preus 2022)
21% d'Iva
Total costos amb Iva (preus 2022)

1,397889
34.214,48 €
7.185,04 €
41.399,52 €

Càlcul liquidació
Cost del servei
Ingressos del servei
Diferència a favor d'EYSA

41.399,52 €
24.931,90 €
16.467,62 €
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Annex 4
Valor residual de les grues del servei de retirada de vehicles de la via
pública
Data remunicipalització: 14 de febrer de 2022
Any inici de l'amortització
Període d'amortització
Data finalització de l'amortització

2016
7,5 anys
30/06/2023

Dades de la inversió (preus origen)
Amortització
Finançament
Total inversió (preus origen)

10.160,00 €
1.475,01 €
11.635,01 €

kt 2022
Total inversió anual (preus 2022)

1,397889
16.264,46 €

Amortització pendent 2022 (15/02 al
31/12)
14.259,25 €
Amortització 2023 (fins 30/06)
8.132,23 €
Total amortitzacions pendents
22.391,49 €
21% d'Iva
4.702,21 €
Total amortitzacions pendents amb Iva 27.093,70 €
“
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=7290.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (7 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del
POUM, modificació de la normativa Plantes Baixes. (PLA.POU 3/2021).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, d’11 de
juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“El Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de Manresa el 21 de setembre de 2017 i del qual se'n va donar conformitat per
resolució del Director General d’Ordenació d’Urbanisme i Territori el 26 de setembre
de 2017 va entrar en vigor a partir de la seva publicació al DOGC el 26 d'octubre de
2017.
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La normativa del POUM, regula de manera específica les condicions per a
l’admissibilitat de l’ús d’habitatge en planta baixa a les zones residencials Zona de
Centre Històric –clau 1.1-, Zona de l’Àrea Central –clau 1.2- i Zona d’ordenació
tancada –clau 1.3-, limitant directament la seva implantació per tal de garantir l’ús de la
planta baixa com a activitat econòmica –clau 1.2-, o limitant la seva admissibilitat si no
es compleixen unes condicions específiques que garanteixin que l’ús de l’habitatge a
la planta baixa reuneix unes condicions mínimes de qualitat –claus 1.1 i 1.3-.
En data 17 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament aprova la “Suspensió de llicències
per la creació de nous habitatges a les plantes baixes de la zona residencial
d’ordenació oberta –clau 1.4-“, originàriament amb la voluntat d’estudiar totes les
casuístiques i situacions descrites específicament a les plantes baixes de la Zona
d’ordenació oberta –clau 1.4-, però que amb el transcurs dels anàlisis, s’ha vist
necessari estendre també a la Zona d’ordenació de volums – clau 1.5-.
La proposta de modificació pretén principalment esmenar la manca de regulació i
contradiccions detectades en relació a la regulació de l’ús residencial a les plantes
baixes a la Zona oberta –clau 1.4- i també a la Zona d’ordenació de volums – clau 1.5del POUM, que consisteixen en:
 Manca de criteri unificat entre les diferents claus de la Zona residencial del POUM
pel que fa a la regulació de l’ús d’habitatge en planta baixa.
 Pèrdua de regulació específica amb l’aprovació del nou POUM a les plantes
baixes de les zones residencials 1.4 i 1.5, respecte el Pla General de 1997.
 Contradiccions detectades, en relació als usos admesos a les plantes baixes
d’alguns conjunts edificats, entre el planejament derivat original i la posterior
regulació refosa de les claus 1.4 i 1.5 del POUM.
Com a criteris i objectius de la modificació es plantegen els següents:
 Resoldre la manca de regulació específica de l’ús d’habitatge que es produeix
quan el POUM va refondre vàries claus urbanístiques en dues -claus 1.4 i 1.5-.
_Mantenint el criteri previst pel PG 1997 d'afavorir els usos terciaris en planta
baixa atès que són els que generen millor relació amb l'espai públic i permeten
promoure la diversitat d'usos a nivell d'edifici.
_Unificant per a totes les claus de les Zones residencials la forma en què es
regula aquest ús en la normativa del POUM.
_Reconeixent les situacions d'habitatge existent en planta baixa.
_Mantenint els usos terciaris existents en planta baixa sense admetre el canvi
d'ús.
_Regulant l’admissibilitat de l’ús d’habitatge en planta baixa en edificis de nova
creació en funció del compliment de les condicions específiques assimilables a
les previstes pel POUM en clau 1.3.
 Estendre les condicions d’admissibilitat de l’ús d’habitatge en planta baixa, a les
unitats habitacionals d'usos com l'hoteler, el residencial especial i l’apartament
turístic de les Zones d’Àrea central -clau 1.2-, Ordenació oberta –clau 1.4- i
Ordenació de volums –clau 1.5- en coherència amb la regulació vigent de les
claus 1.1 i 1.3.
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Per assolir aquests objectius, la modificació es tradueix en la introducció de dos nous
articles, el 203 bis (que regula les condicions particulars de l’ús d’habitatge a la clau
1.4), i 206 bis (regulació de les condicions particulars de l’ús d’habitatge a la clau 1.5),
així com la modificació de l’article 395, completant la taula d’usos admesos de les
Zones residencials per a les claus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, en coherència amb el
redactat dels articles 188, 195 (modificats per la Modificació puntual del POUM
Modificacions puntuals de la normativa de la qual es va donar conformitat al Text refós
l’11 de maig del 2022), i els nous articles 203bis i 206bis.
Consideracions legals
Contingut
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat en relació amb els interessos públics i privats concurrents.
La present modificació pretén esmenar les mancances que s’han advertit en relació a
la regulació de l’habitatge en planta baixa, especialment a la Zona d’ordenació oberta
–clau 1.4-, i la Zona d’ordenació de volums – clau 1.5-, de forma coherent amb les
regulacions específiques d’us residencial existents a la resta de zones residencials
regulades pel POUM –claus 1.1 i 1.3, i amb la voluntat de mantenir aquells usos
residencials existents, però també amb l’objectiu de potenciar els usos terciaris situats
a les plantes baixes d’aquestes zones, amb la determinació d’assegurar l’equilibri
d’usos en el conjunt dels teixits residencials de la ciutat
No es tracta doncs, de cap de les modificacions que regulen amb peculiaritats els
articles 99 i 100 TRLU.
Tramitació
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de
què puguin formular-se al·legacions. La convocatòria d’informació pública s’ha
d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el
supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació urbanística municipal,
l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació
obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública així com garantir la
consulta dels instruments de planejament per aquests mitjans.
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Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb l’article 85.5 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, si s’escau. En aquest cas, s’haurà de sol·licitar
informe a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Competència
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) 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.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística en data 8 de
juliol de 2022
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
“1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM,
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PLANTES BAIXES, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu
1/2010, de 3 de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
3r. SOL·LICITAR INFORME a l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació als aspectes
de la seva competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.”
El document Modificació puntual del POUM, Modificació de la normativa Plantes
Baixes, el podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0824b623f01825e5
6aec30006
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=7668.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.4 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.
6.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

6.1

Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de
les ajudes per a la contractació de persones per realitzar treballs a la llar o
de cures. (SUB.BCO 25/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i
Coneixement, de 5 de juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
Al sector de la llar i de les cures hi ha hagut tradicionalment molt treball submergit i en
negre que ha comportat que els professionals del sector no generin drets laborals.
Aquesta situació s’ha vist agreujada per 2 fets d’especial transcendència com són, per
una banda, la pandèmia de la COVID-19 que va ocasionar la suspensió del treball
d’aquests col·lectius i sense possibilitat d’obtenir cap tipus d’ajut o compensació
econòmica per raó de la seva activitat professional i, per una altra banda, la reforma
introduïda pel Reial Decret Legislatiu 32/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la
transformació del mercat de treball que ha configurat el contracte indefinit com a regla
general, han ocasionat que aquest sector s’hagi vist greument afectat.
Per tal de pal·liar aquesta situació es vol incentivar la contractació de persones que
treballen en l’àmbit de la llar i cura mitjançant una subvenció de l’import corresponent a
les despeses de seguretat social amb un límit de 12 mesos.
La dotació pressupostària que es destinarà a aquestes ajudes durant l’any 2022 serà
de 15.975,00 euros
En dates 4 i 5 de juliol de 2022, el Cap de Servei de Desenvolupament Local i la
tècnica d’administració general han emès sengles informes en relació amb l’aprovació
d’aquestes bases.
Consideracions legals
1. Competències municipals. D’acord amb els articles 13 i 14 de la Llei 13/2015, de 9
de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació públic de Catalunya, l’Ajuntament de
Manresa com a entitat que forma part del sistema d’ocupació de Catalunya, té
entre els seus objectius fomentar el desenvolupament econòmic i la creació
d’ocupació en l’àmbit local així com detectar les necessitats de suport acompanyar
a les persones i donar-los les eines per a que desenvolupin les habilitats i
capacitats que els permetin millorar la seva situació laboral o professional, detectant
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les necessitats de suport i promovent l’atenció reforçada dels col·lectius amb més
dificultats d’inserció.
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes ajudes per part de les Administracions
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de
subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17
de l’esmentada Llei 38/2003.
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. Això no
obstant, l’apartat 2 d’aquest article també preveu la possibilitat de concessió directe,
amb caràcter excepcional, en supòsits que s’acreditin raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública
L’atorgament d’aquestes ajudes s’atorgarà pel procediment de concurrència no
competitiva, respectant els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003 de
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, però
amparant-se en la possibilitat de concessió directe de l’article 22.2 c) de la Llei
38/2003 i
Així al concórrer raons d’interès públic com és la necessitat de donar certa protecció
laboral al col·lectiu del sector de la llar i cures davant possibles imprevistos que puguin
aparèixer com a conseqüència del nou règim de contractació indefinida, raons
d’eficàcia i eficiència aconsellen un procediment més àgil i eficaç per donar una
resposta ràpida i urgent a aquestes situacions.
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. Publicitat. L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la necessitat
de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment selectiu o
de concurrència competitiva. En aquest cas, la convocatòria haurà d’indicar el mitjà
on s’efectuaran les successives publicacions.
Així mateix, l’article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya, diu que les administracions públiques
han de publicar per mitjans electrònics les convocatòries i les resolucions sobre
procediments que promouen la concurrència pública o tenen una pluralitat de persones
interessades, per a garantir-ne el coneixement general.
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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 l’exposat la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement proposa al
Ple de la Corporació el següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes per a la contractació
de persones per realitzar treballs a la llar o de cures, d’acord amb el contingut següent:
“BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
PER REALITZAR TREBALLS A LA LLAR O DE CURES
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases es afavorir la contractació de persones que treballen en l’àmbit de
la llar i de la cura mitjançant l’atorgament d’ajudes a les persones que ofereixin un contracte
laboral indefinit o bé que ampliïn la jornada d’un contracte indefinit ja existent. Així doncs
aquestes bases volen regular la situació laboral de persones que prestin serveis en l’àmbit dels
treballs de cura de persones grans, infants i/o dependents o en l’àmbit de treballs a la llar,
incloent la neteja del domicili.
No s’inclouran en l’objecte d’aquestes ajudes les transformacions dels contractes temporals ja
existents a contractes indefinits.
2. Persones Beneficiàries
Poden beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones físiques ocupadores amb
requisits següents:



els

Tenir més de divuit anys.
Estar empadronades i residir legalment al municipi de Manresa o que contracti una
persona empadronada al municipi de Manresa.

3. Obligacions de les persones beneficiàries
a) 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.
b) Trobar-se al corrent d’obligacions tributàries amb l’AEAT, l’Ajuntament de Manresa i al
corrent d’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.
c) Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa.
d) Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
e) Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el
compliment de la finalitat que determina la concessió de l’ajut.
f) 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.
g) Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament
h) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial
aplicable.
i) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
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4. Quantia i característiques de l’ajut
L’Ajut consistirà en una subvenció de la totalitat de l’import corresponent a les despeses de
seguretat social que ha d’abonar la persona contractant o ocupadora durant un període màxim
de 12 mesos.
No inclourà el salari ni altres conceptes com hores extraordinàries, pagaments en espècie,
vacances no efectuades dietes i indemnitzacions per motiu, acomiadament, suspensió,
cessament i percepcions per matrimoni.
Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les
verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostaria assignada.
En cas de finalització anticipada del contracte per causes degudament justificades alienes a la
persona beneficiària, incloent el supòsit de defunció de la persona beneficiària de la subvenció
(especialment en casos de cura de persona gran o dependent) l'import de la subvenció i el
període a justificar s'han d'ajustar a l'execució real de la contractació corresponent i, si escau,
s'ha de procedir a la revocació parcial de la subvenció atorgada per la part abonada i no
executada de la bestreta.
5. Requisits de les persones contractades
-

Estar empadronades en el municipi de Manresa. No será necessari donar compliment a
aquest requisit quan la persona ocupadora estigui empadronada i tingui el seu domicili
habitual a Manresa.
No tenir relació de parentiu amb la persona ocupadora fins el quart grau de
consanguinitat o segon d’afinitat.

-

6. Característiques del contracte
L’objecte del contracte són el serveis o activitats prestats a la llar familiar (qualsevol tasca
domèstica o cura de la llar). Queden exclosos de forma expressa els serveis de jardineria i de
conducció de vehicles.
Podran ser objecte de l’ajut els contractes següents:
1. Contractes que es realitzin amb posterioritat a la convocatòria. Seran objecte de l’ajut
aquells contractes formalitzats amb posterioritat a la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la província
2.





Atenent els terminis i la durada dels tràmits necessaris per regularitzar la situació de
persones amb voluntat de desenvolupar feines de cures i de la llar, també s’acceptaran
contractes a persones que han regularitzat la seva situació en el país els últims 12
mesos anteriors a la convocatòria. Per sol·licitar l’ajuda per aquests casos, caldrà:
Acreditar la data d’inici del procés de regularització de la persona mitjançant la
sol·licitud a la delegació/ subdelegació del Govern
Presentar el contracte de treball
Haver informat de l’inici dels tràmits o haver sol·licitat informació o assessorament
sobre aquesta contractació al CIO, a través del programa “Llar i Cures”

En qualsevol cas, a més, aquests contractes hauran de reunir els requisits següents:
-

El tipus de contracte haurà de ser indefinit

-

La relació d’aquest tipus de contractació es troba regulada en el Reial Decret
1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter
especial del servei de la llar familiar.

-

La jornada del contracte serà la que acordin les parts, sense que s’exigeixi cap mínim
de jornada.
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-

El contracte haurà de formalitzar-se per escrit.

-

La retribució pactada en el contracte haurà de respectar els llindars següents:
Jornada igual o inferior a 6 hores/setmana, haurà de remunerar-se com a mínim a 12
euros/hora.
Jornada superior a 6 hores i fins a 14 hores/setmana haurà de remunerar-se com a
mínim a 10 euros/hora.
Jornada superior a 14 hores/setmana, haurà de remunerar-se com a mínim amb un
salari igual o superior al salari mínim interprofessional o la part proporcional en cas de
jornades inferiors a 40 hores.
Si la contractació és a temps parcial, s'ha de comprovar la presentació de diferents
sol·licituds de subvenció a favor de la mateixa persona. En aquest cas, la retribució
mínima s'entén com la de la suma de tots els contractes presentats i la seva proporció
ha de ser igual o superior a la proporció equivalent als salaris exposats en el paràgraf
anterior

-

-

La prestació del servei pactat en el contracte de treball s'ha de produir al domicili de la
persona contractant. També es possible que el treball es realitzi al domicili d’una
persona depenent i que el contracte el formalitzi un familiar o un tutor/a legal

S’exclouen d’aquest tipus de contracte:
-

Relacions concertades per persones jurídiques, de caràcter civil o mercantil

-

Relacions concertades a través d’empreses de treball temporal

-

Relacions de cuidadors professionals contractats per institucions públiques o per
entitats privades

-

Relacions de cuidadors no professionals en atenció a persones en situació de
dependència en el seu domicili

-

Relacions concertades entre familiars

-

Treball a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge

7. Crèdit pressupostari
L’import total que es destinarà a aquestes ajudes així com al determinació concreta de
l’aplicació pressupostària on s’imputaran aquestes ajudes serà determinada en la corresponent
convocatòria.
Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària.
En cas que la darrera ajuda atorgada no rebi la quantia que li correspondria li serà adjudicat
l’import resultant fins esgotar la partida, un cop restades les altres ajudes ja atorgades.
8. Àmbit temporal
Les despeses a subvencionar seran els mesos transcorreguts des de la formalització del
contracte, en concret les despeses de seguretat social d’un període màxim de 12 mesos.
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Manresa podrà exigir en reintegrament de l’ajuda en cas
que s’acomiadi de manera improcedent a la persona que ha estat contractada amb el
finançament d’aquestes ajudes. El període per a exigir aquest reintegrament serà de 4 anys a
comptar des dels supòsits previstos en la normativa reguladora, sense perjudici de donar-se els
supòsits d’interrupció de la prescripció.
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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 i un nou
termini de presentació de sol·licituds.
9. Presentació de les sol·licituds
9.1 Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de sol·licitud serà el que s’indiqui a la convocatòria corresponent.
Les persones interessades 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.
Només s’admetrà una sol·licitud per persona i domicili on realitzar la tasca o família. En cas
contrari, únicament es tindrà en compte la primera sol·licitud presentada i no s'admetrà la resta
de sol·licituds.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.
9.2 Documentació a presentar
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
Contractes a realitzar amb posterioritat a la convocatòria:
-

Còpia del DNI de la persona ocupadora o document acreditatiu de la seva edat.
Volant d’empadronament de la persona sol·licitant, en cas de residir al municipi de
Manresa.
Compromís de contractació d’una persona resident al municipi de Manresa, en cas que
la persona sol·licitant no es trobi empadronada a Manresa.

Contractes a persones que han regularitzat la seva situació en el país els últims 12 mesos
anteriors a la convocatòria:
-

Còpia del DNI de la persona ocupadora o document acreditatiu de la seva edat.
Volant d’empadronament de la persona sol·licitant, en cas de residir al municipi de
Manresa.
Sol·licitud d’autorització d’estrangeria presentada a la delegació/subdelegació del
govern.
Còpia del contracte de treball presentat a la delegació/subdelegació del Govern
Volant d’empadronament de la persona contractada en el cas que la persona
ocupadora no resideixi al municipi de Manresa.

La sol·licitud inclourà una declaració responsable relativa al compliment dels requisits de la
convocatòria.
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.
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10. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva amb la
modalitat de concessió directa prevista a l’article 22.2 de la Llei general de subvencions
Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les
verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostaria assignada.
Una vegada exhaurit el pressupost, o la presentació de la sol·licitud amb posterioritat a les
dates fixades en la convocatòria, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció
de l’ajut.
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la regidora delegada d’Ocupació,
Empresa i Coneixement i el resoldrà el regidor d’Hisenda o regidor/a que el/la substitueixi
11. Resolució, notificació i recursos
11.1 Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat amb el que
es preveu a l’article 24.4 de la Llei General de Subvencions, com que no figuren en el
procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes
pels interessats, la resolució que es formuli tindrà caràcter de definitiva.
11.2 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de 3 mesos comptats des de l'endemà
de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i
notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord
amb el que estableix l'article 25.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions
11.3 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació
de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import subvencionat.
11.4 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.
11.5 Aquesta resolució es notificarà als interessats 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.
11.6 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.
12. Pagament i justificació
Una vegada atorgat l’ajut s’atorgarà un avançament de la totalitat de l’import de l’ajut atorgat,
prèvia presentació, per part de les persones beneficiàries, de la documentació següent:
-

Alta de la persona ocupadora com empresària i de la persona ocupada a la Seguretat
Social
Contracte de treball degudament registrat al SEPE
Volant d’empadronament de la persona a contractar (tan sols en el cas que la persona
ocupadora no resideixi al municipi de Manresa)
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Aquest avançament de la totalitat de l’ajut es justifica per la necessitat de fomentar aquesta
modalitat de contractació així com també ve motivat per les modificacions legislatives en
matèria de contractació laboral per lluitar contra la contractació temporal.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la persona
beneficiària
Les persones beneficiàries hauran de presentar, dins el termini fixat en la convocatòria, la
documentació justificativa següent:
-

Nòmines del període contractat i justificant de pagament.
Pagaments de les quotes a la Seguretat Social del període subvencionat
Declaració emesa per la persona contractant de que el total de les diverses fons de
finançament de l’actuació no supera el cost de l’activitat subvencionada.

L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri
necessàries.
L’Ajuntament farà un seguiment tècnic a les persones contractants i contractades per tal de
contrastar l’acompliment dels drets laborals així com la coherència de les feines executades
amb l’objecte del contracte. En cas de reunir evidències que posin en entredit els punts
anteriors es podrà revocar la subvenció.
13. 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
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 l’Ordenança General
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
A més, serà causa expressa de reintegrament, l’acomiadament de manera improcedent a la
persona que ha estat contractada amb el finançament d’aquestes ajudes.
14. Publicitat
Les persones ocupadores posaran en coneixement de les persones contractades el suport
econòmic de l’Ajuntament de Manresa (a aquest efecte caldrà acreditar que la persona
contractada ha estat suficientment informada).
L’Ajuntament i els beneficiaris de les ajudes hauran de donar compliment a les previsions
relatives a la publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
15. Compatiblitats
Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedit amb la
mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin
d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, incloses les
reduccions dels costos de Seguretat Social, sempre que l'import total dels ajuts o subvencions
concedits amb la mateixa finalitat, inclosa la subvenció regulada en aquesta norma, no superi
els costos de Seguretat Social de cada treballador o treballadora.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut atorgat per l’Ajuntament,
no podrà justificar-se per altres convocatòries i/o davant d’altres administracions publiques.
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Igualment, seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals per a les contractacions
laborals.
16. Règim jurídic
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) , les bases d’execuió del
Pressupost de l’Ajuntament de Manresa 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.
Aquestes ajudes tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en
els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents Bases no generen
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i
tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la
Normativa Reguladora de subvencions.

17. Protecció de dades
Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases
Reguladores han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent i,
per tant, han d’adoptar i implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a
preservar la seguretat de les dades objecte de tractament.
Així mateix, de conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:
Responsable del tractament

Ajuntament de Manresa
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
www.manresa.cat

Finalitat del tractament

Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals

Drets de les persones
interessades

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu
tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de
l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/lpd

18. 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. “
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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.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=8227.0
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.

7.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

7.1

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

7.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mutació demanial a favor de la
Generalitat de Catalunya, d’un solar de titularitat municipal situat al carrer
Joan Fuster, cantonada amb la Ctra. del Pont de Vilomara, per a la
instal·lació d’una Unitat Integrada per a l’atenció a infants i adolescents.
(AJT.DIC 52/2022).El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Acció i Inclusió Social, d’11
de juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha manifestat la
voluntat d’instal·lar a Manresa una Unitat Integrada per a l’atenció d’infants i
adolescents que han sigut víctima d’abusos sexuals (projecte Barnahus).
II. Els serveis tècnics del Servei d’Urbanisme van oferir a la Generalitat diverses
alternatives d’emplaçament per a la construcció de l’edifici destinat a aquest servei
públic.
III. En data 10 de maig de 2022, el Departament de Drets Socials de la Generalitat va
enviar un ofici on posà de manifest que, d’entre els diferents emplaçaments oferts, el
més adequat és el solar situat al carrer de Joan Fuster, cantonada amb la Ctra. del
Pont de Vilomara i, per això demanen una cessió de domini o una mutació demanial,
en funció de la seva qualificació patrimonial.
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IV. El solar en qüestió té una superfície de 1.391,19 m2, és qualificat urbanísticament
com a Sistema d’Equipament Social E.10, i forma part de l’inventari general consolidat
de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, amb el núm. de fitxa 1.639, amb la
qualificació de Bé de domini públic - Ús públic. La seva descripció gràfica consta en els
plànols que formen part de l’expedient. És per aquest motiu que, si escau, cal dur a
terme una mutació demanial d’aquest solar a favor de la Generalitat, en els termes que
marca la legislació patrimonial.
V. En data 3 de juny de 2022, el cap del Servei de Drets Socials de l’Ajuntament ha
emès un informe favorable a atendre la petició de la Generalitat, per la importància que
té la creació d’aquest centre pioner a Catalunya. En aquest informe, entre d’altres,
destaca els aspectes següents:
El Barnahus és un projecte que es conforma amb un equip pluridisciplinari format en l’atenció a
nens, nenes i adolescents de 0 a 18 anys que han patit violència sexual. El projecte, sota la
coordinació del Departament de Drets Socials, implica els Departaments de Salut, Educació,
Justícia i Interior.
El centre té l’aspecte d’una llar, perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un
espai amigable que proporciona seguretat i confiança. Hi treballa a temps complet un equip
psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que s’hi desplacen quan cal o que s’hi connecten
per videoconferència per evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer a
les distintes instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei
d’infància, centre mèdic...
Els objectius principals són dos. D’una banda, procurar que els infants i adolescents es vinculin
a un binomi professional -que habitualment està format per un psicòleg o psicòloga i un
treballador o treballadora social-, que s’encarreguen del desenvolupament i la recuperació de
les víctimes. De l’altra, minimitzar la contaminació del testimoni i garantir-hi les millors
condicions per si l’equip d’assessorament tècnic penal rep l’encàrrec de portar a terme una
entrevista forense per a la prova preconstituïda o declaració judicial.
Malauradament, la violència sexual contra menors és una realitat a la nostra societat i l’atenció
de les víctimes d’acord amb els principis d’atenció integral i no revictimització és essencial.
Per això, l’emplaçament on situar l’equipament és molt important, en el sentit que sigui
accessible però també que ofereixi espais de discreció i entorn amigable.

VI. Per tot això, l’Alcalde-President va dictar la resolució núm. 8.440, de 7 de juny de
2022, incoant el procediment per a la Mutació demanial del solar de referència, a favor
de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui destinat a la instal·lació d'una Unitat
Integrada per a l'atenció a infants i adolescents.
VII. L’arquitecta tècnica del Servei d’Urbanisme ha emès un informe amb la descripció
i la valoració de la finca, en data 8 de juliol de 2022.
VIII. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial de l’Ajuntament ha emès un informe en
data 10 de juliol de 2022, en el qual conclou que l’aprovació de la mutació demanial
del solar de referència, a favor de la Generalitat de Catalunya, per a la implantació
d’una unitat integrada per a l’atenció d’infants i adolescents que han sigut víctima
d’abusos sexuals (projecte Barnahus), s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
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Primera.- Normativa aplicable. L’article 216 bis 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
estableix el següent:
Article 216 bis
Mutació demanial entre administracions públiques
1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació dels
béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica, es poden produir:
a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.
b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals o en
l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra administració. c) Per la
imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb dos fins o més.
2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens
locals i llurs organismes públics es poden afectar a serveis d'altres administracions
públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de llur competència. La
mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter demanial els
béns.
La mutació demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que són
necessaris per al compliment de les finalitats de l'administració adquirent, la qual manté
aquesta titularitat mentre continuïn afectats a l'ús o servei públic i, per tant, conservin el
caràcter demanial. Si els béns o drets demanials no són destinats a l'ús o servei públic
o s'hi deixen de destinar posteriorment abans de la finalització del termini acordat,
reverteixen a l'administració transmitent i s'integren en el seu patrimoni dominical amb
totes llurs pertinences i accessions.
Si en l'acord de transmissió de la mutació demanial no s'estableix una altra cosa,
s'entén que el fi per al qual s'ha atorgat s'ha de complir en el termini de cinc anys. Si la
destinació s'ha mantingut durant tot el termini acordat, o si no s'ha establert cap termini
i s'ha mantingut la destinació en els trenta anys següents, no es produeix la reversió
dels béns o drets a l'administració transmitent i aquests resten integrats en el patrimoni
de l'administració adquirent.

3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual
s’acrediti l’oportunitat del canvi.
D’altra banda, l’article 27 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals preveu les
mutacions de domini públic, enteses com a canvi de subjecte o destinació dels béns
de domini públic sense que perdin la seva naturalesa jurídica.
Segona.- Justificació de l’oportunitat o la conveniència de la mutació. Les
mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat
del canvi.
En el cas present, l’oportunitat de la mutació a favor de la Generalitat de Catalunya
queda acreditada en l’informe justificatiu emès pel cap dels Serveis Socials de
l’Ajuntament, al qual es fa referència en l’expositiu V d’aquest dictamen.
Tercera.- Procediment. El procediment per a la mutació demanial no està descrit en
el Reglament del patrimoni dels ens locals ni en el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. Si que en fa referència l’article 72 de la Llei de Patrimoni de
les Administracions Públiques que, tot i no ser norma bàsica a Catalunya, fixa com a
procediment la incoació de l’expedient i l’adopció de l’acord.
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En aquest cas, la incoació de l’expedient es va produir per la resolució de l’AlcaldePresident núm. 8.440, de 7 de juny de 2022.
Quarta.- Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el
Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres en aplicació del supòsit previst a l’article 47.2, lletra ñ) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot això, com a regidora delegada d’Acció i Inclusió Social proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Transferir gratuïtament a la GENERALITAT DE CATALUNYA (NIF
S0811001G), mitjançant mutació demanial el ple domini del solar situat al carrer de
Joan Fuster, cantonada amb la Ctra. del Pont de Vilomara de Manresa, que respon a
la descripció següent:








Superfície del solar: 1.391,19 m2.
Descripció: Urbana: Porció de parcel·la situada al carrer Joan Fuster s/n, de 1.391,19
m2 de superfície de sòl, de forma trapezoïdal. Limita: al Nord, amb finca de la qual se
segrega; al Sud i a l’Est, amb la finca situada a la carretera del Pont de Vilomara 177,
amb referència cadastral 37 980 04, propietat de l’Ajuntament de Manresa; i a l’Oest,
amb la carretera del Pont de Vilomara.
Inscripció registral: Volum 2.409, 1.038, Full 138, Finca 49.127
Qualificació del sol: Equipament Social (clau E.10)
Edificabilitat: 1,50 m2st/m2s
Valoració: 444.485,21 €

SEGON.- Fixar les següents característiques de la mutació demanial:


Finalitat i destí del bé: la finalitat d’aquesta mutació demanial és que el bé sigui
destinat a la construcció i gestió d’una Unitat Integrada per a l’atenció d’infants i
adolescents que han sigut víctima d’abusos sexuals (projecte Barnahus), per
part del DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.



Titularitat i reversió del solar: La titularitat dominical del solar de referència
correspon únicament a la GENERALITAT DE CATALUNYA, si bé l’Ajuntament
de Manresa mantindrà en tot moment el dret de reversió del bé transferit en el
cas que la Generalitat incompleixi qualsevol de les regles que regulen la
mutació demanial, especialment pel que fa als terminis establerts a la Llei. En
cas que es dugués a terme la reversió, aquesta es produiria amb l’accessió de
totes les millores introduïdes a l’immoble.

TERCER.- Facultar a l’alcalde president per a la signatura de tots els documents
públics o privats que resultin necessaris per a l’execució del present acord.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=9277.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 7.1.1 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.

7.2

Regidoria delegada d'Esports

7.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats i
clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió
esportiva d’infants i joves, temporada esportiva 2022/23 (SUB.BCO
22/2022).El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Esports, de 22 de juny de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Fets
La regidoria d’Esports d’aquest Ajuntament té la voluntat d’impulsar l’aprovació de les
bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a
entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió
esportiva d’infants i joves amb pocs recursos econòmics mitjançant l’atorgament de
beques esportives, per a la temporada esportiva 2022/23.
Fonaments de dret
1. L’article 39.1 a) del Decret legislatiu 1/2000, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport, disposa que correspon als municipis promoure de manera general
l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment en l’àrea escolar, i
fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc de les
directrius de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 48.1 del mateix cos legal estableix que les administracions catalanes han
de promoure l’esport d’esbarjo, lleure i salut, i han de facilitar l’activitat física lliure
espontània i l’organitzada, donant, dins les seves possibilitats, el màxim
d’alternatives al major nombre de persones per poder ocupar adequadament el
temps lliure amb activitats formatives, creatives, de participació social, de
recuperació física, de manteniment i d’animació, per tal que tothom pugui assolir
una millor qualitat de vida.
En qualsevol cas, cal donar oportunitats especials als joves i a les persones de la
tercera edat, i també als sectors de la societat més deficitaris en els aspectes
esmentats en l’apartat 1, tenint especialment en compte aquelles zones urbanes o
aquells col·lectius als quals l’ajuda en aquestes activitats pugui reportar un
millorament en el seu benestar social.
3. La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, l’ordenança general de subvencions i les
bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2022.
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4. Aquestes bases, d’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, seran
aprovades pel Ple de la Corporació.
5. L’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques preveu la necessitat de publicació d’aquells actes
administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva.
6. D’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions,
s’hauran de publicar les bases i la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) i es remetrà un extracte de la convocatòria a l’esmentada
BDNS per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les
bases s’hauran d’exposar a informació pública per un termini de 20 dies, a comptar
a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i es
publicaran també en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així mateix, s’inserirà en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci de
publicació del text.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el regidor delegat d’Esports
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
1. APROVAR inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions
destinades a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes
d’inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs recursos econòmics mitjançant
l’atorgament de beques esportives, temporada esportiva 2022/23, amb el text
següent:
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I CLUBS
ESPORTIUS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES D’INCLUSIÓ
ESPORTIVA D’INFANTS I ADOLESCENTS AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS
MITJANÇANT L’ATORGAMENT DE BEQUES ESPORTIVES. TEMPORADA ESPORTIVA
2022/23.
1.

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les
entitats esportives de la ciutat per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva
d’infants i adolescents en edats compreses entre els 4 i els 17 anys de Manresa que estiguin
inscrits en alguna competició esportiva oficial, ja sigui d’una lliga federada o escolar, o bé
formin part d’una escola de formació esportiva, però que presenten dificultats econòmiques per
fer front a les despeses derivades d’aquesta participació durant la temporada esportiva
2022/23, mitjançant l’atorgament de beques esportives.
2.

Entitats destinatàries i requisits mínims

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


Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el
terme municipal de Manresa
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3.

Estar inscrites en el Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya i en el Registre municipal d’entitats ciutadanes així com estar
al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa, amb l’Agència
Tributària i amb la Seguretat Social.
Les entitats esportives acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social autoritzant expressament l’Ajuntament
perquè consulti aquestes dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la
Tresoreria de la Seguretat Social.
No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general
de subvencions.
Procediment i criteris de valoració

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el
de pública concurrència, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades per les
entitats esportives, i d’acord amb els criteris de valoració següents:





Tram F

Infants i adolescents nascuts/des entre els anys 2005 i 2018 (ambdós inclosos).
empadronats a Manresa.
inscrits/es en una entitat esportiva sense ànim de lucre, club, associació esportiva
escolar o secció esportiva amb seu a Manresa i estar en possessió de la corresponent
llicència esportiva, federativa o escolar.
pertanyents a una unitat familiar de convivència que no supera la renda anual fixada en
el tram F del barem establert en el sistema de tarifació social de l’Ajuntament de
Manresa per a l’any 2022, o bé que hagin estat beneficiaris d’un ajut per material
escolar i/o activitats de suport a la normalització educativa, o d’una beca menjador
durant el curs escolar 2021/22

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 o més
persones

15.935,46€

20.716,10€

25.496,74€

30.277,38€

35.058,02€

39.838,66€

44.619,30€

Per verificar els nivells de renda anual del nucli familiar, l’Ajuntament consultarà, prèvia
autorització expressa dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, les dades del padró
municipal, de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la
Seguretat Social i aquelles altres dades de caràcter tributari o econòmic que siguin necessàries
per comprovar el nivell d’ingressos del nucli familiar.
En el cas que els infants i adolescents hagin estat beneficiaris d’un ajut per material escolar i/o
activitats de suport a la normalització educativa, o d’una beca menjador durant el curs escolar
2021/22, s’entendrà que compleixen amb els requisits d’accés.
Barem de puntuació:


1 punt pels esportistes situats en el tram F de renda anual familiar fixada per a aquesta
convocatòria, o bé si han estat beneficiaris d’un ajut per material escolar i/o activitats de
suport a la normalització educativa, o una beca de menjador durant el curs escolar
2021/22.

El valor de la subvenció vindrà determinat per l’import que resulti de dividir la quantia
econòmica efectivament assignada a aquesta convocatòria i la suma total de punts obtinguts
per la valoració de les sol·licituds resoltes favorablement, amb arrodoniment a unitats d’euro i
amb un import màxim de 200 € per esportista.
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4.

Import de les subvencions

L’import econòmic destinat a la convocatòria es troba consignat a l’aplicació pressupostària
núm. 22-3410-48913 del pressupost general de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2022.
Es destinarà un import inicial de 18.000 € per a les sol·licituds estimades i valorades
favorablement durant la fase ordinària de la convocatòria. Aquest import podrà ser objecte
d’ampliació en funció de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament. La Comissió
qualificadora determinarà la ponderació econòmica que correspongui atorgar a cada punt en
funció de la demanda recollida, podent proposar una reserva de crèdit.
5.

Procediment i termini per a la presentació de sol·licituds

El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per
l’òrgan competent. La convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web
municipal. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el
BOP de Barcelona.
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de la subvenció l’aportació de la documentació
següent per part de les entitats que concorrin:






Imprès de sol·licitud. La sol·licitud haurà d’incloure les dades dels esportistes que
estiguin inscrits a l’entitat per a la temporada 2022-2023 i que compleixin els requisits
establerts en el punt 2 d’aquestes bases (nom, cognoms, data de naixement, NIF/NIE/
llibre de família o certificat de naixement).
Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposarne, caldrà adjuntar còpia del passaport (*)
Llibre o llibres de família. Còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família, o
certificat de naixement (*)
Autorització expressa de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar majors de
16 anys per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades necessàries a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i
aquelles altres dades de caràcter tributari o econòmic que siguin necessàries per
comprovar el nivell d’ingressos del nucli familiar. En cas que no s’obtingui la
corresponent autorització, caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin a les
entitats esportives corresponents la documentació necessària, expedida pels
organismes competents per tal de determinar la renda familiar.(*)

(*) només si la situació familiar no ha variat i si no s’ha presentat aquesta mateixa
documentació per a convocatòries prèvies d’ajuts escolars a aquest ajuntament
Els impresos oficials estaran a disposició de les entitats esportives interessades a la Secció
d’Esports de l’Ajuntament (Edifici Infants, Ctra. de Vic núm. 16 de Manresa) i al web de
l’Ajuntament de Manresa www.ajmanresa.cat
Les sol·licituds i la documentació recollida de cada esportista es podran presentar
telemàticament al registre general de l’Ajuntament de Manresa des de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al BOPB i fins al dia 30 de setembre de 2022.

6.

Comissió qualificadora

La comissió avaluadora de la convocatòria estarà formada per:



Sr. Antoni Massegú Calveras, Regidor delegat d’Esports.
Sra. Sílvia Saura Villar, Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports.
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7.

Sr. Josep Perau Fernández, Cap de la Unitat d’Activitats Esportives.
Sra. Anna Llopart Solé, Cap d'Unitat de l'Oficina de suport jurídic dels Serveis a les
Persones, Servei d'Acció i Cohesió Social, que actuarà com a secretaria.
Acceptació de les subvencions

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

Pagament

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

Aplicació supletòria

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

Condicions

A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la llei amb caràcter
general, són obligacions específiques:





Desenvolupar el programa d’inclusió esportiva que fonamenta la concessió de la
subvenció durant la temporada objecte de la subvenció, així com justificar el
compliment dels requisits i condicions.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de l’Ajuntament de
Manresa.
No s’autoritzaran canvis de destinació en la subvenció concedida. Si passa altrament,
la subvenció podrà ser revocada per incompliment de les finalitats per a les quals va
ser atorgada.
El/La president/a de l’entitat esportiva sense ànim de lucre, club, associació esportiva
escolar o secció esportiva comunicarà a la Secció d’Esports de l’Ajuntament les
possibles baixes o canvis de centre dels seus esportistes, a fi i efecte de poder
traspassar la part de la subvenció al nou club o centre esportiu, sempre i quan aquest
canvi es produeixi a l’inici de la temporada esportiva.
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11.

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

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

12.

Protecció de dades

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

2. CONVOCAR concurs públic per a l’atorgament de les subvencions esmentades en
el punt primer, mitjançant procediment en règim de pública concurrència, en els
termes següents:
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Aplicació pressupostària a la que s’imputa la subvenció: Anirà a càrrec de
l’aplicació 22 3410 48913 del pressupost municipal 2022. L’import inicial que es preveu
destinar és de 18.000,00 €.
Termini.- Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i fins al 30 de
setembre de 2022.
Tramitació.- La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat.
Els impresos oficials estaran a disposició de les entitats esportives interessades a la
Secció d’Esports de l’Ajuntament (Edifici Infants, Ctra. de Vic núm. 16 de Manresa) i al
web de l’Ajuntament de Manresa www.ajmanresa.cat
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases
reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de
l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a
partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Resolució i notificació: La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per
qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i s’enviarà a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. Aquesta
resolució indicarà la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques
i el termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.
3. PUBLICAR la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i la
remissió de l’extracte de la convocatòria a l’esmentada BDNS per a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Sotmetre les bases a
informació pública per un termini de 20 dies, a comptar a partir de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la publicació en aquest
butlletí i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci de publicació del
text.
4. L’acord d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu un cop transcorregut el
termini d’informació pública sense que s’hagin formulat al·legacions o
impugnacions.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=9556.0

Acta de la sessió plenària núm. 7, de 21 de juliol de 2022

135

L’alcalde sotmet el dictamen 7.2.1 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.

8.

PROPOSICIONS

8.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per bonificar el 100 % dels
abonaments de l’autobús interurbà de Manresa.

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 18 de juliol
de 2022, que es transcriu a continuació:
“Aquest darrer 12 de juliol, el govern central va anunciar que bonificarà el 100% dels
abonaments als trens de rodalies i mitja distància operats per Renfe durant el darrer
trimestre de l’any 2022.
És innegable que, per determinades persones i col·lectius, el preu del transport públic
és una barrera per utilitzar-lo. Tanmateix, el principal motiu per desplaçar-nos en cotxe
en comptes de transport públic és l’eficiència, els horaris i la durada del trajecte, és a
dir, la qualitat del transport públic.
La rebaixa anunciada podrà crear una situació absurda en la que una part del
transports públic estarà bonificat i altres serveis, també essencials, no ho estaran.
En relació al bus urbà de l’Ajuntament de Manresa, apostem perquè des del govern
municipal es portin a terme apostes municipals a llarg termini i contundents que
permetin reduir la velocitat comercial del autobusos, fent que el transport públic sigui
més ràpid, més fiable i més còmode i que així, progressivament, les manresanes
apostem per no utilitzar el cotxe en els desplaçaments interns a la nostra ciutat i
utilitzem l’autobús.
Sent conscients que els esforços s’han de centrar en millorar l’eficiència del transport,
més autobusos circulants, poder ampliar l’oferta i crear noves parades, també s’ha
d’apostar per ampliar la tarifació social per fer molt assequible o gratuït el servei per
als sectors de població que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.
Pel què, i per fer coincidir la bonificació del 100% dels abonaments a rodalies i mitja
distància operats per Renfe durant el darrer trimestre de l’any 2022, proposem que
imperi la mateixa bonificació del 100% en el mateix període pels autobusos urbans i
interurbans que ofereixen servei a la ciutat de Manresa. Aquesta mesura tindrà la
finalitat de:
-

Dotar de coherència la proposta realitzada pel govern central i perquè la
bonificació en el transport públic pugui ser integral per les manresanes i
manresans.

-

Realitzar una campanya potent per impulsar que més manresanes i manresans
facin el primer pas d’utilitzar el transport públic urbà, ja que aprofitant la
gratuïtat del servei pot augmentar el número d’usuàries.

-

Si existeix un augment considerable dels passatgers es poden aprofitar les
dades generades per estudiar i analitzar el recorreguts de les línies del servei
amb la finalitat de millorar-les i que s’ofereixi un millor servei a la ciutadania.
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És per tot això que des de Fem Manresa proposem al Ple de l’ajuntament de Manresa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acordar la bonificació del 100% dels abonaments del transport públic urbà i
interurbà d’autobusos de la ciutat de Manresa, coincidint aquesta bonificació amb la
vigència de l’acordada pel Govern central dels abonaments de rodalies i mitja distància
operats per Renfe.
SEGON.- Fer una campanya de difusió àmplia per donar a conèixer aquesta
bonificació a tota la ciutadania de Manresa.
TERCER.- Mantenir el compromís per seguir treballant per millorar la qualitat del
transport públic urbà i interurbà d’autobusos de Manresa, fent que sigui un servei amb
millor velocitat comercial, més fiable, amb més freqüència i major comoditat.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=10712.0
L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.1 del Grup Municipal de Fem Manresa,
i el Ple la rebutja per 7 vots afirmatius (4 GMPSC-CP i 3 GM Fem Manresa) i 17
vots negatius (7 GMERC, 8 GMJxM, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo Ballesteros).

8.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’execució de
mesures per pal·liar les onades de calor durant l’estiu a la ciutat.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 18 de juliol
de 2022, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’augment de les temperatures degut al canvi climàtic continuarà els propers
anys, com a conseqüència de l’insostenible creixement infinit del model capitalista.
Atès que aquesta situació provoca que cada cop hi hagi més onades de calor, amb
afectacions importants per a la salut de les persones, sobretot la de les persones més
vulnerables.
Atès que no tothom disposa dels recursos necessaris per protegir-se de la calor i que
l’augment del preu de l’electricitat dificulta que part de la població pugui mantenir una
temperatura adequada a casa seva.
Des del Grup Municipal de Fem Manresa proposem al ple de l’ajuntament de Manresa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Habilitar espais com a refugis climàtics, tant en equipaments municipals
existents (centres cívics, biblioteques, instal·lacions esportives…), com en espais
verds del nucli urbà i de la llera del riu, i fer-ne difusió a la població per assegurar que
tothom coneix la seva existència.
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SEGON.- Habilitar zones d’aigua, dutxes i/o aspersors a places de la ciutat per a què
puguin ser utilitzades per refrescar-se, especialment els infants i joves.
TERCER.- Disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals, per
oferir-les de forma gratuïta a la població, especialment els dies d’onada de calor.
QUART.- Oferir accés gratuït per tota la població a les piscines municipals els dies
d’onada de calor, estudiant la possibilitat d’establir franges horàries per tal de regularne l’aforament.
CINQUÈ.- Assegurar que totes les fonts de la ciutat estan obertes, disponibles i
accessibles per la ciutadania.”
El secretari exposa l’esmena de substitució presentada pels Grups Municipals d’ERC i
JxM, de 20 de juliol de 2022, a la proposició 8.2 del Grup Municipal de Fem Manresa.
“Atès que l’augment de les temperatures degut al canvi climàtic continuarà els propers
anys.
Atès que aquesta situació provoca que cada cop hi hagi més onades de calor, amb
afectacions importants per a la salut de les persones, sobretot la de les persones més
vulnerables.
Atès que no tothom disposa dels recursos necessaris per protegir-se de la calor i que
l’augment del preu de l’electricitat dificulta que part de la població pugui mantenir una
temperatura adequada a casa seva.
Des d’ERC i Junts per Manresa proposem l’adopció dels següents acords.
PRIMER.- Informar dels espais com a refugis climàtics, tant en equipaments
municipals existents (centres cívics, biblioteques, instal·lacions esportives...), com en
espais verds del nucli urbà i de la llera del riu, i fer-ne difusió a la població per
assegurar que tothom coneix la seva existència.
SEGON.- Disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals, per oferirles de forma gratuïta a la població, especialment els dies d’onada de calor.
TERCER.- Assegurar que totes les fonts de la ciutat estan obertes, disponibles i
accessibles per la ciutadania.”
A continuació, el secretari exposa l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSCCP, de 21 de juliol de 2022, a l’esmena de substitució presentada pels Grups
Municipals d’ERC i JxM a la proposició 8.2.
“Atès que l’augment de les temperatures degut al canvi climàtic continuarà els propers
anys.
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Atès que aquesta situació provoca que cada cop hi hagi més onades de calor, amb
afectacions importants per a la salut de les persones, sobretot la de les persones més
vulnerables.
Atès que no tothom disposa dels recursos necessaris per protegir-se de la calor i que
l’augment del preu de l’electricitat dificulta que part de la població pugui mantenir una
temperatura adequada a casa seva.
Atès que a l’Ajuntament de Manresa ja disposem d’un Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), que és un document aprovat per fer el nostre territori
més resilient i que té com a objectius la millora de l’entorn natural i urbà per reduir la
seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic amb criteris de sostenibilitat i
resiliència. Vist que aquest document ja conté una anàlisi d’impactes front al Canvi
Climàtic, on es descriuen els que afecten a la salut de les persones, que es
desglossen en:
. Riscos ambientals i tecnològics.
. Riscos per l’augment del cop de calor
. Riscos per l’augment de les patologies relacionades amb el Canvi Climàtic
Atès que aquest PAESC ha de contenir un Protocol per pal·liar les onades de calor
actualitzat cada any.
Des del GMPSC proposem afegir un punt QUART, de manera que la proposta
quedaria:
PRIMER.- Informar dels espais com a refugis climàtics, tant en equipaments
municipals existents (centres cívics, biblioteques, instal·lacions esportives...), com en
espais verds del nucli urbà i de la llera del riu, i fer-ne difusió a la població per
assegurar que tothom coneix la seva existència.
SEGON.- Disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals, per oferirles de forma gratuïta a la població, especialment els dies d’onada de calor.
TERCER.- Assegurar que totes les fonts de la ciutat estan obertes, disponibles i
accessibles per la ciutadania.
QUART.- Que en un termini de quinze dies es doni a conèixer al conjunt dels Grups
Municipals d’aquest Ajuntament, el Protocol per pal·liar les onades de calor per a
aquest any 2022, per tal de tenir informació de les actuacions, comprovar el seu
compliment i adequació, i fer previsions, si cal i són possibles, per aquest estiu o per al
proper any.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=13621.0
L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.2, presentada pel GM de Fem Manresa,
i el Ple la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GM Fem Manresa), 15 vots negatius (7
GMERC i 8 GMJxM) i 6 abstencions (4 GMPSC-CP, 1 GMCs i 1 Sr. Miguel Cerezo
Ballesteros).
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A continuació, sotmet a votació l’esmena presentada pel GM del PSC-CP a
l’esmena de substitució presentada pels GM d’ERC i JxM, i el Ple l’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents.
Tot seguit, sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels GM d’ERC i
JxM, amb la incorporació de l’esmena presentada pel GM del PSC-CP, 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:
“Atès que l’augment de les temperatures degut al canvi climàtic continuarà els propers
anys.
Atès que aquesta situació provoca que cada cop hi hagi més onades de calor, amb
afectacions importants per a la salut de les persones, sobretot la de les persones més
vulnerables.
Atès que no tothom disposa dels recursos necessaris per protegir-se de la calor i que
l’augment del preu de l’electricitat dificulta que part de la població pugui mantenir una
temperatura adequada a casa seva.
Atès que a l’Ajuntament de Manresa ja disposem d’un Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), que és un document aprovat per fer el nostre territori
més resilient i que té com a objectius la millora de l’entorn natural i urbà per reduir la
seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic amb criteris de sostenibilitat i
resiliència. Vist que aquest document ja conté una anàlisi d’impactes front al Canvi
Climàtic, on es descriuen els que afecten a la salut de les persones, que es
desglossen en:
. Riscos ambientals i tecnològics.
. Riscos per l’augment del cop de calor
. Riscos per l’augment de les patologies relacionades amb el Canvi Climàtic
Atès que aquest PAESC ha de contenir un Protocol per pal·liar les onades de calor
actualitzat cada any.
Proposem l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Informar dels espais com a refugis climàtics, tant en equipaments
municipals existents (centres cívics, biblioteques, instal·lacions esportives...), com en
espais verds del nucli urbà i de la llera del riu, i fer-ne difusió a la població per
assegurar que tothom coneix la seva existència.
SEGON.- Disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals, per oferirles de forma gratuïta a la població, especialment els dies d’onada de calor.
TERCER.- Assegurar que totes les fonts de la ciutat estan obertes, disponibles i
accessibles per la ciutadania.
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QUART.- Que en un termini de quinze dies es doni a conèixer al conjunt dels Grups
Municipals d’aquest Ajuntament, el Protocol per pal·liar les onades de calor per a
aquest any 2022, per tal de tenir informació de les actuacions, comprovar el seu
compliment i adequació, i fer previsions, si cal i són possibles, per aquest estiu o per al
proper any.”
9.

9.1

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 22/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD
22/2022).-

Justificació de la urgència
El Cap accidental del Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, en
data 20 de juliol de 2022, emet el següent l’informe:
“En relació amb la urgència per a l’aprovació pel Ple de la proposta de modificació de
crèdits per a la creació d’una nova partida i les transferències a aquesta nova partida
per fer front al pagament de la subvenció nominativa anual a l’ADF Pla de Bages.
L’Ajuntament de Manresa subscriu anualment un conveni amb l’ADF Pla de Bages per
a la prevenció i extinció d'incendis i altres actuacions de conservació del medi natural.
Aquest conveni comporta el pagament d’una subvenció anual de 12.000 €.
L’ADF Pla de Bages, ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció mitjançant
bestreta tal com es ve acordant anualment per conveni.
Fins a l’any 2021 aquest finançament anava a càrrec de l’aplicació pressupostària
4120 48620 d’Alcaldia – Presidència.
Atès que per a l’any 2022 no s’havia previst cap partida per fer front al pagament
d’aquesta subvenció i, tenint en compte que ja s’han produït incendis a la nostra zona i
que les condicions meteorològiques actuals fan que el risc d’incendi continuï sent alt,
escau la tramitació urgent de la proposta de modificació de crèdits PRE.SOL 76/2022
– PRE.MOD 22/2022 per tal de poder fer front al pagament de l’esmentada subvenció.”
Abans d’iniciar el debat d’aquest assumpte, l’alcalde sotmet a votació la prèvia i
especial declaració d’urgència del dictamen 9.1, 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.
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 19 de juliol de 2022,
que es transcriu a continuació:
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“En relació amb l’expedient de modificacions de crèdit núm. 22/2022, consta la
proposta del servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil 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 proposta és la següent:
.- Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil : Proposta de
modificació de crèdits de data 19 de juliol d’import 12.000,00 euros. PRE.SOL 76.
Cal crear una nova partida per fer front al pagament de la subvenció nominativa anual
a l'ADF Pla de Bages tal com estava pressupostat en anys anteriors (anteriorment era
una partida d’Alcaldia – Presidència: 4120 48920)
Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris finançats amb
baixes de crèdits, 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.
Atès que les modificacions proposades afecten a crèdits extraordinaris finançats amb
baixes de crèdits , correspon al Ple de la corporació aprovar-les.
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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. P22/2022
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/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=15250.0
L’alcalde sotmet el dictamen 9.1 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.
9.2

Moció dels GM d’ERC, JxM i Fem Manresa de condemna dels fets de
Melilla i en defensa del Drets Humans.

Abans d’iniciar el debat d’aquest assumpte, l’alcalde sotmet a votació la prèvia i
especial declaració d’urgència de la moció 9.2, 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 unanimitat dels 24 membres presents.
El secretari exposa la moció dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de 20
de juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
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“El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla segons va
informar la Delegació del Govern a la Ciutat Autònoma.
Unes 2.000 persones es van acostar als voltants del perímetre fronterer per la zona del
Barri Xinès, de les quals 500 van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van poder
traspassar la frontera i arribar a Melilla 133 persones majoritàriament d'origen sudanès
i txadià.
Durant el salt, la policia espanyola i marroquina va atacar les persones que intentaven
saltar fins a provocar la mort de, de moment, 37 persones negreafricanes (que van
morir al costat marroquí). La brutalitat policial amb què els van rebre també va deixar
76 ferits, 13 d’ells en estat greu. S'ha pogut constatar el llançament a curta distància
de pots de fum per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil cap a les persones que es
trobaven a la tanca, generant una situació de gran perill per a la seva integritat física i
moral i la caiguda de molts de la tanca.
Als episodis de violència física i l'agressivitat que presenta l'arquitectura fronterera en
si mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les persones en
trànsit, com s'ha documentat als nombrosos vídeos que associacions defensores de
Drets Humans han compartit. De fet, aquests assassinats, sumats al recent
sobreseïment del cas d'assassinat dels 15 del Tarajal a les mans de la Guàrdia Civil
evidencien un clar dèficit de respecte vers als drets humans.
Esdeveniments com el del passat 24 de juny no són esdeveniments nous, però sí que
s'han vist incrementats com a conseqüència de l'últim acord entre el Govern Espanyol i
Marroc. En el marc d’aquest acord, el Govern de l’Estat Espanyol va abandonar la
seva històrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del
dret a l’autodeterminació per passar a recolzar el pla marroquí per al territori, a qui
pretén dotar de més autonomia.
A més a més, cal afegir una externalització de la gestió de fronteres també es
materialitza amb la privatització de les mateixes. Al juliol del 2020 es va fer públic com
deu multinacionals gestionen el 65% de pressupost en matèria migratòria de l'estat
espanyol, donant a conèixer ens privats vinculats a persones vinculades a la dictadura
i a excàrrecs polítics que es beneficien directament d’aquesta política restrictiva
basada en una suposada eficiència econòmica.
La Unió Europea és una altra expressió d’una dinàmica que només mira pels seus
interessos econòmics i és còmplice d’una política racista i neocolonial, que determina i
tria qui pot viure aquí i qui no. I que cataloga a les persones per color de la pell o dels
seus cabells, establint refugiats de primera i de segona. El Centre Delàs d'Estudis per
la Pau diu al seu informe “Expandint la fortalesa: les polítiques d'externalització de les
fronteres de la UE”, que Civipol (una empresa semipública francesa del mercat de la
seguretat de les fronteres) va tenir una gran influència en l'elaboració de polítiques de
protecció de fronteres per part de la Comissió Europea. Racisme i capitalisme són la
recepta de suposats drets que ofereix l'estat espanyol i la UE.
Per tot això, l’ajuntament de Manresa acorda:
1. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Manresa a les víctimes, ferits, assassinats
de la Massacre de Melilla i les seves famílies.
2. Condemnar la brutal violència policial espanyola i marroquina, les devolucions
en calent, la lamentable resposta del govern de l’Estat espanyol davant la mort
de desenes de persones.
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3. Condemnar els silencis còmplices, la passivitat i la corresponsabilitat dels
governants espanyols així com les declaracions de Pedro Sánchez elogiant la
violenta resposta de les autoritats marroquines.
4. Instar a garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les persones que
han aconseguit arribar a Melilla i de les més de 1000 persones que s'han
quedat al territori marroquí.
5. Instar al Govern de l’Estat a investigar aquests fets per tal d’assegurar que
existeix veritat, reparació i justícia.
6. Instar el govern de l’estat espanyol perquè faci un gir en les actuals polítiques
migratòries i d’asil, garantint els drets humans i l’establiment de vies legals i
segures que garanteixin tant el dret a sol·licitud d’asil i refugi com el dret a la
lliure circulació de totes aquelles persones que només busquen assolir un futur
millor per a elles i les seves famílies.
7. Denunciar una política migratòria espanyola i europea basada exclusivament
en la seguretat. L’aposta per l’externalització de fronteres a qualsevol preu és
Inadmissible.
8. Exigir una investigació independent i exhaustiva d’aquests fets a nivell nacional
i internacional. Així com l’assumpció de responsabilitats.
9. Fer arribar aquesta moció al President de la Generalitat perquè ho faci extensiu
als governs implicats així com al centre IRIDIA per a la defensa dels Drets
Humans.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=15379.0
L’alcalde sotmet a votació la moció 9.2, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (7
GMERC, 8 GMJxM i 3 GM Fem Manresa), 5 vots negatius (4 GMPSC-CP i 1 GMCs)
i 1 abstenció (Sr. Miguel Cerezo Ballesteros), i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.-

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=17037.0
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11.-

Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 28, 29, 31, 32 i 33, dels dies 7, 14, 21 i 28 de
juny i 5 de juliol de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm.
24, del dia 17 de maig de 2022.-

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 28, 29, 31, 32 i 33, que corresponen a les sessions dels
dies 7, 14, 21 i 28 de juny i 5 de juliol de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter
públic núm. 24, que correspon a la sessió del dia 17 de maig 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/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=17049.0

12.-

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

Data
d'entrada
22-06-2022

Organisme
Generalitat de
Catalunya.

Remitent
Direcció General de
Cooperació al
Desenvolupament

Acord municipal
Acord de Ple de 17 de març de 2022, en relació a una
moció de suport al poble d’Ucraïna i a la resolució
dialogada del conflicte.

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=17064.0

13.-

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

13.1.- Pregunta del GM de Fem Manresa en relació amb la xarxa d’hidrants del
Parc de Bombers de Manresa.La regidora Roser Alegre Fontanet llegeix la pregunta formulada pel Grup Municipal de
Fem Manresa, de 20 de juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Arran de l’incendi forestal del Pont de Vilomara que va començar el diumenge 17 de
juliol, el Parc de Bombers de Manresa va fer públic, el dia després, en una carta oberta
a través del diari Nació Manresa, la situació precària en què es troba el Parc de
Bombers de Manresa des de fa 40 anys.
Com exposen a la carta, “el Parc de Bombers de la capital del Bages, que cobreix un
volum de territori gens menyspreable, anem molt mancats d'un element totalment
essencial per poder desenvolupar la nostra feina habitual: l'aigua”. Així, afirmen que la
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xarxa d'hidrants que permet reomplir els camions d'aigua, no té pressió. Problema amb
el qual conviuen des de fa 40 anys i que implica que hagin d’esperar pràcticament una
hora per omplir un camió.
Des del Parc de Manresa no s’entén com és que a dia d’avui, per molt que ho han
intentat, no s’ha pogut resoldre aquest dèficit. I insten a les administracions pertinents
a posar-se d’acord per resoldre-ho.
Davant d’aquesta situació, des de Fem Manresa preguntem:
Quines gestions s'han realitzat des del govern municipal per resoldre aquest conflicte?
I quines es preveuen fer a partir d’ara?”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=17070.0

13.2.- Pregunta del GM del PSC-CP en relació amb la contractació dels
consultors externs de l’Assessoria Vallbé per participar a les
negociacions del nou conveni sobre les condicions laborals dels
treballadors i treballadores municipals.El regidor Antoni Josep Valentí Moll llegeix la pregunta formulada pel Grup Municipal
del PSC-CP, de 20 de juliol de 2022, que es transcriu a continuació:
“Davant el comunicat que la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa d'aquest
Ajuntament ens van fer arribar als grups municipals el passat 23 de juny per compartir
la situació de les negociacions en relació el nou conveni sobre condicions laborals dels
treballadores i treballadors municipals on es manifestava la preocupació i neguit
davant certes imposicions unilaterals de l'equip negociador per part del Govern de
l'Ajuntament, des del GMS preguntem:
El motiu, les responsabilitats, les funcions, i el cost de la contractació dels consultors
externs de l'Assessoria Vallbé (els quals eren esmentats en el comunicat rebut del
Personal de l'Ajuntament) per participar a les negociacions directes davant els
representants dels treballadores i treballadors municipals?”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b081fa8c100182101f
754b00b3?startAt=17668.0
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Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........
El secretari general,
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