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

4/2015
16 d’abril de 2015
19:07 h a 21:05
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Joan Calmet Piqué
Regidors i regidores
Sílvia Gratacós González
Maria Olga Sánchez Ruiz
Àuria Caus Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
M. Jesús Pérez Alonso
Sònia Diaz Casado
Ruth Guerrero Rodríguez
José Luis Irujo Fatuarte
Pere Culell Oliveras
Mireia Estefanell Medina
Joan Vinyes Sabata
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Joan Comas Blanch
Sebastià Llort Prat
Albert Pericas Riu
Adam Majó Garriga
Jordi Masdeu Valverde
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats

Es fa constar que el senyor Pere Culell abandona la sala de plens durant el
coneixement del punt 7.4 de l’ordre del dia.
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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 3, que va tenir
lloc el dia 19 de març de 2015.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2728, de 27 de febrer de
2015, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2727, de 19 de març de 2015,
sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini referent al període 20162017 i 2018.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2902, de 26 de març de 2015,
sobre declaració d’emergent de la contractació dels treballs d’enderroc del
forjat malmès de l’immoble ubicat al carrer Infants, 2, de Manresa (Farmàcia
Alier).

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3219, d’1 d’abril de 2015,
sobre incoació d’expedient per reconèixer al Pintor Vila Closes l’honor
consistent en la dedicació d’una escultura a l’espai públic conegut amb el
mateix nom de Parc del Pintor Vila Closes.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2691, de 20 de març de 2015,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde, els dies 21 i
22 de març de 2015.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2999, d’1 d’abril de 2015,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde, durant
els dies 3, 4, 5 i 6 d’abril de 2015.

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3082, de 7 d’’abril de 2015,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia, per malaltia, per la primera tinent
d’alcalde, els dies 7 i 8 d’abril de 2015.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió, a títol pòstum, de la
Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural al senyor Ramon Busquet i Guixé.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió al Pintor Vila Closes de
l’honor consistent en la dedicació d’una escultura de bronze a situar a l’espai
públic conegut amb el nom de Parc del Pintor Josep Vila Closes.
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4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen, sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 241.60.489.20. Oficina tècnica laboral. Subvencions
nominatives.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 3263.489.20 – Foment hàbits vida saludable. Subvencions
nominatives.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de no disponibilitat de
crèdit de l’aplicació 011.2.911.00 del pressupost de l’exercici 2015.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau de l’assumpció del compromís d’adquirir
durant el període 2015-2019, diverses finques de la societat municipal FORUM,
SA, a raó de 500.000 € l’any.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 7/2015 dins del Pressupost municipal vigent.

4.2

Regidoria delegada de Governació

4.2.1

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència:
Modificar i aprovar el text refós de les bases tècniques i econòmiques que
formen part de conveni interadministratiu signat el 25 de maig de 2007, entre el
Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa per a la gestió i explotació de
l’abastament en alta d’aigua potable als municipis dels sistemes sud i centre,
fase 1, del Bages Cardener, a través d’Aigües de Manresa, SA.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del
Pla parcial urbanístic PAU2 Concòrdia. Unitat 1.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla de Millora Urbana
d'ordenació volumètrica de la Clínica Sant Josep de Manresa.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del
Pla General Equipament de Manresa. Carrer Remei de Dalt.

5.1.4

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla
General de Manresa. Mas de l’Oller.

5.1.5

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla
General de Manresa. Pla Especial Fàbrica Nova.

Acta de la sessió plenària núm. 4, de 16 d’abril de 2015

3

5.2

Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

5.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'any 2015 destinades a
programes o activitats per a l'enfortiment del teixit social i la participació als
barris.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2015.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la reforma horària.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per sol·licitar al Departament de
Territori i Sostenibilitat la revisió del Pla Director Urbanístic del Pla de Bages.

7.3

Proposició del Grup Municipal d’ERC en relació a una declaració institucional
en commemoració del dia 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull LGTB.

7.4

Proposició del Grup Municipal d’ERC de rebuig a l’IVA del 21 % a la cultura i
material escolar, i proposta d’aplicar l’IVA superreduït del 4 %.

7.5

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre revisió de la valoració de la relació
de llocs de treball (RLT).

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

8.1

Proposta per a l’aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual Pla
General Mas de l’Oller.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 13, 14, 16 i 18,
que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 10, 17, 24 i 31
de març de 2015, i de les actes núm. 10 i 15, de les sessions amb caràcter
públic dels dies 17 de febrer i 17 de març de 2015

11.

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

12.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN
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Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents:

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 3, que va tenir
lloc el dia 19 de març de 2015.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió del Ple núm. 3 que correspon al dia 19 de març de 2015, que s’ha entregat als
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2728, de 27 de febrer de
2015, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2014, en aplicació
d’allò que disposen els articles 191 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 i 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la
qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament ......................................................................... 28.383.827,06
1.2. Obligacions pendents de pagament................................................................ 10.728.920,46
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ............................................... 75.272.947,06
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici ........................................................................................................ -72.295.685,98
2.3. Resultat Pressupostari ...................................................................................... 2.977.261,08
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat. .................................................................................................................-399.506,99
2.5. Resultat pressupostari ajustat ......................................................................... .2.577.754,09
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3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-14 i que
s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2015
(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004) ..........................................

15.269.429,34

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament ...................................

27.352.753,09

4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant l’
exercici pendent de
cobrament. ...................................................... 10.791.983,80
4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament. ...................................................... 17.591.843,26
4.1.3. Ingressos pendents
d’aplicació ....................................................... -1.482.835,38
4.1.4. Saldos comptes de deutors
no pressupostaris ............................................... 451.761,41
4.2. Obligacions pendents de pagament................................................

-18.288.778,59

4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes durant
l’exercici .......................................................... 10.557.064,12
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament reconegudes en exercicis
anteriors. ............................................................. 171.856,34
4.2.3. Pagaments pendents d’aplicació ......................................... 4.2.4. Saldos comptes de creditors
no pressupostaris. ............................................ 7.559.858,13

4.3. Fons líquids ...................................... ..............................................

907.585,30

4.4. Romanent de Tresoreria Total .......................................................................... 9.971.559,80
4.5. Saldos dubtós cobrament................................................................

-7.093.587,70

4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat ............... .

-3.155.617,78

4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS.. ..................................................................................

-277.645,68
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SEGON.- Destinar els recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, és a dir,
les desviacions de finançament negatives, que sumen un import de 215.412,20 euros,
a finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu.
TERCER.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit existents a 31 de
desembre de 2014, amb el detall que figura en l’expedient, per un import total de
15.269.429,34 euros.
QUART.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia-Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2727, de 19 de març de
2015, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini referent al
període 2016-2017 i 2018.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu elaborat referent al pla pressupostari a mig termini, previst en l’article 6
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministre d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i que s’acompanya com a annex
únic,
Resolc:
PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini referent al període 2016-2017 i
2018.
SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.”
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2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2902, de 26 de març de
2015, sobre declaració d’emergent de la contractació dels treballs
d’enderroc del forjat malmès de l’immoble ubicat al carrer Infants, 2, de
Manresa (Farmàcia Alier).

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc del forjat malmès
de l’immoble ubicat al carrer Infants núm. 2 de Manresa (Farmàcia Alier).
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra d’enderroc del forjat malmès de
l’immoble ubicat al carrer Infants núm. 2 de Manresa (Farmàcia Alier), i adjudicar el
contracte a l’entitat mercantil REFORMES CADÍ, SL (CIF B-63439384 – Av. Bases de
Manresa, 127 de Manresa - 08243), d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a
continuació:







Objecte: L’actuació consisteix en l’enderroc total del revoltó de l’entrebigat, col·locació
d’un taulell de fusta entre les biguetes de fusta per a tapar el forat, refer el cel-ras de
plaques de guix en el magatzem i lavabo de sota, i repàs de la teulada i baixants per
evitar les filtracions continuades.
Termini d’inici de les actuacions: 24 hores, comptades des de la data de recepció de la
notificació de la present resolució.
Termini d’execució de l’obra: 15 dies.
Pressupost de l’obra: a determinar.
Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada pels
tècnics de la Secció d’Equipaments Municipals.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.”

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3219, d’1 d’abril de 2015,
sobre incoació d’expedient per reconèixer al Pintor Vila Closes l’honor
consistent en la dedicació d’una escultura a l’espai públic conegut amb el
mateix nom de Parc del Pintor Vila Closes.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r. – Incoar expedient, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a reconèixer al Pintor Vila Closes l’honor consistent en la
dedicació d’una escultura a l’espai públic conegut amb el mateix nom de Parc del
Pintor Vila Closes.
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2n. – Incorporar a aquest expedient els actes d’instrucció previstos als articles 19.3 i
20 del Reglament d’Honors i Distincions que es contenen al procediment administratiu
amb què es va donar a l’esmentat espai públic el nom de Parc del Pintor Vila Closes i,
en conseqüència, donar per realitzats els actes de determinació dels mèrits.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que es celebri.”

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2691, de 20 de març de
2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde,
els dies 21 i 22 de març de 2015.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 21 i 22 de març de 2015, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular i de la primera tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de
l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep M.
Sala Rovira, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala
Rovira.
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. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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.”

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2999, d’1 d’abril de 2015,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde,
durant els dies 3, 4, 5 i 6 d’abril de 2015.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 3, 4, 5 i 6 d’abril de 2015, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
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
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l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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.”

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3082, de 7 d’’abril de
2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia, per malaltia, per la
primera tinent d’alcalde, els dies 7 i 8 d’abril de 2015.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:

“PRIMER. Que durant l’absència temporal del titular de l’alcaldia, la totalitat de les
funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la primera tinent d’alcalde,
senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que el substituirà amb caràcter d’alcaldessa
accidental, així com en la presidència de la sessió de la Junta de Govern Local
convocada per al dia d’avui 7 d’abril de 2015, a les 9,30 h amb caràcter reservat.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M.
Mercè Rosich Vilaró.
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. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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.”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió, a títol pòstum, de la
Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural al senyor Ramon Busquet i Guixé.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, d’1 d’abril de 2015, que es
transcriu a continuació:
“Vista la instància presentada per l’Associació d’Amics de la Seu de Manresa el dia 24
de juliol de 2014 (número de registre 20140041795) amb què sol·licitava l’atorgament
de la distinció de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la persona de Ramon
Busquet i Guixé pel seu compromís social i cultural amb la ciutat de Manresa.
D’acord amb les previsions del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Manresa, el 10 de novembre de 2014 l’Alcalde va dictar una resolució amb què
incoava l’expedient administratiu d’honors i distincions per tal d'establir si en la
persona de Ramon Busquet i Guixé hi concorren els mèrits per tal de concedir-li la
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Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural. D’acord amb el procediment, es va nomenar
Jutge Instructor i Secretari de l'expedient.
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès un informe que destaca de
Ramon Busquet i Guixé el valor de la tasca duta a terme al llarg de tota la seva vida en
favor de la ciutat amb la seva dedicació a nombroses entitats empresarials, cíviques i
culturals i per la seva valuosa tasca en favor de la preservació del patrimoni cultural de
Manresa amb diverses entitats. Però, sobretot, mitjançant l'Associació d'Amics de la Seu,
on va aconseguir la realització de nombroses i importants intervencions per a la
restauració de la basílica durant la seva presidència.
L’article 4 del Reglament d'Honors i Distincions disposa que entre els honors i
distincions que l’Ajuntament podrà conferir hi ha el de la Medalla de la Ciutat al Mèrit
Cultural.
D’acord amb l’article 15 del mateix Reglament d'Honors i Distincions, les Medalles que
s’hi preveuen tenen per objecte premiar mèrits extraordinaris que concorrin en
persones individuals, entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun
d’aquests camps, aconseguint amb la seva activitat fites o millores en el seu favor i en
de la ciutat.
L'article 21 del Reglament estableix que la concessió de la Medalla de la Ciutat haurà
de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerint-se per a la seva aprovació
l’adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del
nombre legal de membres de la Corporació.
A l'informe emès per l'instructor de l'expedient de data 1 d’abril es deixa constància
dels mèrits que concorren en la persona de Ramon Busquet i Guixé, proposant-se la
concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció
dels següents:
ACORDS
“PRIMER.- CONCEDIR a títol pòstum la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a
Ramon Busquet i Guixé pel seu compromís en benefici de la ciutat en l’àmbit cultural
amb la seva dedicació a nombroses entitats i, especialment, per la valuosa tasca que
realitzà a la presidència de l'Associació d'Amics de la Seu, entre els anys 1988 i 2012,
des d'on va promoure la preservació i recuperació de la Basílica de la Seu de
Manresa, sent el principal impulsor de la redacció del pla director del temple i d’acords
institucionals que han permès avançar en la seva restauració i difusió.
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies de la persona, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la
seva concessió, i la data de la mateixa.”

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, diu que l’Associació d’Amics de
la Seu va entrar una petició a l’Ajuntament de Manresa per demanar l’atorgament de la
Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural al senyor Ramon Busquet i Guixé.
L’Ajuntament va posar en marxa el procediment administratiu que preveu el Reglament
d’honors i distincions. Després dels informes preceptius corresponents, finalment es
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valora la tasca duta a terme al llarg de la seva vida en favor de la ciutat, amb la seva
dedicació en nombroses entitats empresarials, cíviques i culturals, i la seva valuosa
tasca per a la preservació del patrimoni cultural de Manresa amb diverses entitats,
però sobretot, mitjançant l’Associació d’Amics de la Seu, on va aconseguir la
realització de nombroses i importants intervencions per a la restauració de la Basílica
durant la seva presidència.
Per tot aquest conjunt de fets el Ple proposa que es concedeixi a títol pòstum la
medalla de la ciutat al mèrit cultural a Ramon Busquet i Guixé, pel seu compromís en
benefici de la ciutat en l’àmbit cultural, amb la seva dedicació en nombroses entitats i
especialment per la seva valuosa tasca que realitzà durant la presidència de
l’Associació d’Amics de la Seu entre els anys 1988 i 2012, des d’on va promoure la
preservació i recuperació de la Basílica de la Seu de Manresa, essent el principal
impulsor de la redacció del Pla director del temple i d’acords institucionals que han
permès avançar en la seva restauració i difusió.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió al Pintor Vila Closes
de l’honor consistent en la dedicació d’una escultura de bronze a situar a
l’espai públic conegut amb el nom de Parc del Pintor Josep Vila Closes.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, d’1 d’abril de 2015, que es
transcriu a continuació:
“En el marc dels actes d’homenatge i record al pintor Josep Vila Closes es vol procedir
a la col·locació a l’espai públic conegut amb el nom d’aquesta mateixa persona d’una
escultura que serà objecte de donació per part de la família del pintor. La peça és obra
de l’escultor Ramon Oms.
L’article 17 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Manresa preveu
que es poden reconèixer els mèrits especials d’una persona vinculada a la ciutat
mitjançant la construcció i/o dedicació d’un monument públic.
Els articles 18 i 19 i següents del mateix reglament preveuen les condicions que
hauran de concórrer en la persona beneficiària i el procediment d’atorgament.
El Ple de la Corporació del mes de març de 2001 va concedir la Medalla de la Ciutat a
Josep Vila Closes. Posteriorment, el ple del mes de desembre de l’any 2008 va
resoldre designar amb el nom de Parc del pintor Vila Closes un espai públic de la
Ciutat. En la tramitació d’aquests expedients es van realitzar els tràmits d’instrucció
necessaris per tal de determinar els mèrits que concorren en aquesta persona per a
l’atorgament d’un honor o distinció.
Amb resolució del dia 1 d’abril de 2015 es va acordar incoar expedient d’honors i
distincions, incorporant al mateix els actes d’instrucció previstos als articles 19.3 i 20
del Reglament d’Honors i Distincions que es contenen al procediment administratiu
amb què es va donar a l’esmentat espai públic el nom de Parc del Pintor Vila Closes i,
en conseqüència, donar per realitzats els actes de determinació dels mèrits.
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Vist l’informe proposta emès per la Tècnica de Patrimoni Cultural en data 1 d’abril de
2015 i l’informe emès pel cap de secció de l’Oficina de Suport Jurídic en la mateixa
data. Així com el plànol que assenyala l’emplaçament elaborat per la Cap de Secció
d’Obra pública.
L'article 21 del Reglament estableix que la concessió dels honors i les distincions que
recull el Reglament serà competència pel Ple de la Corporació, sent requerit per a la
seva aprovació l’adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues
terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció
dels següents:
ACORDS
“PRIMER.- CONCEDIR al Pintor Vila Closes l’Honor consistent en la dedicació d’una
escultura de bronze a situar a l’espai públic conegut amb el nom Pintor Vila Closes, on
hi constarà el següent lema:
“JOSEP VILA CLOSES
Un home i un artista lliure
Manresa, 1921- 2005”

SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques
circumstàncies de la persona i l’honor, així com la data de la seva concessió.”

les

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, manifesta que en aquest cas es
torna a parlar de l’aplicació del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de
Manresa, concretament en la persona de Josep Vila Closes, artista reconegut,
manresà, del qual aquest any se celebren els deu anys de la seva mort. La família ha
organitzat un seguit d’activitats durant l’any per recordar la figura del pintor i una d’elles
és la donació que fa a la ciutat d’una escultura obra de l’escultor Ramon Oms.
El fet que aquesta escultura pugui ser instal·lada en un parc públic de la ciutat que,
com no pot ser d’altra manera seria el Parc del Pintor Vila Closes, fa que s’hagi de
posar en marxa aquest procediment per poder-li atorgar aquest honor de disposar
d’una escultura en un parc públic de la ciutat.
El dictamen proposa que el ple concedeixi al pintor Josep Vila Closes l’honor
consistent en la dedicació d’una escultura de bronze a situar a l’espai públic conegut
amb el nom de Pintor Vila Closes, on hi constarà el lema següent: “Josep Vila Closes.
Un home i un artista lliure. Manresa 1921-2005”.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda
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4.1.1

Dictamen, sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de
l’aplicació pressupostària 241.60.489.20. Oficina tècnica laboral.
Subvencions nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, d’1 d’abril de 2015,
que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost municipal per al 2015 el dia 18 de
desembre de 2.014, essent vigent des del dia 26 de gener de 2015.
D’acord amb el pressupost municipal per a l’exercici 2015, es preveu una aplicació per
l'execució del programa Oficina Tècnica Laboral (programa 241.60 – Secció
d’Ocupació. Oficina Tècnica Laboral). Aquesta part del pressupost municipal aprovat
pel 2015 està distribuïda i finançada d’acord amb el següent detall:

24160

Oficina Tècnica 39.000,00
Laboral

241.60.489.20 Subvencions
nominatives

39.000,00

Finançament
aplicat al
programa

39.000,00 Finançament 39.000,00
previst

Previsió
subvenció DIBA
Xarxa Governs
Locals OTL
Bages aplicat al
programa

39.000,00

39.000,00

Aquesta distribució es va preveure tenint com a referència al recurs econòmic per al
finançament de l’Oficina Tècnica Laboral atorgat per la Diputació de Barcelona pel
passat exercici 2014.
El dia 12 de febrer de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, ha
aprovat la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de Prestació “Integració
sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de
concertació de l’any 2015 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i, segons les
ràtios establertes pels ajuts del fons de prestació, la Diputació de Barcelona resol
aportar a l’Ajuntament de Manresa un ajut econòmic superior al del 2014, en concret
l'import de 43.392,93€. Per tant és preveu acceptar aquest ajut econòmic i aplicar els
43.392,93 € a l’exercici 2015, essent l’import 4.392,93€ superior al previst.
L’objectiu del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona és garantir una
dotació econòmica destinada al suport del funcionament bàsic de les Oficines
Tècniques Laborals (OTL), i els ajuts del fons de prestació s’estableixen en funció
d’unes ràtios d’usuaris atesos, accions realitzades, població en edat de treballar
susceptible de patir una malaltia mental, i zona d’influència de l’OTL, tot dades sobre
execució real realitzada en l'any anterior a l'atorgament.
En aquest sentit, la Fundació Germà Tomàs Canet i l’Ajuntament de Manresa signen,
des de l’any 2009, convenis anuals per tal de treballar conjuntament en la millora de la
qualitat de vida de les persones amb malaltia mental, tant en la vessant sanitària com
en altres aspectes socials i econòmics. Un dels principals eixos de treball -exposats
explícitament en els convenis- fa referència al suport a les persones amb malaltia
mental per tal de millorar la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral.
L’objectiu del conveni és establir les condicions tècniques i econòmiques entre
l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Germà Tomàs Canet, per materialitzar
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l’encomanda d’execució de l’actuació Oficina Tècnica Laboral, inserida en la
convocatòria de la Diputació de Barcelona, XGL any 2015, en l’àmbit de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, Servei de Mercat de Treball - Integració
sociolaboral de persones amb malalties mentals.
L’import econòmic que s’inclourà en el conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa
i la Fundació Germà Tomàs Canet, serà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
15.241.60.489.20 Subvencions nominatives, i per un import previst de 42.392,93€, per
la qual cosa es fa necessari incrementar-la en 3.392,93€. Tot aquest import prové dels
ingressos extraordinaris a aplicar del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona
anomenat “Integració Sociolaboral de persones amb malalties mentals”. Aquests
majors ingressos permetran que la Fundació Germà Tomàs Canet pugui ampliar
l'oferta de sessions grupals d'orientació als usuaris.
També aclarir que la diferència de 1.000€ resultant de la diferència entre el total de
subvenció atorgada (43.392,93€) i el nou import previst per l'aplicació pressupostària
15.241.60.489.20 (42.392,93€) s'aplicarà a l'aplicació pressupostària 15 241.14.226.99
Altres Serveis - Altres despeses diverses. En aquest cas però no es generen majors
ingressos ja que la consignació inicial era superior a aquests 1.000€.
Per tot l’exposat, el tècnic que subscriu, amb el vistiplau de la regidora delegada de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, proposa aprovar la modificació de l'aplicació
pressupostària 15.241.60.489.20 de tal manera que la consignació sigui la següent, un
cop aplicats els majors ingressos:
Aplicació
pressupostària
241.60.489.20

Oficina Tècnica Consignació Baixa de crèdit
Laboral
inicial
Subvencions
nominatives

Increment de
crèdit

Import majors Consignació
ingressos
final

39.000,00

----

3.392,93

3.392,93

42.392,93

39.000,00

----

3.392,93

3.392,93

42.392,93

La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen
de l’adopció d’un acord del ple municipal.
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La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària,
241.60.489.20 relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció
serà:
Aplicació pressupostària 241.60.489.20:
Oficina Tècnica Laboral. Subvencions nominatives

42.392,93

Segon.- Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a
efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, informa que aquesta modificació pressupostària correspon a un increment
de crèdit, relatiu a la subvenció nominativa que es convenia anualment amb la
Fundació Germà Tomàs Canet.
La previsió inicial del pressupost de l’any 2015 era de 39.000 € i el mes de febrer
d’enguany la Diputació de Barcelona ha resolt aportar a l’Ajuntament de Manresa un
ajut econòmic superior, concretament 43.392,93 €, dels quals 42.392,93 aniran
directament a la Fundació Tomàs Canet i els 1.000 € restants queden per a la gestions
pròpies de l’Ajuntament i la justificació de la subvenció.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC)
i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 3263.489.20 – Foment hàbits vida saludable. Subvencions
nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 18 de març de
2015, que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2015,
en sessió del dia 18 de desembre de 2014.
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Aplicació pressupostària 3263 489 20:
Foment hàbits vida saludable. Subvencions:

Total..61.500,00

Mosaic
Associació Espanyola contra el càncer
Associació Familiars Alzheimer i altres demències
Fundació Universitària del Bages
I a tu qui et cuida

37.000,00
9.000,00
7.000,00
5.500,00
3.000,00

En data 13 de març del 2015, la Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i
Programes va informar que el programa I a tu qui et cuida? Executat per l’Associació
de Familiars de l’ Alzheimer de Manresa, no es portarà a terme i proposa destinar els
3.000€ que s’alliberen a les següents despeses no previstes:



1.210€ a l’aplicació pressupostària 3342 22699 Promoció del teatre, Música i
Dansa.
1.790€ a l’aplicació pressupostària 311122699 Actuacions de salubritat. Altres
despeses diverses.

La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen
de l’adopció d’un acord del ple municipal.
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 3263 489.20
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària 3263 489 20:
Foment hàbits vida saludable. Subvencions:
Mosaic
Associació Espanyola contra el càncer
Associació Familiars Alzheimer i altres demències
Fundació Universitària del Bages

Total
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Segon.- Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a
efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, informa que el dictamen tracta d’una modificació de l’aplicació
pressupostària 3263.489.20.
Diu que atès que una de les entitats que inicialment tenia previst portar a terme un dels
programes previstos en el pressupost aprovat el 18 de desembre de 2014, finalment
no el durà a terme aquest any 2015, es proposa destinar l’import de 3.000 € entre dos
programes concrets. Un de Promoció del teatre, música i dansa, en què s’hi dediquen
1.210 €, i la quantitat restant de 1.790 € que anirien destinats a Actuacions en
salubritat, com per exemple actuacions d’urgència en cas de plagues de coloms, rates
o altres aspectes de salubritat
Demana el vot favorable a aquesta modificació de l’aplicació pressupostària
esmentada.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC)
i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de no disponibilitat
de crèdit de l’aplicació 011.2.911.00 del pressupost de l’exercici 2015.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7
d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament va tancar l’exercici 2014, amb un romanent de tresoreria
negatiu d’import 277.645, 68 euros, segons Resolució de l’ Alcaldia de data 27 de
febrer de 2015.
Vist el previst en l’article 193 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 i amb la finalitat
d’eixugar el dèficit esmentat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de l’acord
següent:
“Reduir despeses de l’aplicació 011291100 Amortització préstecs a llarg termini sector
públic , del pressupost 2015, per l’esmentat import de 277.645,68 euros”.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que atès que s’ha
tancat l’exercici 2014 amb un romanent negatiu de Tresoreria de 277.645,68 €, i tenint
en compte que en el pressupost de l’any 2015 hi ha una partida que permet fer
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aquesta immobilització de recursos per tal de compensar aquest diferencial, es
planteja reduir les despeses de l’aplicació 011.29.1100, a fi de deixar el pressupost
2015 amb dèficit zero.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 14 abstencions (4 GMPSC, 3
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau de l’assumpció del compromís
d’adquirir durant el període 2015-2019, diverses finques de la societat
municipal FORUM, SA, a raó de 500.000 € l’any.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, d’1 d’abril
de 2015, que es transcriu a continuació:
“Durant els últims anys, el mercat immobiliari ha patit contraccions de la demanda
importants, atès la gran oferta que havia generat prèviament el mercat; com a
conseqüència d’això i de la manca de cobrament de diverses subvencions atorgades
per la Generalitat de Catalunya a la societat municipal Fòrum S.A., aquesta ha patit un
decalatge important entre els seus ingressos i els seus pagaments.
Aquest fet ha originat no poder atendre, una part important dels seus venciments de
l’endeutament bancari actual, i respecte a la majoria d’entitats financeres creditores.
Degut a això i durant els últims mesos, es va fer un estudi sobre les “Projeccions
Financeres 2014 – 2022” dins d’un Pla de viabilitat elaborat al respecte, validat tot això
pel President del Consell d’Administració de Fòrum S.A., en data 15 de desembre del
2014; aquest Pla ha provocat diverses reunions amb l’anomenat “Pool bancari”, es a
dir amb totes les entitats financeres creditores de la societat.
A partir d’aquestes reunions, les diferents entitats hauran de fer sengles ofertes,
encaminades a una reestructuració o refinançament de tot el deute actual de la
societat municipal Fòrum S.A.; però condicionat tot aquest Pla, a l’aprovació prèvia per
part del Ple de l’Ajuntament de Manresa d’una compra de finques per un import de
500.000€ cada any; i de moment per al període de cinc anys, que va del 2015 al 2019.
Vist l’informe conjunt, emès pel Cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial i Inversions, i l’Interventor municipal, de data 1 d’abril de 2015.
Per tot això el Regidor d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció de l’acord següent:
“Assumir el compromís d’adquirir, en els termes previstos a la legislació vigent
durant el període 2015 a 2019, i a raó de 500.000€ a l´any, diverses finques de la
societat municipal Fòrum S.A.; per tal de garantir el pla de viabilitat de
l’empresa, i com a garantia de la reestructuració del seu endeutament bancari; a
acordar amb totes les entitats financeres creditores de la societat.””
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen tracta
del pla de reestructuració del deute de FORUM, SA, com ja es va comentar en el ple
de desembre passat sobre pressupostos. Aquesta reestructuració s’està tancant amb
el pool bancari i es preveu que en les properes setmanes es podrà dur a terme i
signar.
Explica que de la mateixa manera que ja es va preveure en el pressupost 2015, i es va
aprovar, una partida de 500.000 € per poder realitzar compres patrimonials a
l’empresa FORUM, i també es va comentar que aquesta és una operació que s’hauria
de fer fins a final del període de reestructuració del deute –que era el 2023-, a l’hora
d’acabar de tancar alguns aspectes amb aquest pool bancari, s’ha acotat el termini al
2019, amb la qual cosa el compromís de l’Ajuntament per garantir la compra de
patrimoni a FORUM, no serà del 2015 al 2023 sinó fins el 2019.
Per tant, el compromís, a banda del 2015 que ja està aprovat i que existeix la partida,
s’adopta el compromís que en els pressupostos de 2016, 2017, 2018 i 2019 s’inclourà
una partida com la d’enguany, per fer front a aquestes compres de patrimoni.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que, com bé
ha recordat el senyor Sala, aquest dictamen ve associat en part pel pressupost aprovat
el passat mes de desembre, amb una partida de 500.000 € per a l’adquisició de
finques de FORUM per part de l’Ajuntament de Manresa i fer front a acords previstos
amb entitats bancàries.
Diu que també recordaran que un dels arguments pels quals el GMPP va votar en
contra del pressupost per al 2015, va ser aquest.
El GMPP no troba adequada aquesta forma de gestió mitjançant l’aportació de
500.000€ per a l’adquisició de finques de FORUM, SA, com a gestió pròpia del món
empresarial i immobiliari, ja que –com van dir en el seu moment- hi ha d’altres
fórmules per reflotar l’empresa FORUM que no la d’haver de destinar 500.000 € de
l’Ajuntament que -segons es diu no té recursos per aplicar en d’altres aspectes-.
El que no farà el GMPP serà donar suport a allò que farà el proper govern, en el
proper mandat corporatiu fins l’any 2019, que sigui, a més a més, seguint el mateix
criteri de l’adquisició per valor de 500.000 € per contentar unes entitats financeres que
potser renovaran o no la concessió de crèdits, ja que sembla ser que hagi de ser una
condició sine qua non –no vol dir que ho hagi dit el regidor d’Hisenda-, però els dóna a
entendre com si ho fos.
El GMPP creu que FORUM té altres sistemes de viabilitat que podrien sorgir de la
gestió del món empresarial, que les repercussions econòmiques que hi pot haver el
2017, 18 o 19, poden ser molt diferents i l’Ajuntament no té per què tenir una hipoteca
al damunt i haver d’adquirir per valor de 500.000 € anuals finques de FORUM, SA.
Creu que seria el mateix argument pel qual moltes empreses de la ciutat, per no haver
de tancar portes, l’Ajuntament els comprés mercaderies perquè poguessin continuar
funcionant.
El GMPP creu que és una forma incorrecta de funcionament, per la qual cosa votaran
en contra del dictamen.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 3 GMERC) ) 3 vots
negatius (3 GMPP) i 4 abstencions (2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 7/2015 dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 2 d’abril de 2015,
que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i de crèdits
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, per
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2016.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2015 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen i creen , en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, 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, l’expedient 7/2015 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen tracta
d’un canvi de partides per import de 39.679,77 €, per tal de fer una provisió de 27.000
€ per a la instal·lació de l’ascensor del mercat de Puigmercadal, que es finança amb
un estalvi procedent de préstecs a llarg termini que permetrà vehicular aquesta nova
instal·lació.
Així mateix, hi ha el compliment d’un acord amb el Consell Comarcal per una obra que
es va fer l’any 2013, d’arranjament del camí de l’Hostal de l’Arpa, de 2.701,84 €, que
també es financen dins de les pròpies partides de llicències i protecció de la legalitat.
Com s’ha esmentat en els punts 4.1.1 i 4.1.2, hi ha una major aportació d’ingressos
amb subvencions per a l’Oficina Tècnica Laboral, de 3.392,93 €, que permetrà
augmentar les subvencions a atorgar.
Hi ha un estalvi de 3.000 € procedents de la renúncia a la subvenció nominativa del
programa: “I a tu qui et cuida?”, dels quals 1.210 es recondueixen cap a un conveni
amb Apropa Cultura, i 1.790 amb noves actuacions en matèria de salubritat.
Un altre canvi és el de 3.585 € per fer front al rescabalament d’uns danys ocasionats a
la xarxa soterrada d’enllumenat públic, a causa de les obres de canalització d’una
xarxa de telecomunicacions. La companyia d’assegurances MUSSAP ha facilitat el
compliment del recurs que es va presentar, la qual cosa subsana la necessitat dels
3.585€, però des d’un punt de vista operatiu aquests entren en una partida
pressupostària de la qual no es poden treure aquests recursos i s’aprofiten estalvis
d’altres partides del capítol I, de 1.500 i 2.085 € per tirar endavant aquesta obra
d’arranjament pels danys ocasionats a la xarxa soterrada.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 14 abstencions (4 GMPSC, 3
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.2

Regidoria delegada de Governació

4.2.1

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons
d’urgència: Modificar i aprovar el text refós de les bases tècniques i
econòmiques que formen part de conveni interadministratiu signat el 25
de maig de 2007, entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa per
a la gestió i explotació de l’abastament en alta d’aigua potable als
municipis dels sistemes sud i centre, fase 1, del Bages Cardener, a través
d’Aigües de Manresa, SA.

L’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del
dia, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, que s’aprova per la unanimitat dels 25
membres presents.
El secretari presenta la proposta del regidor delegat de Governació, de 13 d’abril de
2015, que es transcriu a continuació:
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“El Ple de la Corporació, en sessió de 21 de maig de 2007, va aprovar el conveni
interadministratiu entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, a
l’objecte establir un marc estable de cooperació entre ambdues parts, amb la finalitat
que l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA, en el seu caràcter de societat
instrumental de l’Ajuntament de Manresa, col·laborés en la gestió i explotació de
l’abastament en alta d’aigua potable als municipis dels sistemes sud i centre – Fase 1
del Bages Cardener.
En el mateix acord es van aprovar les Bases Tècniques i Econòmiques i el Projecte
d’Explotació que formen part del conveni i regulen específicament el règim
d’obligacions de la cooperació.
Per tal de realitzar una adaptació en el procediment de facturació, és procedent la
modificació dels articles 4, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 de les
Bases citades, així com la desaparició de l’article 33 i l’actualització de l’annex II.
Per tot això, com a regidor delegat de Governació, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Modificar els articles 4, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 i 32,
suprimir l’article 33 i actualitzar l’annex II de les Bases Tècniques i Econòmiques que
formen part del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Manresa, que té per objecte establir un marc estable de cooperació
entre ambdues parts, amb la finalitat que l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA, en
el seu caràcter de societat instrumental de l’Ajuntament de Manresa, col·labori en la
gestió i explotació de l’abastament en alta d’aigua potable als municipis dels sistemes
sud i centre – Fase 1 del Bages Cardener.
Segon.
Aprovar el text refós de les Bases Tècniques i Econòmiques que formen
part del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament
de Manresa citat, un cop incorporades les modificacions esmentades en el punt primer
d’aquest acord.”

“TEXT REFÓS DE LES BASES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DE LA COOPERACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A
LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ABASTAMENT EN ALTA D’AIGUA POTABLE ALS
MUNICIPIS DELS SISTEMES SUD I CENTRE – FASE 1 DEL BAGES CARDENER, A
TRAVÉS D’AIGÜES DE MANRESA, S.A.( MARÇ 2015)
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CAPÍTOL 1 – OBJECTE, ÀMBIT, CARACTERÍSTIQUES GENERALS.
1

Objecte.

L’objecte d’aquestes Bases tècniques i econòmiques és la regulació de les relacions entre el
Consell Comarcal del Bages i l’empresa pública Aigües de Manresa, S.A., per a l’establiment, la
gestió i l’explotació del servei comarcal de subministrament d’aigua potable en alta al Bages
Cardener (denominat també “Serra de Castelltallat”), sistemes sud i centre – Fase 1, amb la
finalitat d’assegurar el seu funcionament normal, incloent-hi la determinació dels drets i les
obligacions del gestor i dels receptors del servei.
2

Àmbit del servei.

L’abastament en alta objecte d’explotació, comprèn els termes municipals de Castellfollit del
Boix, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Sant Salvador de Guardiola.
La gestió i l’explotació comprèn les instal·lacions en alta corresponents als projectes següents,
en els trams que figuren a l’Annex I:





3

Millora a l'abastament d'aigua al TM de Sant Salvador de Guardiola, als termes
municipals de Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix.
Projecte modificat de la portada d'aigües a Sant Mateu de Bages, als termes municipals
de Sant Mateu de Bages i Fonollosa.
Millora d'abastament d'aigua a la urbanització Canet de Fals, als termes municipals de
Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada.
Portada d'aigües a Castellfollit del Boix, al terme municipal de Castellfollit del Boix.
Millora de l'abastament a les urbanitzacions del Calvet i Can Servitge, als TM de
Rajadell, Sant Salvador de Guardiola i Manresa.

Naturalesa del servei i forma de gestió.

El servei d’abastament d’aigua potable en alta a aquests municipis mantindrà en tot moment la
naturalesa de servei públic.
Les referències a “l’Administració” i “Consell”, en aquestes Bases, s’entén que es refereixen al
Consell Comarcal del Bages.
L’Administració pot modificar, per raó d’interès públic, les característiques del servei. Quan les
modificacions afectin al règim financer de les Bases, l’administració haurà de compensar a
l’empresa explotadora, de forma que es mantingui l’equilibri dels elements econòmics que
s’hagin considerat com a bàsics en el Conveni de col·laboració/Bases. En el supòsit que les
variacions que ordeni l’Administració no tinguin transcendència econòmica, seran de
compliment obligatori per l’explotador, sense dret a cap tipus d’indemnització.
La supressió o reducció de serveis comportarà la disminució del preu, essent obligatòries per
l’explotador sense dret a cap tipus d’indemnització.
L’explotador només podrà subcontractar prestacions accessòries.
4

Titularitat del servei i de les instal·lacions.

La titularitat del Servei d’abastament en alta al Bages Cardener és comarcal i és assumida
mitjançant el Conveni de cooperació i delegació per a l’abastament d’aigua en alta Serra de
Castelltallat, signat entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments beneficiaris el 23 i 31
de juliol de 2002.
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5

Elements materials adscrits al servei.

Seran elements materials adscrits al servei, les instal·lacions en alta següents:









Conduccions
Dipòsits
Vàlvules de seccionament
Comptadors
Buidadors i ventoses
Equips electromecànics
Elements de telecontrol
Casetes

Aquestes instal·lacions gaudeixen de la condició de béns de servei públic.
La relació detallada dels béns adscrits al servei es recull a l’Annex II.
L’explotador mantindrà actualitzat dit inventari amb els nous elements que s’adscriguin al
servei.
Són instal·lacions receptores els dipòsits d’emmagatzematge, que actuen com a elements de
regulació i reserva de les necessitats d’aigua potable de les diferents poblacions.
Els diferents elements materials afectes al servei podran entrar en funcionament de forma
esglaonada en funció dels diferents terminis de finalització de les obres per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua. A l’inici del servei, en cas d’explotació parcial de les instal·lacions per
entrada en funcionament esglaonada, els imports a abonar a Aigües de Manresa seran
proporcionals als elements gestionats, d’acord amb el pressupost d’explotació aprovat.
CAPÍTOL 2 – ORIGEN, QUANTITAT
POTABILITZACIÓ I TRANSPORT.
6

I

QUALITAT

DE

L’AIGUA.

CAPTACIÓ,

Origen de l’aigua, quantitat i qualitat.

L’aigua a subministrar es derivarà de la xarxa de distribució de Manresa a càrrec de l’empresa
Aigües de Manresa, S.A., la qual es responsabilitzarà de les seves condicions sanitàries. Serà
tractada a les instal·lacions de “Dipòsits Nous” de la ciutat de Manresa.
L’aigua a subministrar provindrà del Riu Llobregat a través de la Sèquia de Manresa, amb
destinació als municipis d’Aguilar de Segarra, Rajadell, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant
Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix (Vegi’s Annex III).
L’empresa explotadora tindrà cura de la qualitat física, química i bacteriològica de l’aigua, que
haurà de respondre a les condicions de salubritat fixades per l’Administració Sanitària.
7

Captació, potabilització i transport.

L’empresa explotadora proposarà a l’Administració el preu de captació, potabilització i transport,
en €/m3, el qual es justificarà convenientment. L’aprovació del mateix es farà efectiva dins
l’aprovació del pressupost general per a la gestió i l’explotació del servei. L’esmentat preu
estarà sotmès al mateix procediment de revisió que la resta de partides que integren dit
pressupost.
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Aquest preu està configurat pel Cànon de la Sèquia i les despeses de potabilització de l’aigua a
les instal·lacions de Dipòsits Nous, així com la vigilància, control, transport i la part proporcional
d’amortitzacions tècniques de les instal·lacions.
El preu de captació, potabilització i transport inclourà també una partida corresponent al Cànon
vigent de regulació de l’embassament de La Baells i/o altres cànons que fixi l’Agència Catalana
de l’Aigua.
CAPÍTOL 3 – EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
8 Obligacions generals d’Aigües de Manresa, S.A.
Constitueixen obligacions d’Aigües de Manresa, S.A.:
- Prestar el servei amb previsió, correcció i regularitat, ininterrompudament i en condicions de
seguretat i salubritat, sense molèsties ni perjudicis per la població, segons les normes generals
establertes i d’acord amb les instruccions concretes que dictin els serveis tècnics comarcals.
- L’inici de l’explotació de cada tram del sistema requerirà l’expedició d’una Acta Tècnica d’inici,
verificació i programació a signar pels serveis tècnics del Consell Comarcal i Aigües de Manresa
S.A.
- Conservar tots els béns afectats al servei en perfecte estat de conservació i manteniment.
9

Personal.

L’empresa explotadora estarà obligada a destinar el personal necessari i adequat per a la
correcta gestió del servei, garantint la seva suplència durant els períodes de baixa laboral i
vacances.
El personal del servei mantindrà sempre un tracte correcte amb el ciutadà i els responsables de
l’administració.
10 Material.
L’empresa explotadora aportarà els mitjans materials necessaris per a la prestació del servei:
material de manteniment i conservació, productes de tractament, vehicles, material d’oficina,
material de seguretat i higiene,...
Aigües de Manresa s’obliga a fer constar “Servei Comarcal d’Abastament d’Aigua en alta” a tota
la documentació generada i a explicitar sempre aquest concepte a les certificacions i a les
tarifes aprovades pels Ajuntaments.
11 Vigilància del servei
Comprèn el control de la distribució en alta als diferents municipis, assegurant que el nivell de
l’aigua en els dipòsits receptors estigui en tot moment entre els límits prefixats, assegurant la
fiabilitat del subministrament i l’adequat repartiment dels cabals.
L’explotador disposarà de sistema informàtic adient per tal de captar, visualitzar i gestionar la
informació generada per les instal·lacions i sotmesa als sistemes de telecontrol de què disposin
les instal·lacions.
Al mateix temps, l’explotador haurà de complementar i mantenir al dia els esmentats sistemes,
adequant-los a les necessitats del moment.
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12 Manteniment de les instal·lacions
12.1 Pla de manteniment
L’explotador vetllarà pel correcte funcionament i estat de conservació de les instal·lacions.
L’explotador resta obligat a disposar dels materials, aparells, vehicles, eines i recanvis pel
funcionament normal i per a les reparacions de rutina.
A l’objecte de garantir que les tasques de vigilància de la xarxa en alta es realitzin en condicions
de màxima seguretat, l’explotador resta obligat a dotar a les persones encarregades d’aquestes
funcions de tots els equips necessaris per l’accés i trànsit per les instal·lacions en les condicions
exigides per la reglamentació de seguretat vigent.
L’explotador confeccionarà per cada element funcionalment independent, una fitxa de control
de les operacions de manteniment, així com una fitxa historial de les avaries i anomalies
sorgides. A l’esmentada fitxa hi figurarà la data de l’avaria, data de la seva reparació, descripció
i causa de la mateixa, així com possibles millores introduïdes per evitar-la en el futur. És vàlid
com a substitutiu de la fitxa qualsevol programa informàtic que sigui específic per a la gestió
tècnica dels actius en explotació.
Tots els materials, el mal estat dels quals es posi de manifest en les operacions, inspeccions i
comprovacions descrites, així com en el funcionament normal de l’explotació, seran substituïts a
càrrec de l’explotador. S’exceptuen les substitucions d’equips i instal·lacions que es regiran per
allò assenyalat a la base vint-i-setena.
Dins les tasques de manteniment, l’explotador ha de disposar d’un pla de manteniment que
inclourà:








Inventari de les instal·lacions i equips
Recopilació de documentació relativa a la legalització d’instal·lacions
Manual de lubricacions
Registre d’hores de funcionament dels equips
Programa de manteniment preventiu
Registre de calibratges i verificacions
Arxiu històric d’avaries i incidències del sistema

Anualment l’explotador elaborarà un programa de reposicions i millores a l’efecte de mantenir
les instal·lacions en estat òptim de funcionament.
12.2 Parades i avaries.
L’explotador haurà de reparar ràpidament i pel seu compte quants desperfectes i avaries es
produeixin en les instal·lacions, a excepció d’aquelles que siguin degudes a defectes interns en
els materials entregats a l’explotador al començament dels seus serveis, o bé a causes de força
major, entenent-se com a tals únicament aquelles que s’esmenten expressament al Decret
3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Generals per a la
Contractació d’Obres de l’Estat, i disposicions posteriors aclaridores o modificacions del mateix.
En ambdós casos d’excepció, les reparacions hauran també d’executar-se ràpidament per
l’explotador, però seran a càrrec de l’Administració.
L’existència de defectes interns serà declarada, en el seu cas, per l’Administració i, en cas de
disconformitat de l’explotador, s’estarà al que dictamini el Laboratori Oficial competent designat
de comú acord entre ambdues parts, essent en aquest cas les despeses de muntatge, transport
i assaigs, a compte de l’explotador si l’assaig confirma el dictaminat per l’Administració.
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Actuacions urgents o sobrevingudes
Quan s’esdevingui necessària una actuació d’urgència, Aigües de Manresa l’executarà i
n’informarà al Consell Comarcal del Bages en un termini màxim de tres dies. Aquestes
actuacions s’imputaran al compte d’explotació anual.
13 Condició sanitària de les aigües
13.1 Mostres i anàlisi
L’explotador està obligat a efectuar les anàlisis de l’aigua amb la freqüència que preveu la
legislació sanitària i mantenir la vigilància que requereix la mateixa per tal d’assegurar la
potabilitat de l’aigua subministrada i efectuar les anotacions pertinents en els registres que
corresponguin.
L’explotador haurà de presentar trimestralment a l’Administració els resultats obtinguts de les
anàlisis efectuades. Aquestes s’efectuaran al laboratori de l’explotador o en un laboratori
acreditat. En qualsevol cas, s’hauran de complir els requisits que la normativa sanitària exigeix
per a la realització de les anàlisis de control sanitari.
L’aigua subministrada, així com les instal·lacions, hauran de complir les determinacions de la
normativa vigent (actualment el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen
els criteris sanitaris que la qualitat de l’aigua de consum humà).
L’explotador és responsable del compliment de la normativa sanitària en el conjunt
d’instal·lacions al seu càrrec, des de la captació fins al punt d’entrega o dipòsits de recepció
entre gestors diferents.
Els punts de mostreig per a l’autocontrol seran representatius de l’abastament i seran fixats pel
gestor amb la supervisió de l’autoritat sanitària. Hi haurà un punt de mostreig a cadascun dels
dipòsits de recepció. Els tipus d’anàlisis i els paràmetres a determinar seran els previstos en la
normativa que sigui vigent.
13.2 Recloracions
L’explotador ha d’establir les estacions intermèdies de tractament que resultin necessàries per
assegurar la qualitat sanitària de l’aigua. En tot cas s’aplicarà, quant a efectes econòmics, allò
que s’especifica a la base vint-i-vuitena.
13.3 Neteja periòdica de dipòsits.
L’explotador elaborarà un programa de neteges dels dipòsits intermedis i de recepció. La
freqüència de les neteges serà com a mínim la que dicti l’autoritat sanitària competent.
13.4 Conducció.
Abans de la seva posada en funcionament i després de qualsevol activitat de manteniment o
reparació que pugui suposar un risc de contaminació de l’aigua, es realitzarà un rentat i/o
desinfecció de les canonades del tram afectat amb les substàncies que assenyali la normativa
vigent.
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14 Control de l’energia.
L’explotador ha de disposar d’un sistema de gestió de l’energia que permeti conèixer els
rendiments i ratis energètics obtinguts en l’explotació, amb valors mitjans mensuals. Com a
mínim caldrà disposar dels següents indicadors:




Consum específic de cada sistema d’elevació, expressat en kWh/m3m
Cos φ per cada instal·lació de potència instal·lada superior a 15 kW
Percentatge de consum en hores punta i en hores vall en instal·lacions amb sistema
de discriminació horària.

15 Sistemes de mesura de cabals i consums d’aigua.
La participació de cada Ajuntament en les despeses variables derivades de la gestió i
manteniment de les instal·lacions es calcularà en funció del cabal entregat al municipi. Per
aquest motiu cal que l’explotador instal·li i mantingui els comptadors necessaris i suficients per
aquesta funció.
16 Continuïtat del servei.
L’empresa explotadora posarà l’aigua a disposició dels municipis de manera permanent, llevat
d’interrupcions en cas de força major o en els que s’especifiquin a continuació:
a) Degut a aturades d’urgència, per procedir a la reparació d’avaries a les instal·lacions
que no admeten demora
b) Degut a la impossibilitat d’obtenció de cabals suficients per a l’abastament.
En qualsevol cas, quan s’hagin de realitzar treballs en els quals sigui necessària la interrupció
del subministrament, l’empresa explotadora procurarà, amb tots els mitjans al seu abast, que el
nombre de municipis sense subministrament sigui el més reduït possible, així com accelerar
l’execució dels esmentats treballs, a fi i efecte d’eliminar la interrupció del subministrament amb
el mínim de temps possible.
Quan es produeixi la suspensió/interrupció del subministrament especificada en el punt a) per
un període de temps previsible major de quatre hores i, en tots els casos de suspensió,
l’empresa explotadora haurà de posar-ho en coneixement dels Ajuntaments dels municipis
afectats i del Consell Comarcal del Bages.
CAPÍTOL 4 – RELACIONS DE L’EMPRESA EXPLOTADORA AMB EL CONSELL
COMARCAL I AMB ELS AJUNTAMENTS
17 Relacions entre el Consell Comarcal i l’empresa explotadora
El Consell Comarcal afecta al servei les instal·lacions que figuren en “ l’inventari de béns i
materials “afectes al servei que figura a l’Annex II.
El Consell Comarcal facilitarà a l’explotador totes les dades i informació disponible sobre les
característiques tècniques de les instal·lacions objecte de l’afectació. Tanmateix, també
facilitarà a l’explotador la documentació pertinent, referent a les servituds imposades als
propietaris afectats per l’obra.
Al Consell Comarcal li correspon la supervisió i control de l’activitat d’Aigües de Manresa en la
gestió i l’explotació del servei.
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A l’inici de l’explotació del servei, l’explotador posarà a disposició del Consell el sistema
d’informació geogràfica de les instal·lacions gestionades i, periòdicament, les actualitzacions
dels actius que s’hi vagin incorporant.
L’explotador té el deure de comunicar trimestralment al Consell Comarcal els resultats de les
dades de control i qualitat de l’aigua, les dades de consum per municipis, el registre
d’incidències, les actuacions de manteniment executades i els indicadors d’energia.
Anualment, trametrà al Consell el pla de manteniment i el programa de neteja de dipòsits.
També trametrà a l’inici del servei el sistema d’informació geogràfica d’aquest. En cas
d’introduir-hi modificacions rellevants, l’explotador en trametrà les noves versions al Consell
juntament amb el llistat d’actius actualitzat.
L’explotador haurà d’elaborar i comunicar al Consell Comarcal una memòria dels plans de risc
laboral i de seguretat personal i col·lectiva d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, caldrà
que l’explotador introdueixi en aquests documents i que comuniqui al Consell Comarcal
qualsevol canvi que es pugui produir.
En general, l’explotador ha de presentar al Consell tota la informació relacionada amb la
prestació del servei que aquest li sol·liciti i facilitar les tasques de supervisió i control.
Així mateix, l’explotador té la obligació de comunicar al Consell Comarcal totes aquelles
situacions d’emergència que puguin produir-se en les instal·lacions que gestiona.
Per part de l’empresa gestora es designarà una persona representant encarregada de la
direcció tècnica i coordinació del servei, com a màxim responsable.
18 Relacions entre els Ajuntaments i l’empresa explotadora
Es poden donar dues situacions segons la prestació del servei de distribució en baixa
correspongui o no a l’explotador. En el primer cas, les relacions seran les pròpies del Conveni
vigent entre l’explotador i l’Ajuntament corresponent.
En el cas que l’explotador no tingui al seu càrrec la gestió del subministrament d’aigua a un
determinat municipi, haurà de coordinar la seva actuació amb l’Ajuntament o, en el seu cas,
amb l’empresa gestora del subministrament en baixa d’aquell municipi.
Com a titulars del servei delegat, els Ajuntaments poden en tot moment inspeccionar les
instal·lacions del servei i conèixer també la documentació relacionada amb aquest.
CAPÍTOL 5 – RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER DEL SERVEI
19 Despeses a càrrec de l’empresa explotadora
A més de totes les despeses necessàries pel compliment d’allò establert en aquestes Bases,
seran també a càrrec de l’explotador les que s’originin per muntatge, desmuntatge, la retirada
de qualsevol classe d’instal·lacions, les de protecció de materials, seguretat tant de persones
com d’equips i instal·lacions, les derivades de danys per incendi, les de conservació de camins,
jardins i desguassos, les derivades de la neteja general de l’obra, les ocasionades per la
correcció de les deficiències que es posin de manifest en les inspeccions, els assaigs i proves
sobre el funcionament de les instal·lacions i l’estat dels seus elements. També aniran a càrrec
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de l’explotador les despeses d’energia elèctrica i de reactius que siguin necessaris per mantenir
la potabilitat de l’aigua.
Seran a compte de l’explotador les despeses derivades de la contractació de pòlisses
d’assegurances, tant les que cobreixin el risc de danys a tercers que es puguin produir com a
conseqüència del funcionament de les instal·lacions, com d’altres tipus d’assegurances que,
voluntàriament o en compliment de les obligacions dimanants d’aquestes Bases, subscrigui.
20 Pressupost d’explotació
Abans del 15 de setembre de cada any l’empresa gestora presentarà al Consell Comarcal el
pressupost d’explotació del servei per a l’any següent, el qual haurà de ser aprovat per la
presidència. El pressupost d’explotació servirà de referència als Ajuntaments per poder fer la
consignació pressupostària del servei i/o per confeccionar la tarifa.
El pressupost d’explotació estarà desglossat de la següent manera, per cada municipi:


DESPESES FIXES


Despeses fixes d’explotació
Despeses de personal (manteniment, analítiques, telecontrol...)
Despeses d’energia elèctrica (terme de potència)
Despeses de material i manteniment
Despeses de serveis exteriors (rases, cates...)
Despeses de vehicles i carburants
Despeses Generals
Despeses d’impostos, taxes, permisos, llicències, arrendaments
Despeses d’aplicació de la normativa de seguretat i higiene
Despeses d’assegurances
Despeses d’oficina
Despeses d’adquisició de petit material
Assistència tècnica
Despeses de comunicacions
Despeses de vestuari
Despeses de transports (ports)
Altres



Despeses extraordinàries, si s’escau



Fons de reposició i millores
Despeses de primer establiment
Despeses de reposicions i millores



DESPESES VARIABLES
Despeses d’energia elèctrica (terme d’energia)
Despeses de captació, potabilització i transport
Despeses de productes de tractament
Despeses Generals



Gestió del Consell Comarcal del Bages

Seran despeses fixes aquelles que són independents del cabal subministrat.
Seran despeses variables aquelles que depenen del cabal subministrat.
El pressupost d’explotació comprendrà també les despeses de gestió del Consell Comarcal del
Bages.
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21 Fons de reposició i millores
El Consell Comarcal del Bages facturarà als ajuntaments o als gestors de l’abastament d’aigua
en baixa de cada municipi els imports que corresponguin al Fons de Reposició i Millores.
La finalitat del Fons és l’execució de substitucions i millores necessàries dels actius adscrits al
servei, per la qual cosa s’aprovarà anualment el Pla d’inversions, si s’escau.
22 Despeses extraordinàries
En cas de donar-se el cas de situacions que generin despeses excepcionals ineludibles (estralls
per inundacions, gelades, etc) o que es valorin necessàries actuacions de substitució i millora
que no es puguin cobrir amb el Fons de Reposició i Millores, així com ampliacions de les
instal·lacions, es podrà incorporar una partida de despeses extraordinàries en el pressupost
d’explotació anual.
23 Compte d’explotació del servei
Aigües de Manresa s’obliga a justificar l’evolució econòmica del servei presentant un compte
d’explotació, abans del 30 d’abril de l’any següent a aquell a què es refereix el compte. Aquest
compte ha de ser aprovat per la Presidència del Consell Comarcal. Així mateix Aigües de
Manresa s’obliga a la presentació de la corresponent factura al Consell Comarcal abans del 30
de juny en el cas que calgui procedir a realitzar regularitzacions respecte a l’exercici objecte de
liquidació.
Aquest compte ha d’incloure, per a cada municipi:
a) Com a despeses, els imports desglossats per conceptes corresponents al component fix
i al component variable, així com la part corresponent a la gestió del Consell Comarcal.
b) Com a ingressos, els imports desglossats per conceptes corresponents a l’aplicació de
les tarifes a cada municipi i els pagaments efectuats pels ajuntaments, subvencions
rebudes i d’altres, si s’escau.
c) La diferència entre ingressos i despeses donarà el saldo del servei
El Consell Comarcal emetrà una factura als ajuntaments o gestors en baixa en el cas que així
sigui necessari per tal de regularitzar la situació econòmica com a resultat del compte
d’explotació presentat per Aigües de Manresa.
24

Emissió de factures del servei per l’empresa explotadora.

La liquidació del cost de l’explotació del servei prestat s’efectuarà de forma trimestral prèvia
presentació d’una factura per part de l’empresa gestora al Consell Comarcal del Bages,
desglossada en relació a cada un dels ajuntaments/gestors de l’abastament d’aigua en baixa.
La factura que lliurarà l’explotador al Consell Comarcal del Bages comprendrà com a mínim els
següents components pel servei prestat al municipi:



Despeses d’explotació fixes (€/trimestre)
Despeses d’explotació variables (€/trimestre)



Total base imposable



Iva
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Total factura

Els imports facturats trimestralment es correspondran als aprovats en el pressupost, sense
perjudici de la seva posterior regularització en base al compte d’explotació del servei que
presenti l’explotador i sigui aprovat pel Consell.
25 Emissió de factures del servei pel Consell Comarcal del Bages
El Consell Comarcal trimestralment emetrà una factura a l’ajuntament o gestor de l’abastament
d’aigua en baixa de cada municipi que comprendrà com a mínim els següents components pel
servei prestat:



Despeses d’explotació fixes (€/trimestre)
Despeses d’explotació variables (€/trimestre)
Gestió del servei
Aportació a la constitució del fons de reposició i millores



Total base imposable



Iva



Total factura





26 Revisió de preus
La contraprestació econòmica serà revisada per anys naturals, en aplicació del pressupost
d’explotació aprovat.
27 Actuacions de substitució d’actius i millores
Pla d’inversions
De forma anual i juntament amb la proposta de pressupost d’explotació, Aigües de Manresa
presentarà al Consell Comarcal del Bages el Pla d’inversions per l’exercici de l’any següent. El
pla estarà format per les actuacions de reposició i les actuacions de millora i podrà estar
finançat pel Fons de Reposició i Millores, pels recursos propis del Consell Comarcal o altres fonts
de finançament que pugui obtenir a tal efecte.
Actuacions de reposició
Les actuacions de reposició tenen per objecte possibilitar la renovació dels actius del servei que
manifesten un deteriorament acusat; ja sigui per envelliment o per avaria important, i sigui
aconsellable la seva substitució ja fos per manca de fiabilitat o pels costos excessius del seu
manteniment.
Anualment Aigües de Manresa presentarà a l’aprovació del Consell Comarcal del Bages el
pressupost i informe justificatiu de les actuacions a preveure destinades a la reposició d’actius
que així ho requereixin.
Les actuacions menors de reposició que puguin alterar el normal funcionament del servei seran
executades preferentment per Aigües de Manresa amb l’objectiu de mantenir la garantia de
subministrament als municipis i per motius de responsabilitat sanitària i civil.
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Actuacions de millora
Les actuacions de millora són les inversions destinades a cobrir mancances dels actius en
explotació ja sigui per necessitat d’ampliació, augment de la qualitat del servei, actualització a
normatives, o augment de les prestacions o de fiabilitat de les instal·lacions.
Anualment Aigües de Manresa presentarà a l’aprovació del Consell Comarcal del Bages el
pressupost i informe justificatiu de les actuacions a preveure destinades a la millora de les
instal·lacions.
Les actuacions menors de millora que puguin alterar el normal funcionament del servei seran
executades preferentment per Aigües de Manresa amb l’objectiu de mantenir la garantia de
subministrament als municipis i per motius de responsabilitat sanitària i civil.
CAPÍTOL 6 – DISPOSICIONS FINALS
28

Intervenció del servei i resolució del conveni

El Consell Comarcal podrà intervenir el servei en el cas que es produeixin disfuncions greus en
el funcionament del servei. En cas que s’estimi oportú per la gravetat de les disfuncions, el
Consell Comarcal pot resoldre el Conveni.
29

Pla de Seguretat en la prestació del servei

L’execució de les tasques d’explotació, conservació i manteniment es desenvoluparà amb
compliment de les disposicions vigents en matèria de salut i higiene laboral, adoptant-se les
mesures de protecció individuals i col·lectives que siguin necessàries.
30

Emergències

En cas de restriccions amb motiu de sequeres, catàstrofes o accidents greus que afectin les
instal·lacions, el gestor del servei adoptarà les mesures pertinents i adequades, informant
alhora a l’Administració i a l’Ajuntament del municipi afectat dels motius o les causes de
l’actuació, de les mesures adoptades o que s’han d’adoptar i de la durada prevista d’aquestes. I
tot això, sense perjudici de les mesures que siguin procedents en aplicació de la normativa
vigent en matèria de protecció civil, si és el cas.
31

Reversió

Qualsevol tipus de bé afecta al servei posat a disposició de l’ens gestor per part del Consell
Comarcal serà objecte de reversió sense cap tipus de contraprestació.
Tota obra executada o bé adquirida per Aigües de Manresa per a la millora o l’ampliació del
servei a la fi del termini de vigència del Conveni revertirà al Consell Comarcal.
Específicament a la finalització del Conveni, revertirà al Consell Comarcal el Sistema
d’Informació del Servei.
32

Normativa supletòria.

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de
l’aigua de consum humà.
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ANNEX I – DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT D’EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA D’ABASTAMENT
EN ALTA DEL BAGES CARDENER

Instal·lacions del Sector Sud


















Dipòsit Pont Nou
Estació de bombament Pont Nou
Conducció bombament Argullol
Dipòsit Argullol
Conducció Argullol – La Carena/Can Servitja
Estació d’impulsió La Carena/Can Servitja
Dipòsit de La Carena / Can Servitja
Conducció Argullol – Calvet
Conducció derivació Salelles
Conducció Calvet – Cal Parrot
Dipòsit Cal Parrot – Servitja 1
Conducció Cal Parrot – Estació bombament Sant Salvador
Estació bombament Sant Salvador
o bombament a Miralda
o bombament a Set Renchs
o bombament a Canyelles
Conducció impulsió Set Renchs
Dipòsit Set Renchs
Conducció d’impulsió Sant Salvador Canyelles

Instal·lacions del Sector Centre







Dipòsit de Mas d’en Pla – Sant Joan – Can Torres
Estació d’impulsió Sant Joan – Canet
Conducció d’impulsió Canet
Dipòsit Bages Cardener – Canet (500 m3)
Conducció Canet – Fontanet
Estació d’impulsió de Boixeda

A l’esquema adjunt hi ha delimitat de forma gràfica l’àmbit d’explotació. Es marca en groc
l’àmbit del servei comarcal.

ANNEX II – INVENTARI DELS BÉNS I MATERIALS ADSCRITS AL SERVEI
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ubicació
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou

Element
Terreny
Dipòsit
Edifici bombes
Bomba 1
Bomba 2
Bomba 3
Escomesa elèctrica
Dipòsit antiariet
Instal·lacions complementaries cloració
Dipòsit hipoclorit
Analitzador de clor
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Nº
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ubicació
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Pont Nou
Dipòsit Argullol
Dipòsit Argullol
Dipòsit Argullol
Dipòsit Argullol
Dipòsit Argullol
Dipòsit Argullol

28

Dipòsit Argullol

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Dipòsit Argullol
Dipòsit Argullol
Dipòsit Argullol
Fonts del Calvet
Fonts del Calvet
Fonts del Calvet
Fonts del Calvet
Fonts del Calvet
Fonts del Calvet
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot

54

Estació bombament Parrot

55
56
57
58
59
60
61
62

Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Estació bombament Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot

Element
Bomba dosificadora
Bomba recirculadora
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Cabalímetre impulsió
Cabalímetre entrada
Vàlvula motoritzada
Variador/arrencador estàtic
Canonada impulsió dipòsit Argullol
Terreny
Dipòsit
Cabalímetre sortida Sant Salvador
Cabalímetre sortida Can Servitge
Canonada sortida Sant Salvador
Canonada sortida Can Servitge
Canonada alimentació Fonts del Calvet, dipòsit
Salelles
Telecontrol
Cabalímetre entrada dipòsit Salelles
Vàlvula automàtica dipòsit Salelles
Cabalímetre
Cabalímetre
Vàlvula motoritzada
Vàlvula motoritzada
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Bomba 1
Bomba 2
Bomba 3
Bomba 4
Bomba 5
Bomba 6
Escomesa elèctrica
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Canonada impulsió set Renchs
Canonada impulsió Canyelles
Cabalímetre impulsió Set Renchs
Cabalímetre impulsió Miralda
Cabalímetre impulsió Canyelles
Arqueta trencament de càrrega (impulsió Canyelles)
Vàlvula reguladora de cabal (entrada dipòsit
Canyelles)
Cabalímetre entrada estació bombament Parrot
Filtre canonada entrada bombament Parrot
Comptador d’energia intern
Terreny
Dipòsit
Caseta
Escomesa elèctrica
Instal·lacions complementaries cloració
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Nº
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Ubicació
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Parrot
Dipòsit Set Renchs
Dipòsit Set Renchs
Dipòsit Set Renchs
Dipòsit Set Renchs
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Dipòsit la Carena Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament Can Servitge
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Estació bombament i dipòsit Mas d'en Pla/Can Torres
Dipòsit Canet de Fals
Dipòsit Canet de Fals

Element
Dipòsit hipoclorit
Analitzador de clor
Bomba dosificadora
Bomba recirculadora
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Canonada entrada dipòsit
Canonada alimentació bombament Parrot
Vàlvula motoritzada
Terreny
Dipòsit
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Terreny
Dipòsit
Edifici cloració-vàlvules
Escomesa elèctrica
Instal·lacions complementaries cloració
Dipòsit hipoclorit
Analitzador de clor
Bomba dosificadora
Bomba recirculadora
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Cabalímetre sortida xarxa Can Servitge
Terreny
Edifici Bombes
Bomba 1
Bomba 2
Escomesa elèctrica
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Calderí
Canonada impulsió dipòsit la carena
Terreny
Dipòsit
Edifici bombes
Bomba 1
Bomba 2
Bomba 3
Cabalímetre entrada
Cabalímetre sortida
Vàlvula motoritzada
Escomesa elèctrica
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Canonada impulsió Canet de Fals
Terreny
Dipòsit 500m3
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Nº
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Ubicació
Dipòsit Canet de Fals
Dipòsit Canet de Fals
Dipòsit Canet de Fals
Dipòsit Canet de Fals
Dipòsit Canet de Fals
Dipòsit Canet de Fals
Estació bombament Boixeda
Estació bombament Boixeda
Estació bombament Boixeda
Estació bombament Boixeda
Estació bombament Boixeda
Estació bombament Boixeda
Estació bombament Boixeda
Estació bombament Boixeda
Bombament Fontanet
Bombament Fontanet

Element
Edifici cloració-vàlvules
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Canonada alimentació Fontanet
Cabalímetre de sortida
Cabalímetre d’entrada
Bomba 1
Bomba 2
Escomesa elèctrica
Instal·lacions complementaries elèctriques
Instal·lacions complementaries mecàniques
Telecontrol
Caseta
Terreny
Telecontrol
Cabalímetre entrada dipòsit Fontanet

ANNEX III – CONCESSIÓ DE CABALS D’AIGUA

Aguilar de Segarra
Rajadell
Fonollosa
Sant Mateu de Bages
Sant
Salvador
de
Guardiola*
Castellfollit del Boix
Total (m3/dia)
Total (l/s)

Cabals m3/dia
Cabal a
Recursos
subministrar
Demanda
disponibles del
des de la Sèquia
diària
propi sistema en
de Manresa horitzó
estiatge
CONCESSIÓ
400
80
320
848
150
698
1.005
175
830
386
150
236
3.005
564
6.208
71,85

240
175
970
11,23

2.765
389
5.238
60,63

% cabal de
concessió
6,1092%
13,3257%
15,8457%
4,5055%
52,7873%
7,4265%

* Inclou el cabal de la conducció instal·lada l'any 1990 per la Junta d'Aigües: 547m3/dia

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen
tracta de la gestió i explotació de l’abastament en alta d’aigua potable als municipis
dels sistemes sud i centre del Bages Cardener.
En principi, Aigües de Manresa facturava directament als ajuntaments afectats per
aquest conveni i a instàncies del Consell Comarcal del Bages el que es farà és que
Aigües de Manresa facturarà al Consell Comarcal i aquest posteriorment facturarà als
municipis afectats per aquest projecte.
El dictamen proposa la modificació d’una part de l’articulat i l’aprovació del text refós
de les Bases tècniques i econòmiques del conveni interadministratiu.
Demana el vot favorable al dictamen.
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup s’abstindrà perquè aquest assumpte ha entrat per via d’urgència i no han
tingut temps d’analitzar-ho i a la Junta de Portaveus tampoc se’ls va poder explicar en
què consistia.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta 4.2.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual
del Pla parcial urbanístic PAU2 Concòrdia. Unitat 1.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
d’1 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:
“En data 13 de gener de 2015 fou aprovat inicialment la “MODIFICACIÓ PUNTUAL
PLA PARCIAL URBANÍSTIC PAU2 CONCÒRDIA. UNITAT 1”, promogut per la
societat PAU CONCÒRDIA 2004, SL i redactat per Prunés Arquitectes, SLPU, de
conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).
El dictamen d’aprovació inicial fou notificat als propietaris dels terrenys compresos dins
de l’àmbit de conformitat amb l’article 102.3 Decret Legislatiu 1/2010.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el diari ARA de 10 de febrer de 2015 i el Butlletí Oficial de la Província de 9
de febrer, fins a la finalització del termini d’un mes previst a 85.4; igualment el
document ha estat exposat per mitjans telemàtics, així com en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament. En aquest període no s’ha presentat cap al·legació.
En data 23 de març de 2015, l’arquitecta municipal ha emès informe en el que proposa
l’aprovació provisional del document.
Així doncs, el document que se sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va
aprovar inicialment, en no haver-se presentat cap suggeriment, al·legació o prescripció
al respecte; ni efectuar-se cap esmena d’ofici.
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost), disposa que “les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació”. L’article següent
afegeix que les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així
com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats
concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la
modificació, i detalla els supòsits en què la valoració ha de ser negativa. Cap d’aquests
supòsits negatius es produeix en la present modificació.
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El document s’ha sotmès a informació pública, d’acord amb allò disposat a l’article
85.4 TRLU, i quant als informes, atesa la naturalesa de la modificació, no es va
acordar sol·licitar-ne a cap organisme.
L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi
d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de 30 de març de
2015.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Aprovar provisionalment “Modificació puntual Pla parcial urbanístic PAU2
Concòrdia. Unitat 1”, promogut per la societat PAU CONCÒRDIA 2004, SL i redactat
per Prunés Arquitectes, SLPU , de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
duplicat exemplar, la modificació del Pla Parcial aprovat provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes
de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.b) del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
3r. Notificar els presents acords al Sr. XXX, com a representant legal de la societat
PAU CONCÒRDIA 2004, SL, sol·licitant de la tramitació de la Modificació Puntual del
Pla Parcial PAU2 Concòrdia. Unitat 1.”
Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de Protecció de dades.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que el
gener del 2015 es va aprovar inicialment aquesta Modificació puntual del Pla Parcial
Urbanístic PAU2 Concòrdia. Unitat1, que avui es proposa aprovar provisionalment.
Diu que un cop exposada al públic no hi va haver al·legacions i el document que avui
es presenta a aprovació provisional és el mateix que per a l’aprovació inicial i demana
el vot favorable.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla de Millora Urbana
d'ordenació volumètrica de la Clínica Sant Josep de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 31 de
març de 2015, que es transcriu a continuació:
“En data 26 d’agost de 2014 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar
inicialment el PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA
CLÍNICA SANT JOSEP de Manresa, promogut per la Fundació Privada ALTHAIA
Xarxa assistencial universitària de Manresa, de conformitat amb allò que disposen els
articles 85 i 101 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).
El dictamen d’aprovació inicial va ser notificat als promotors de la tramitació del Pla de
Millora Urbana així com als propietaris dels terrenys compresos dins de l’àmbit que
aquest regula. En aquest darrer cas, al no poder efectuar-se la notificació personal a
un dels propietaris, es va publicar edicte al Butlletí Oficial de la Província el 7 de
novembre de 2014 i va estar en exposició pública a l’Ajuntament de Barcelona, des del
6 de novembre fins el 10 de desembre de 2014.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el diari EL PERIÓDICO l’1 d’octubre i el Regió7 de 26 de novembre, i
també en el Butlletí Oficial de la Província de 22 de setembre del 2014; així com en el
tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del
dia 9 de setembre de 2014 fins el 10 de març de 2015. En aquest període no es va
presentar cap al·legació.
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat els informes als organismes
afectats per raó de la seva competència; és a dir, informes d’aigües i de sostenibilitat
ambiental, tots del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. L’ofici van entrar a l’esmentat Departament en data 12 de setembre de
2014.
En resposta, el 10 de desembre de 2014, aquest ajuntament va rebre informe del
tècnic d’avaluació ambiental als Serveis Territorials de la Catalunya Central el qual
corroborava que, un cop analitzada la documentació tramesa, el Pla de Millora Urbana
no constituïa cap dels supòsits d’avaluació ambiental de plans i programes previstos
en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, ni supòsit d’avaluació d’impacte ambiental ni de decisió
prèvia segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i, n’informava
favorablement amb la consideració que caldria incorporar al Pla de Millora aquelles
disposicions que li siguin d’aplicació, incloses en el Document de Referència per al nou
POUM de Manresa.
Posteriorment, també es va rebre l’informe favorable emès per l’Agència Catalana de
l’Aigua en data 16 de gener de 2015.
L’acord d’aprovació inicial condicionava l’aprovació provisional del document a la
presentació, per part dels promotors, d’un text refós que incorporés les prescripcions
assenyalades en l’informe tècnic de 29 de juliol i en el jurídic de 21 d’agost de 2014 i
que eren:
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1. Completar la regulació de l’última planta destinada a instal·lacions, indicant que només
es podrà destinar a instal·lacions i elements tècnics i que no computarà a efectes del
càlcul de l’edificabilitat.
2. Justificar la innecessarietat d’incloure la documentació específica que requereix l’art.
102 per als Plans urbanístics derivats d’iniciativa privada, atès que es tracta d’un àmbit
completament privat, sense incidència en els sòls públics.

El 9 de març de 2015, la Fundació Privada ALTHAIA va presentar un nou document.
El 20 de març l’arquitecta municipal ha emès informe en el que considera, un cop
analitzats els ajustos introduïts, que el document presentat per a la seva aprovació
provisional incorpora de forma suficient les esmenes establertes en l’acord d’aprovació
inicial. Tanmateix, es milloren aspectes com l’ordenació dels espais lliures d’edificació i
es corregeix l’errada material detectada. Així mateix, també informa en relació a les
consideracions d’avaluació ambiental, considerant que correspon a la fase d’obtenció
de les llicències preceptives el compliment de la normativa que s’indica, atès que ens
trobem davant d’un pla d’ordenació volumètrica.
Finalment, l’informe assenyala que atesa la naturalesa d’aquestes modificacions
respecte al document inicial, es considera que no es produeix una modificació
substancial del mateix, per la qual cosa proposa que s’aprovi provisionalment el nou
document del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la Clínica Sant Josep
de Manresa.
L’article 89.5 TRLU, prescriu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic
derivat s’ha d’aportar en el termini de dos mesos des del finiment del període
d’exposició pública establert per l’article 85.4. L’exposició pública del document va
finalitzar el 27 de desembre de 2014, si bé s’ha mantingut en consulta fins el dia 10 de
març passat, a resultes de la presentació, el dia anterior, del nou document amb les
correccions. Així mateix, atès que es tracta d’un pla d’iniciativa privada, s’ha donat
audiència als propietaris afectats (art. 102.3 TRLU).
S’han sol·licitat i obtingut els informes recavats, amb el resultat que consta en els
informes tècnics.
Per tant, d’acord amb l’article 89.5 TRLU esmentat, correspon atorgar l’aprovació
provisional del Pla i trametre’l, en el termini que també assenyala, a l’òrgan que n’hagi
d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central (art. 80.b TRLU).
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística de data d’ahir en el
qual es proposa l’aprovació provisional del document.
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El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica
de la CLÍNICA SANT JOSEP de Manresa, presentat el 9 de març de 2015, per la
Fundació Privada ALTHAIA Xarxa assistencial universitària de Manresa i redactat per
A9 Serveis d’Arquitectura i Immobiliaris, SL, de conformitat amb allò que disposa
l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
duplicat, exemplar del Pla de Millora Urbana aprovat provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes
de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.b) TRLU.
3r. Notificar els presents acords al Sr. José Enrique Aguilar Barja, com a representant
de la Fundació Privada ALTHAIA Xarxa assistencial universitària de Manresa,
sol·licitant de la tramitació del Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica de la
CLÍNICA SANT JOSEP.”
Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de Protecció de dades.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que
aquest Pla va ser aprovat inicialment el dia 26 d’agost de 2014.
Transcorregut el termini d’audiència i d’exposició pública i un cop els Serveis
Territorials de la Catalunya Central van determinar que no era subjecte a l’avaluació
d’impacte ambiental, el document recull les dues prescripcions que es van establir
d’ofici a l’aprovació inicial:
1. Completar la regulació en alçada de l’augment d’alçada només destinada a
instal·lacions, no computable a efectes d’edificabilitat.
2. Justificar la innecessarietat d’incloure documentació que d’acord amb l’article
102, per les característiques d’aquest pla, no feien falta.
Un cop incorporades aquestes prescripcions es presenta el document per a la seva
aprovació provisional.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual
del Pla General Equipament de Manresa. Carrer Remei de Dalt.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, d’1 d’abril
de 2015, que es transcriu a continuació:

“El Ple d’aquesta Corporació, de data 18 de desembre de 2014, va acordar aprovar
inicialment la “Modificació Puntual del la General de Manresa. Equipament c.
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Remei de Dalt”, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb
allò que disposa l’article 85 TRLU.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el diari El Periódico de 27 de gener de 2015 i també en el Butlletí Oficial de
la Província de 18 de febrer de 2015; així com en el tauler d’anuncis, des del 19 de
febrer fins el 18 de març i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que
va des del dia 19 de febrer i fins el dia 24 de març de 2015. Durant el tràmit d’exposició
pública no s’ha presentat cap al·legació.
Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe d’aigües al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, com a organisme afectat per
raó de llur competència sectorial. L’ofici de sol·licitud té registre d’entrada de data 13
de gener de 2015. A data d’avui i transcorregut el termini legal establert, no s’ha rebut
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Així doncs, el document que se sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va
aprovar inicialment, en no haver-se presentat cap suggeriment, al·legació o prescripció
al respecte; ni efectuar-se cap esmena d’ofici.
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost) disposa que les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les
peculiaritats que s’especifiquen, entre les quals hi ha la subjecció a les particularitats
que determinen els articles 99 i 100 del mateix Text. En relació a aquestes, el
document justifica el compliment de les mateixes.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic ha de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents,
aspecte aquest que ja consta en el dictamen de l’aprovació inicial de la modificació.
L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi
d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.
Pel que fa a l’informe d’aigües sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, atès que ha transcorregut el termini d’un mes que estableix
l’article 83.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, de conformitat amb allò disposat en
aquest mateix precepte legal i a l’article 83.3 Llei 30/1992, de 26 de novembre, poden
seguir endavant les actuacions.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
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L'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística de data 31 de març de
2015 que proposa l’aprovació provisional d’aquesta modificació.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Aprovar provisionalment la Modificació puntual Pla general de Manresa.
Equipament c. Remei de Dalt, redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat
amb allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per
duplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes
de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació
amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost).”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que
l’aprovació inicial d’aquesta Modificació es va aprovar el 18 de desembre de 2014.
Durant el termini d’exposició pública no hi ha hagut al·legacions ni cap prescripció o
modificació i demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, 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
Pla General de Manresa. Mas de l’Oller.

L’alcalde informa que el dictamen 5.1.4 queda retirat de l’ordre del dia i que es tractarà
com a assumpte sobrevingut, atès que hi faltava un informe complementari de Medi
Ambient que s’ha incorporat amb posterioritat a la formació de l’ordre del dia.

5.1.5

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del
Pla General de Manresa. Pla Especial Fàbrica Nova.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, d’1 d’abril
de 2015, que es transcriu a continuació:
“L’àmbit del Pla especial de la Fàbrica Nova, delimitat pel Pla general del 1997 amb la
finalitat de desenvolupar una operació de transformació urbana de més de 6,5hes amb
un paper estratègic en el conjunt de la ciutat, ha estat, des del gener del 2004, objecte
de desenvolupament. En aquest espai de temps, s’ha redactat una modificació puntual
del planejament general amb la finalitat d’adequar els paràmetres fixats per aquesta
figura de planejament general i s’ha aprovat el Pla especial corresponent–amb dues
modificacions puntuals- i el projecte de compensació que se’n deriva.
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Aquests instruments de planejament i gestió fixen per a l’àmbit un conjunt de
càrregues urbanístiques, més enllà de les obres d’urbanització dels espais públics
inclosos en l’àmbit, que es concreten en la urbanització de determinats espais públics
externs a l’àmbit –el parc de Sant Ignasi i la plaça del Remei- i en la construcció d’un
pavelló poliesportiu.
En aquests moments, l’àmbit es troba executat molt parcialment i només s’ha portat a
terme la substitució del tram del torrent de Sant Ignasi que se situa en l’àmbit de la
delimitació i s’ha executat la fase de fonamentació d’una de les unitats d’edificació que
el Pla especial defineix.
En aquest context, l’Ajuntament de Manresa, en consonància amb el Pla director
“Manresa 2022”, s’ha plantejat la possibilitat d’alterar sensiblement una part de les
càrregues del sector, alliberant-lo de la construcció del poliesportiu i creant una nova
càrrega d’urbanització adreçada a relligar l’àmbit amb el centre de la ciutat, millorant
les vies de connexió i a la vegada l’entorn, que de forma notòria, incidiria en el propi
àmbit.
Amb aquest objectiu, el 20 de novembre el Ple de la Corporació va aprovar la minuta
de conveni entre l’Ajuntament de Manresa i la societat Criteria Caixaholding SA. El
desenvolupament del conveni comporta una modificació del Pla General de Manresa i
del Pla especial Fàbrica Nova, amb la redefinició de les càrregues urbanístiques i és
per això que el proppassat 6 de febrer la Secció de Planejament i Gestió del Sòl va
obrir expedient d’ofici per a la modificació puntual del planejament en execució del
conveni urbanístic.
Paral·lelament, el 3 de febrer de 2015, la cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i
Esports va informar favorablement de la desprogramació de la construcció d’un pavelló
poliesportiu municipal dins el Pla especial de Fàbrica Nova atès que les expectatives
de creixement de la població de Manresa considerades no s’havien complert i les
necessitats de pavellons poliesportius a la ciutat estaven actualment cobertes de forma
majoritària.
Finalment, constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i
s’estableixen més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que
afecten la modificació. Per aquest motiu, el document conté una memòria, una taula de
dades, la normativa que li és d’aplicació, una avaluació econòmica i financera, el pla
d’etapes i la documentació gràfica, amb fotografies i plànols.
En relació al seu contingut, l’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer), 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.
Per altra banda, ens trobem davant d’un dels supòsits que regula l’article 98 TRLU,
atès que la modificació comporta l’alteració de sòl destinat a equipament esportiu; per
aquest motiu el document de modificació incorpora un annex amb la justificació de les
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alteracions referents a l’equipament esportiu i l’increment de la superfície de terreny
destinada a espais lliures.
Així mateix, i atès que la modificació contempla la substitució d’una càrrega per una
altra, s’hi inclou la justificació de l’equilibri de càrregues, a partir de la quantificació
econòmica de les actuals i les previstes, amb un resultat pràcticament coincident.
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.
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, se n’haurà de sol·licitar
l’informes al Departament de Territori i Sostenibilitat (aigües i sostenibilitat ambiental),
a la Secretaria General de l’Esport i al Departament de Cultura (Patrimoni), tots de la
Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva 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 emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de data d’ahir.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA, 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
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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 INFORMES al Departament de Territori i Sostenibilitat (aigües i
sostenibilitat ambiental), a la Secretaria General de l’Esport i al Departament de
Cultura (Patrimoni), tots de la Generalitat de Catalunya, 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 senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que
aquesta aprovació inicial és en compliment de l’acord del Ple de 20 de novembre, en
què s’aprovà la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Manresa i Criteria
CaixaHolding, SA.
Aquest conveni tenia com a objecte l’alteració d’una part de les càrregues
urbanístiques del Pla Especial Fàbrica Nova, pel trasllat de la construcció d’un pavelló
poliesportiu i traslladar aquesta càrrega a la urbanització d’uns àmbits que es
determinaven en el mateix conveni.
També es preveia la concreció de forma genèrica d’aquestes obres externes i, per
tant, s’indicaven tres àmbits. Es feia la previsió d’uns terminis per a l’execució, tant de
la modificació del planejament, com de l’execució d’aquestes obres, una d’elles
anticipada. Aquesta modificació dimana de l’aprovació del conveni.
El document conté tota l’explicació detallada, totes les taules, la valoració econòmica i
financera del Pla, els plans d’etapes i la documentació gràfica amb fotografies i
plànols.
D’acord amb l’article 98 aquest document de modificació incorpora un annex de
justificació de les alteracions referents a la no necessarietat de la construcció de
l’equipament esportiu, i també justifica l’equilibri de càrregues i beneficis que es deriva
d’aquesta modificació.
Diu que les càrregues que substitueixen el pavelló s’ubiquen a l’àmbit de l’entorn de la
capella del Rapte, a la Baixada dels Drets i a una part i accessos a les piscines des de
la Via Sant Ignasi. A part, la modificació el que fa és qualificar el sòl, que serà objecte
d’aquestes intervencions d’urbanització, com a vial o zona verda, atès que si no es
modifica no es podria intervenir sobre algun d’aquests àmbits.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.5 a votació, i
el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP, 2
GMPxC i 2 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Pere Culell, del GMERC, es trobava fora de la sala en
el moment de la votació.

5.2

Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
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5.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'any 2015 destinades a
programes o activitats per a l'enfortiment del teixit social i la participació
als barris.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, d’1 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:
“Fets:
És d’interès públic fomentar aquelles activitats que serveixin per enfortir el teixit social
la participació als barris, amb especial incidència en aquelles que impulsin accions que
promoguin actuacions que prioritzin la debilitació dels factors estructurals que generen
processos d’exclusió.

Fonaments de dret:
1. L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que la subvenció té per objecte
la disposició gratuïta de fons públic que les entitats locals o els seus organismes
autònoms atorguin a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’una finalitat
pública, sense perjudici del que s’estableix en l’article 121 d’aquell reglament.
2. D’acord amb l’article 27 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant
concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
3. En compliment de les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de
subvencions, per a la convocatòria de subvencions caldrà l’aprovació pel Ple de la
corporació de les pertinents bases reguladores de la seva concessió, d’acord amb
les previsions contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
4.

El dia 25 de març es va emetre informe de la tècnica de Ciutadania, Barris i
Serveis Urbans proposant que s’aprovin les clàusules exposades en el present
document, així com la convocatòria per l’atorgament de subvencions per a l’any
2015, per part del Servei de Territori (Ciutadania, Barris i Serveis Urbans) de
l’Ajuntament de Manresa.

5. El dia 26 de març, l’economista – advocat, cap de Secció de serveis públics dels
Serveis del Territori, va emetre un informe favorable sobre l’aprovació inicial i
informació pública d’aquestes bases específiques
És per tot això, el regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, un cop
informat aquest dictamen per la comissió informativa i de control de Serveis del
Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“1r. APROVAR INICIALMENT les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions per a l’any 2015, per part del Servei de Territori (Ciutadania, Barris i
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Serveis Urbans) de l’Ajuntament de Manresa, destinades a programes o activitats per
a l’enfortiment del teixit social i la participació als barris, d’acord amb el següent text:

CODI: Barris 1/2015
Article 1. Objecte.
1.1 L’objecte d’aquestes bases és :
A. La regulació de l’atorgament de subvencions per part del Servei de Territori
(Ciutadania, Barris i Serveis Urbans) de l’Ajuntament de Manresa per a
projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els
assumptes d’interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris que
es duguin a terme en el transcurs de l’any 2015. ( Barris 1/2015).

1.2

Als efectes d’aquesta convocatòria, seran subvencionables els projectes que
tinguin com a finalitat :
- Activitats lúdiques organitzades amb motiu de la celebració de festes de barri
que fomentin el sentiment de pertinença, cohesió a la comunitat, potenciïn el
civisme i el coneixement del barri.
- La realització d’activitats conjuntes entre associacions que fomentin el treball en xarxa.
- Les que afavoreixin la participació de col·lectius que per diferents circumstàncies
personals o socials es trobin en situació de vulnerabilitat i perill d’exclusió.
- Les que fomentin i donin impuls a actituds cíviques de compromís i respecte pel bé
comú, com les que es troben recollides en el Pla de Civisme de l’Ajuntament de Manresa.
- Les que fomentin una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient i els recursos
naturals.
- Les que racionalitzin la despesa d’acord amb l’impacte previsible.
- Suport a les despeses de gestió de les seus socials.
- Les que impulsin actuacions preventives i d’inclusió social des d’una òptica comunitària i
territorial que reforcin les xarxes socials i comunitàries.

Article 2. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria les entitats veïnals
de base territorial a nivell de barri inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
Manresa.
Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les opcions de
concurrència pública de l’Ajuntament de Manresa durant l’exercici 2015.
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció s’hauran de
presentar en el termini que s’estableixi a la convocatòria.
Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar
acompanyades de la documentació que es detalla a les “Bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models específics
que es lliuren als registres municipals.
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Article 5. Determinació de les quantitats atorgades.
Una comissió qualificadora determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això es
farà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional per punts, en
funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució
proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a l’acta que s’emeti i s’incorporarà
a l’expedient.
Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra
convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases específiques.
La comissió qualificadora determinarà la quantitat que s’atorgarà a cada un dels projectes en
base als següents criteris:
5.1
a) La viabilitat de la proposta:
Es valorarà:
_ Les aportacions de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 8 punts.
_La dificultat d’execució sense la subvenció, fins a 2 punts
_L’esforç per diversificar les fonts de finançament, fins a 4 punts
_El nombre de persones voluntàries efectivament implicades en la gestió del projecte, fins a 6
punts.
b) La solvència:
Es valorarà:
_Qualitat en el disseny del projecte, fins a 8 punts
_ Assoliment d’objectius ( desenvolupament de totes les accions previstes), fins a 10 punts
_Que les activitats contemplin diferents tipologies, fins a 6 punts.
_Que promogui la participació social: en aquest apartat el que es valora és que en les
diferents fases del projecte hi hagi representació de diferents trams d’edat, diferent gènere,
nova ciutadania i persones amb discapacitats, fins a 6 punts.
c) L’impacte del projecte:
Es valorarà:
_Nombre de destinataris, fins a 10 punts
_Que fomentin d’activitats inclusives, fins a 10 punts (accions que promoguin la debilitació dels
factors estructurals que generen exclusió).
_Que hi hagi activitats que impulsin conductes de caràcter cívic, fins a 10 punts
_Que promoguin el treball en xarxa a tots els nivells i la co-responsabilització de
tots els implicats, fins a 6 punts.
_ La participació en l’organització i execució de diferents entitats del barri, fins a 8
punts
_Que en el projecte hi hagi activitats organitzades conjuntament per diferents entitats veïnals,
fins a 6 punts

5.2

La comissió qualificadora estarà integrada per les següents persones:
-

El regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans.
El cap de Secció de serveis públics dels Serveis del Territori, economista - advocat,
que actuarà com a secretari.
La tècnica de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

Article 6. Import màxim de la subvenció. L’aportació municipal no podrà excedir el 50% del
cost del projecte al qual s'apliqui. No obstant això, es podrà arribar fins al 75% d’aportació
municipal quan la comissió qualificadora consideri que els projectes compleixin almenys dos
dels següents requisits:
1.- Requisits comuns
a) Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i donatius en
espècies per part de les persones associades i personal col·laborador.
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b) Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de renda més
baixa.
c) Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi ha una
absència total o més limitada d’activitats socials i comunitàries.
Article 7. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l’import de la subvenció
s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida, i el 50% restant s’abonarà un cop hagi estat
realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta norma no serà d’obligat compliment en el cas
de les excepcions que puguin quedar recollides en les bases generals reguladores de
l’atorgament de subvencions que prevegin que el pagament es realitzarà íntegrament de
manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que puguin contenir.
El calendari de pagament que resulti d’aplicar aquesta norma podrà veure’s ajustat a la
disponibilitat de tresoreria de l’Ajuntament. En aquest cas, d’ofici o a sol·licitud de l’entitat
beneficiària, es podrà concedir una ampliació del termini de realització de l’activitat. Aquesta
ampliació haurà de ser sol·licitada i concedida abans de la finalització del termini inicial
d’execució.
Article 8. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per presentar una
sol·licitud de subvenció en relació a aquestes bases només en podran formular una i serà
incompatible amb la presentació de sol·licituds a altres convocatòries municipals de subvenció
d’altres àrees. S’exclouen de la convocatòria tots aquells projectes que es duguin a terme a
l’empara d’un pla de desenvolupament comunitari o similar.
Article 9. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi en aquestes clàusules
específiques, serà d’aplicació l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa
així com les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.
Article 10. Subcontractació d’activitats. La subcontractació d’activitats amb persones o
entitats vinculades amb la persona beneficiària no està permesa d’acord l’article 29.7 d) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21
de juliol.
Malgrat això, s’autoritza aquesta subcontractació a associats de les entitats beneficiàries
sempre que el total de l’import del contracte o contractes no superi el 20% del projecte i mai per
a imports totals superiors a 2.000 €.
Article 11. Justificacions. S’entregarà conjuntament memòria qualitativa valorant el projecte
realitzat i les factures i rebuts pertinents. A més de les factures originals, es farà una relació
econòmica de la despesa:

Núm. de factura

Concepte

Quantitat econòmica

El termini de justificació serà fins a 31 de gener de 2016 d’acord amb el contingut establert a
les bases generals.
S’admetran a l’efecte de la justificació despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat
associades a l’execució del projecte fins un màxim del 10% de l’import a justificar.

Tipus de despesa subvencionable
1. Despeses d’activitats: s’inclouen en aquest concepte les despeses generades directament
per la realització del programa subvencionat. Podran justificar-se amb càrrec a aquest concepte
les següents despeses:
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•
•
•
•
•

Lloguers de locals, etc., diferent de la seu de l’entitat, on es desenvolupi una activitat
concreta.
Material d’oficina.
Material específic necessari per al desenvolupament de l’activitat.
Despeses de publicitat i propaganda dirigides a la difusió del programa.
Despeses de formació dels voluntaris que participen en el programa.

Els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme en l’exercici de la
concessió de la subvenció i raonades en el mateix. Pel què fa a l’abonament efectiu de l’import
de les factures, aquest s’haurà d’haver realitzat dins el termini de justificació especificat en
aquestes bases.
2. Dietes i despeses de viatges: podran justificar-se amb càrrec a aquest concepte les dietes i
despeses de viatge del personal adscrit al programa, inclòs el personal voluntari.
Documentació a aportar:
• Certificació del representant legal de l’entitat subvencionada que acrediti que l’import
de les despeses ha estat aplicat en el programa subvencionat.
• Factures expedides pels corresponents establiments de les despeses d’allotjament.
• Els bitllets corresponents de les despeses de desplaçament.
Despeses no subvencionables
-

Interessos deutors dels comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Despeses de procediments judicials.
Les anomenades “autofactures” de la mateixa entitat preceptora de l’ajut.
Les begudes alcohòliques.
El menjar no saludable.

Article 12. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar
autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de Manresa, per realitzar qualsevol
modificació substancial del projecte subvencionat.
A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les incidències que
afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10% de les partides pressupostàries
aprovades, i sempre i quan superi la xifra de 2.000 euros.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es formulin així que
apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions
pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà l'aprovació expressa de
l’Ajuntament.
Si no s'accepta la reformulació i l'entitat ja ha percebut la subvenció, haurà d'optar entre
mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda.
Article 13. Obligacions específiques. Incloure en tota informació i publicitat que es faci del
projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el
logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de
l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material
editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos
exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s'estén a futures campanyes
divulgatives i d’edició del material que ha estat subvencionat per l’Ajuntament.”

2n. SOTMETRE les presents bases específiques a INFORMACIÓ PÚBLICA per un
termini de 20 dies mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació i fent una referència d’aquest
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Acta de la sessió plenària núm. 4, de 16 d’abril de 2015

65

3er. INFORMAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop
transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o
impugnacions.”

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, informa que el dictamen fa referència a les bases reguladores de les
subvencions orientades a enfortir el teixit social i la participació als barris.
Els beneficiaris són les entitats veïnals de base territorial a nivell de barri, inscrites al
Registre municipal, i conegudes com les associacions de veïns. Són subvencions de
pública concurrència i les bases són similars a les d’altres anys.
Tot seguit passa a detallar el que es promou amb aquestes subvencions:
- Les activitats lúdiques organitzades amb motiu de la celebració de les festes del
barri, que fomentin el sentiment de pertinença i cohesió a la comunitat.
La realització d’activitats conjuntes entre associacions de veïns que fomentin el treball
en xarxa.
Aquelles que afavoreixin la participació de col·lectius que per diferents circumstàncies
personals o socials es trobin en situació de vulnerabilitat i perill d’exclusió.
Les que fomentin i donin impuls a actituds cíviques de compromís i respecte pel bé
comú, com les que es troben recollides en el Pla de Civisme de l’Ajuntament de
Manresa.
Les que fomentin una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient i els
recursos naturals.
Les que racionalitzin la despesa d’acord amb l’impacte previsible, és a dir, que siguin
sostenibles econòmicament.
Les que impulsin actuacions preventives i d’inclusió social.
Acaba la seva intervenció dient que l’import previst en el pressupost d’enguany és el
mateix que el de l’any anterior i demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC i 2 GMPxC)
i 6 abstencions (1 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Pere Culell, del GMERC, es trobava fora de la sala en
el moment de la votació.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2015.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, d’1 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:

Acta de la sessió plenària núm. 4, de 16 d’abril de 2015

66

“La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la
concessió de subvencions públiques requereix que s’aprovin amb caràcter previ les
bases reguladores del seu atorgament i l’acte de convocatòria.
Amb la finalitat de desenvolupar aquesta previsió normativa, l’article 27 de l’Ordenança
General de Subvencions ho recull amb aquest mateix sentit, especificant que la
normativa reguladora de les subvencions es contindrà en les respectives bases
específiques.
L’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’iniciar el procediment d’atorgament de
subvencions de l’Àrea dels Serveis a les Persones. En conseqüència, complint la
normativa abans esmentada, amb aquest acte procedeix a aprovar la normativa
reguladora de les subvencions per a l’any 2015.
La competència per a la seva aprovació, d’acord amb l’article 124.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, correspon al Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès amb data 1 d’abril del 2015 pel Cap de la Secció de l’Oficina de
Suport Jurídic dels Serveis de Serveis Socials, Sanitat i Programes i d’Ensenyament,
Cultura i Esports, favorable a l’aprovació inicial i informació pública de les presents
bases específiques.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, President de l’Àrea dels Serveis a les Persones,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa, d’acord
amb el següent text:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
PER L’ANY 2015
Article 1.- Objecte. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de
subvencions per part de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa,
amb les denominacions i codis que segueixen:
A. Projectes i activitats de difusió de la Cultura
1.Té per objecte la difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i
visuals, la cultura popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres
projectes de difusió cultural i les activitats de creació artística i difusió de la
cultura a la ciutat de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de
l'exercici de 2015.
B. Programa d’activitats de promoció esportiva
1. Té per objecte la promoció esportiva dutes a terme durant la temporada
esportiva 2014-15 o durant l’any 2015.

C. Programa de Cooperació
1. Té per objecte la cooperació internacional per al desenvolupament que es
duguin a terme en el transcurs de l’any 2015
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Article 2. Entitats beneficiàries. Per norma general podran acollir-se a aquestes
convocatòries les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
Manresa. També ho podran fer grups de fet formats per tres o més persones, la majoria
de les quals han d’estar empadronades al municipi de Manresa.
Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les opcions de
concurrència pública de l’Ajuntament de Manresa durant l’exercici 2015, excepte en el
cas de participar a la convocatòria de projectes a realitzar a països del sud. En aquest
cas, la participació serà compatible amb la concurrència a la resta de convocatòries.
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció
s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a l’acte de convocatòria.
Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar
acompanyades de la documentació que es detalla a les “Bases generals reguladores
de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models
específics que es lliurin als registres municipals.
Article 5. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió qualificadora
determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això es farà per un sistema
de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional per punts, en funció de les
subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució
proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a l’acta que s’emeti i
s’incorporarà a l’expedient.
Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra
convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases específiques.
Article 6. Import màxim de la subvenció. A excepció de les subvencions concedides
en la convocatòria Cooperació 1/2015, per norma general l’aportació municipal no
podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual s'apliqui. No obstant això, es podrà
arribar fins al 75% d’aportació municipal quan la comissió qualificadora consideri que
els projectes compleixin almenys dos dels següents requisits:
1.- Requisits comuns
a)
Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i
donatius en espècie per part de les persones associades i personal col·laborador.
b)
Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de
renda més baixa.
c)
Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi
ha una absència total o més limitada d’activitats socials i comunitàries.
2.- Requisits específics de Cooperació
a) Els que siguin presentats per entitats que es dediquin a la defensa de valors i
interessos generals i, per tant, no ofereixin serveis específics per als seus associats.
Article 7. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l’import de la
subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida i el 50% restant un cop hagi
estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta norma no serà d’obligat
acompliment en els casos següents:
1. Les subvencions concedides en la convocatòria Cooperació 1/2015 per les
característiques especials que tenen els projectes de cooperació internacional.
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2. Altres excepcions que puguin quedar recollides en les bases generals reguladores
de l’atorgament de subvencions que prevegin que el pagament es realitzarà
íntegrament de manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que puguin
contenir.
El calendari de pagament que resulti d’aplicar aquesta norma podrà veure’s ajustat a la
disponibilitat de tresoreria de l’Ajuntament. En aquest cas, d’ofici o a sol·licitud de
l’entitat beneficiària, es podrà concedir una ampliació del termini de realització de
l’activitat. Aquesta ampliació haurà de ser sol·licitada i concedida abans de la
finalització del termini inicial d’execució.
Article 8. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per presentar una
sol·licitud de subvenció a alguna de les línies objecte d’aquestes bases només podran
formular una única sol·licitud i serà incompatible amb la presentació de sol·licituds a
altres convocatòries municipals de subvenció d’altres àrees, a excepció del previst a
l’article 2.
Pel que fa a la presentació de sol·licituds a la línia de difusió de la cultura, a banda de
l’esmentat al paràgraf anterior, també serà incompatible amb disposar d’una subvenció
consignada nominativament a partides corresponents a la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa.
Article 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 específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions.
Article 10. Subcontractació d’activitats. La subcontractació d’activitats amb persones
o entitats vinculades amb la persona beneficiària no està permesa, d’acord l’article
29.7.d) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l’article 68 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Malgrat això, s’autoritza aquesta subcontractació a associats de les entitats
beneficiàries sempre que el total de l’import del contracte o contractes no superi el 20%
del projecte i mai per a imports totals superiors a 2.000 €.
Article 11. Justificacions. S’entregarà conjuntament memòria qualitativa valorant el
projecte realitzat i les factures i rebuts pertinents. A més de les factures originals, es
farà una relació econòmica de la despesa:

Núm. de factura

Concepte

Quantitat econòmica

Amb la finalitat de simplificar la seva presentació, l’Ajuntament de Manresa posarà a
disposició dels beneficiaris models normalitzats per al seu lliurament.
El termini de justificació serà el que estableixin les bases específiques reguladores de
cada línia de subvenció i, en el seu defecte, el que estableixen les bases generals
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
S’admetran com despesa indirecta elegible, a banda de les específiques de l’activitat o
programa subvencionat, despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat
associades a l’execució del projecte fins un màxim del 10% de l’import a justificar.
Article 12. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà de
sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de Manresa, per
realitzar qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat.
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Es consideren modificacions substancials del projecte les incidències que afectin els
objectius, activitats o modificacions superiors al 10% de les partides pressupostàries
aprovades, i sempre i quan superi la xifra de 2.000 euros.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es formulin
així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han d’especificar les
repercussions pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà
l'aprovació expressa de l’Ajuntament.
Si no s'accepta la reformulació i l'ens local ja ha percebut la subvenció, haurà d'optar
entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda.
Article 13. Obligacions específiques. Incloure en tota la informació i publicitat que
es faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de
realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen
amb el suport de l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar
en les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament, i
haurà de lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a mínim, de tot el material.
Aquesta obligatorietat s'estén a futures campanyes divulgatives i d’edició del material
que ha estat subvencionat per l’Ajuntament
A. PROJECTES I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a programes i
activitats de difusió de la cultura
CODI: Cultura 1/2015
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de
la difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura
popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de difusió cultural i
les activitats de creació artística i difusió de la cultura a la ciutat de Manresa, que es
duguin a terme en el transcurs de l’exercici de 2015.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén
per programes de creació i difusió de la cultura aquells que es duguin a terme en els
àmbits següents:
2.1. La creació i la difusió de les arts escèniques i musicals.
2.2. La difusió de les arts plàstiques i visuals.
2.3. La difusió de la cultura popular i festiva. En queden excloses les festes de barri
i les activitats adreçades exclusivament a col·lectius específics.
2.4. La recerca i promoció del patrimoni i altres projectes de difusió cultural.
La concurrència a aquesta convocatòria es incompatible amb qualsevol conveni de
col·laboració i/o subvenció consignada nominativament en el pressupost municipal del
2015 en el marc de la regidoria de Cultura.
Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents:
a) La viabilitat de la proposta: fins a 25 punts.
Es valorarà
-

La suficiència i la concreció dels recursos destinats al projecte
L’esforç per diversificar les fonts de finançament
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-

El grau d’autosuficiència dels projectes

b) La qualitat artística i la solvència tècnica: fins a 40 punts.
Es valorarà
-

El rigor i la qualitat del projecte presentat (es valorarà la trajectòria a partir de
les memòries presentades en anys anteriors).
La coherència entres els objectius formulats i els mitjans previstos per assolirlos.
La previsió de mecanismes de valoració dels resultats.
La innovació, la creativitat o l’afavoriment de nous sectors artístics emergents
La qualitat artística i l’interès cultural de la programació

c) L’impacte del projecte: fins a 35 punts.
Es valorarà
-

-

El dèficit d'activitats anàlogues i equivalents en importància en el municipi.
El nombre de destinataris a qui va adreçada.
La inclusió de propostes artístiques professionals i/o la promoció de la
producció artística local de forma retribuïda. La capacitat de generar impacte
econòmic en el sector.
L’afavoriment de la dinamització cultural i social en un àmbit sectorial o
territorial específic, especialment al Centre Històric.
La contribució a la projecció de la ciutat i al seu rol de capitalitat.
Les actuacions concretes tendents a la formació i creació de nous públics.

Article 4. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sr. Joan Calmet Piqué, Regidor delegat de Cultura
Sra. Sílvia Saura Villar, Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de la Secció de Cultura
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de Suport Jurídic dels Serveis
d’Ensenyament, Cultura i Esports i Serveis Socials, Sanitat i Programes
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a activitats de
promoció esportiva
Codi: Esports 1/2015
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció
d’activitats de promoció esportiva portades a terme durant la temporada esportiva
2014-15 o durant l’any 2015, per clubs esportius i associacions esportives sense ànim
de lucre, fundacions de l’àmbit esportiu, federacions esportives i/o col·legis arbitrals
respectius i entitats ciutadanes sense ànim de lucre no vinculades a l’àmbit escolar que
promouen l’esport i l’activitat física a la ciutat de Manresa, ja sigui participant de les
mateixes o organitzant-les.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén
per activitats de promoció esportiva qualsevol acció que promou a la ciutat de Manresa
la pràctica fisicoesportiva regular a qualsevol edat a partir de l’1 de setembre del 2014 i
finalitzada abans del 31 de desembre del 2015, i les que són el resultat d’una
programació estable de llarga durada en els àmbits de l’esport de competició, educatiu
i de lleure, d’acord amb els següents subprogrames:
2.1. Activitats d’ensenyament de l’esport i l’activitat física
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a) Participació i/o organització de sessions que tenen per objectiu l’ensenyament
d’activitats físiques bàsiques que contribueixen a la formació poliesportiva
b) Escoles i/o cursets d’iniciació, grups de perfeccionament i tecnificació de les
diferents modalitats esportives
c) Organització d’esdeveniments esportius entre la població escolar

2.2. Activitats d’esport de competició:
a) Participació en trobades o encontres amistosos organitzats de forma regular i
no puntual per alguna entitat, federació o institució esportiva,
b) participació en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya,
c) Participació en competicions esportives federades i/o reglamentades per
alguna federació esportiva,
d) Participació en competicions universitàries,
e) Participació en competicions esportives per a aficionats i de lleure,
f) Participació en competicions esportives adaptades a les persones amb
discapacitats,
g) Organització de competicions, lligues o trobades en qualsevol dels àmbits de
l’esport escolar, federat, aficionat, adaptat o universitari,
h) Participació en competicions oficials o amistoses, concentracions o trobades
fora de la ciutat de Manresa i que formen part d’alguna de les fases del cicle
d’entrenament esportiu (concentracions de pretemporada, fases de sector,
semifinals i finals de la lliga competitiva)
2.3. Activitats fisicoesportives de lleure i per a la salut :
a) Participació i/o organització de programes d’activitats físiques no competitives
que tenen per objectiu la millora de la salut i l’ocupació del temps de lleure,
b) Programes d’activitats fisicoesportives adreçades a la gent gran,
c) Programes de recreació esportiva per a infants i joves,
d) Programes d’activitats per al manteniment i la millora de la condició física en
les persones adultes a través de l’exercici físic i esportiu,
e) Programes d’activitats físiques adaptades a persones discapacitades.
Article 3. Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta
convocatòria les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el
municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats:
-

Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Federacions Esportives i col·legis arbitrals o delegacions respectives amb seu
dins el municipi de Manresa
Fundacions esportives
Altres entitats cíviques sense ànim de lucre no vinculades a l’àmbit escolar que
promouen la pràctica de l’esport

El nombre de projectes o sol·licituds es limitarà a 1 per entitat i disciplina esportiva i
s’haurà de portar a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2014 i el 31
de desembre de 2015.
La concurrència a la convocatòria regulada per les presents bases és incompatible amb
els supòsits de l’obtenció de subvencions de caire nominatiu o de qualsevol altre caire
en convocatòries municipals d’altres àrees.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes presentats
s’avaluaran sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació
següents:
a) La viabilitat de la proposta: fins a 5 punts. Obtindran major puntuació els
projectes amb un major grau d’autofinançament provinent de recursos propis
(quotes de socis o participants) o patrocini exterior (esponsorització).
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b) Solvència tècnica, fins a 30 punts.
Es valorarà
- La capacitat de gestió i professionalitat dels tècnics acreditada amb contractes
laborals o acords de voluntariat, fins a 10 punts.
- Altres aspectes específics a valorar, com ara el suport a l’esport femení, el rigor
tècnic, la programació per objectius, l’aportació de recursos propis (instal·lacions
esportives pròpies, locals socials...) fins a 20 punts.
c) L’impacte del projecte: fins a 65 punts.
Es valorarà
- El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.
- El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 50 punts.
- L’impacte del projecte sobre el territori i/o transcendència que tingui l'activitat, fins
a 5 punts.
Els projectes que no obtinguin un mínim de 20 punts quedaran desestimats.
Article 5. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sr. Valentí Junyent i Torras, Regidor delegat d’Esports.
Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de la Secció d’Esports.
Sr. Josep Perau, Tècnic d’Esports
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de Suport Jurídic dels Serveis
d’Ensenyament, Cultura i Esports i Serveis Socials, Sanitat i Programes.
C. PROGRAMA DE COOPERACIÓ
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de
cooperació internacional per al desenvolupament
CODI: 1/2015 Projectes de Cooperació al Desenvolupament
Article 1. Objecte de la convocatòria i marc normatiu. És objecte d’aquestes
clàusules la subvenció de projectes de cooperació internacional per al
desenvolupament que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2015. Donada la
complexitat d’algun projectes realitzats als països del sud, els projectes podran
contemplar part de les actuacions durant el 2016, especialment aquells projectes que
es regeixen per calendaris escolars d’altres països.
Cada entitat sol·licitant haurà de valorar si la realització d’accions més enllà del 2015
pot afectar la sol·licitud de la subvenció a la convocatòria de 2016.
Per a tot allò que no es reculli a les presents clàusules, la normativa de referència
seran les bases específiques vigents a cada moment així com l’acte o actes de
convocatòria que podran realitzar-se de manera unificada o separadament per a
projectes d’inversió.
Article 2. Entitats beneficiàries. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria
entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes de Manresa i que puguin acreditar experiència i/o formació en temàtiques
de Cooperació Internacional.
Article 3. Tipologia de projecte. Els projectes hauran de tenir com a principal objectiu
promoure la cohesió social, el treball en xarxa i l’accés de les persones als drets
fonamentals.
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Queden exclosos de convocatòria tots aquells projectes que destinin més del 20% del
pressupost sol·licitat a conceptes d’alimentació, a excepció dels projectes específics de
suport a centres de nutrició.
Es desestimaran aquells projectes que proposin una actuació puntual, ja que no es
podria donar resposta a la finalitat de la convocatòria: contribuir a l’enfortiment del
capital humà i social al sud, així com millorar el coneixement de la ciutadania
manresana en temàtiques de relacions internacionals.
Article 4. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es
subvencionaran els projectes:
• Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més baix,
projectes dirigits als sectors més empobrits de països amb un índex de
desenvolupament mitjà o projectes destinats a països en conflicte.
• Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions
encaminades a l’apoderament del grup beneficiari i al seu desenvolupament
autogestionari (es prioritzaran activitats productives, de foment de l’educació, de
capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la situació sociosanitària i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels
països del sud).
• Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles mediambientalment i
culturalment
• Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats.
• Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa.
• Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris.
• Consideració del codi ètic de comunicació i ús d’imatges de la Federació Catalana
d’ONG pel Desenvolupament (veure www.fcongd.org, publicacions).
• Promoció de la cultura de la pau i la solidaritat, sense símbols que promoguin
ideologies i organitzacions polítiques específiques.
Cada entitat podrà presentar un únic projecte per any a la convocatòria o convocatòries
amb codi Cooperació 1/2015 i no podran tenir més de dos expedients oberts de
subvencions a països del sud. En cap cas es podrà presentar proposta de subvenció
per a un projecte de continuïtat, sinó s’ha emès informe parcial del grau de
desenvolupament i consecució d’objectius de la fase anterior.
Serà excepció aquelles entitats que presentin un segon projecte en xarxa amb
altres entitats i/o institucions.
No són objecte d’aquestes bases reguladores les tipologies de projectes següents:
a) Intercanvis, colònies i estades d'infants i/o joves.
b) Brigades i/o estades solidàries.
c) Actuacions que tinguin com a finalitat exclusivament la recaptació de fons i la
captació de persones sòcies i/o donants.
d) Aquells projectes que la finalitat sigui exclusivament alimentació o que aquest
concepte sobrepassi el 30 % del pressupost sol·licitat. En aquests casos s’hauran de
considerar projectes d’emergència i, si s’escau, es tramitarien sota la modalitat
d’atorgament corresponent. Seran una excepció a aquesta clàusula els projectes de
centres de guany de pes i nutricionals.
Una vegada aprovat el projecte i reformulat el pressupost per part de l’entitat sol·licitant,
tampoc es podrà sobrepassar el 20% de recursos destinats a alimentació.
e) L’enviament de containers, o costos derivats de l’enviament de materials, en el cas
que sigui necessari serà mitjançant la via de projectes humanitaris o d’ajuda
d’emergència. Amb l’excepció d’aquells materials que no existeixin al país d’origen i
amb una clara demanda de la contrapart justificant la necessitat dels materials a enviar.
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f) Actuacions d’adopció i d’apadrinament.
g) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i político-partidista.
h) Construcció d’infraestructures de marcada incidència medi ambiental
(abocadors, pous, altres activitats d'explotació de recursos naturals, etc.)
que no comptin amb un estudi d'impacte ambiental previ, exceptuant
aquelles
construccions
d’infraestructures
hídriques
i/o
clavegueram.
En
aquest cas, s’haurà d’adjuntar informe de l’entitat sol·licitant justificant
l’absència d’estudi d’impacte ambiental previ donades les característiques
de la zona.)
i) Construcció, manteniment o dotació d'equips i subministraments per a
centres
que
no
comptin
amb
el
suport
i
el
compromís
futur
acreditat de les autoritats amb competència en la
matèria
o, en el
seu
defecte,
de
qualsevol
altre
autoritat
local.
j) Activitats de dotació d'equips i subministraments a la contrapart o
beneficiaris per a les que no es defineixin els mecanismes de transferència,
gestió posterior i compromisos per al manteniment futur dels mateixos.
k) Projectes que tinguin un component majoritari de sensibilització o educació
desenvolupament.

pel

l) Projectes superior a 10.000€ que no presentin una relació concreta de la procedència
d’altres fons de finançament (especificat l’estat de la sol·licitud dels altres fons)
Article 5. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà de
sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de Manresa, per
realitzar qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat.
A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les incidències
que afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10% de les partides
pressupostàries aprovades, i sempre i quan superi la xifra de 1.000 euros, subvencions
obtingudes a més de les consignades a la sol·licitud de subvenció, canvi de la
contrapart local, beneficiaris, localització del projecte i cronograma.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es formulin
així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han d’especificar les
repercussions pressupostàries que impliquen. S'haurà de presentar un informe
justificatiu que argumenti el motiu de la reformulació i caldrà indicar les actuacions que
es proposen modificar i les repercussions pressupostàries que impliquen. Aquesta
reformulació requerirà l'aprovació expressa de l’ajuntament.
Si no s'accepta la reformulació i l'ens local ja ha percebut la subvenció, haurà d’optar
entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda més els
interessos legals que corresponguin.
No es podran formular sol·licituds de modificació del projecte un cop hagi transcorregut
el termini d’execució prevista inicialment a la sol·licitud, llevat de circumstàncies de
força major que quedin degudament acreditades i s’acceptin per la comissió de
valoració de les subvencions.
Article 6. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats
que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
de Manresa i que puguin acreditar experiència i/o formació en temàtiques de
Cooperació Internacional.
Article 7: Documentació que s’haurà d’aportar amb la sol·licitud. A més de la
documentació genèrica a la qual es fa referència a l’article 4 de les Bases Generals
reguladores de l’atorgament de subvencions, les entitats que optin a subvencions per a
projectes de cooperació internacional hauran d’aportar els següents documents
actualitzats com a màxim d’un any d’antiguitat: (Exceptuant els estatuts si no hi han
hagut modificacions)
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Documentació obligatòria
 Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document annex.
És imprescindible emplenar l’apartat referit a les accions de sensibilització per difondre
el projecte, el context del país i les causes de la situació actual.
Document acreditatiu actualitzat d’interès de la contrapart en el projecte.
 Si es tracta de projectes presentats en xarxa, acord de la junta, o òrgan a qui
correspongui, de l’entitat amb qui es plantegi el treball conjunt en el projecte.
 Document que acrediti propietat dels terrenys en cas d’obres.
 Memòria d’activitats de la contrapart.
 Si es tracta de projecte presentats en xarxa, acord de la junta, o òrgan a qui
correspongui, de l’entitat amb qui es plantegi el treball conjunt en el projecte.
Documentació complementària
 Document acreditatiu actualitzat d’interès i/o el suport al projecte per part de les
autoritats locals del país (en funció contingut del projecte pot ser obligatori).
 Acreditació d’interès de les persones beneficiàries en el projecte.
 Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama actualitzat.
 Estatuts de la contrapart.
 Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres projectes.
 Acreditació de l’ interès de les persones beneficiàries en el projecte.
 Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el projecte
(mapes, retalls de premsa, etc.).
S’han de presentar una còpia en format paper i una en digital - cd o correu electrònicde tots els documents que s’hagin de valorar. Si es fa mitjançant correu electrònic,
s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud el justificant del correu electrònic on s’ha enviat la
documentació.
Els apartats de la sol·licitud han d’estar ben complementats. S’haurà de fer una
descripció extensa de les activitats que es portaran a terme per desenvolupar el
projecte amb la vinculació als recursos humans i materials. El pressupost haurà d’estar
desglossat per partides vinculades a les activitats plantejades. No es podran fer blocs
sense especificar els materials o activitats per a que es destinaran. Pressupostos
sobredimensionats en relació a la realitat del país seran motiu de desestimació.
El fet de no presentar el formulari amb els camps degudament emplenats farà
desestimar el projecte sol·licitat. Així serà motiu de desestimació no comptar amb la
informació necessària a cada apartat o si les dades no donen garantia que les accions
es puguin desenvolupar adequadament.
També és motiu de desestimació no comptar amb el compromís explícit i actualitzat de
la contrapart corresponent, així com un resum de les seves activitats durant el darrer
any.
Article 8. Import màxim de la subvenció. L’import d’una subvenció no podrà excedir
el 75% del cost del projecte al qual s'apliqui.
Article 9. Imports subvencionables. Es finançarà un màxim d’un bitllet per projecte i
any per viatjar al país del sud on es realitza l’actuació, per tal de facilitar el seguiment
sobre el terreny. L’Ajuntament no es compromet a assumir tots els costos de l’estada al
país del sud. En projectes que s’aprovi una quantitat inferior a 3.000€, només
s’acceptarà el 50% del cost de bitllets d’avió.
El pagament de personal expatriat no podrà superar el 10% de la quantitat atorgada.
Caldrà adjuntar un document explicatiu amb la descripció de les tasques que es
realitzen i que no poden ser cobertes amb personal local.
Article 10. Barems per a valoració de les subvencions. D’acord amb les bases
generals reguladores de l’atorgament de subvencions, els criteris responen
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especialment als principis de viabilitat, solvència i impacte, establint-se el següent
barem:
1) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts.
- Anàlisis i descripció adequada de la situació de vulnerabilitat que justifica la
necessitat de portar a terme el projecte.
- Anàlisis dels efectes de la intervenció a la situació de vulnerabilitat dels diferents
col·lectius, beneficiaris afectats als diferents nivells (geogràfic, polític, ambiental,
econòmic, etc)
- Les activitats proposades s’adeqüen als objectius i resultats plantejats de la
intervenció.
2) Persones destinatàries, fins a 10 punts.
- Impacte de la intervenció i nombre de destinataris.
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària. Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària.
- Grau d’implicació de la població destinatària en l’execució, seguiment i avaluació de
l’actuació.
- Preveu la formació de membres de la contrapart i beneficiaris del projecte.
3) Sostenibilitat del projecte, fins a 10 punts.
- Generar mecanismes necessaris per a la sostenibilitat en el temps que no generin
dependència.
- Contrapart formada per alguns dels beneficiaris del projecte.
- Existència de suport i recolzament per part de les autoritats locals.
- Existència d’una relació consolidada entre entitat i contrapart.
- Existència d’una contrapart amb capacitat de gestió i experiència en projectes de
cooperació.
4) Valoració de les activitats de sensibilització, fins a 25 punts
- Qualitat de les propostes de sensibilització adequades a l’eix de sensibilització
cultura de pau i drets humans, denuncien les causes estructurals de les desigualtats
Nord-sud, promouen el comerç just i consum responsable.
- Es plantegen activitats de difusió i visibilitat relacionades amb la proposta (mitjans
de comunicació).
- Implicació de la contrapart en les activitats de sensibilització.
- Estratègia i metodologia que facin preveure l’assoliment dels objectius de
sensibilització que es pretenen.
5) Treball en xarxa, participació ciutadana, fins a 15 punts.
- Projecte sol·licitat presentat en xarxa.
- Treball en xarxa al territori de la contrapart local (acreditat).
- Implantació social a Manresa de l’entitat sol·licitant: dinamització, participació activa,
base social.
6) Formulació i documentació de la intervenció, fins a 10 punts.
- Claredat, coherència i definició dels objectius, activitats i resultats a assolir.
- Indicadors, fonts de verificació especificats adequadament.
- Adequació dels mecanismes de seguiment, control i avaluació, amb la inclusió
d’indicadors objectivament verificables.
7) Recursos i pressupost, fins a 10 punts
- Es presenta un pressupost complet, clar i coherent amb el projecte. Despeses
detallades en relació a les activitats previstes.
- Cofinançament, aportacions de l’entitat i de la contrapart local.
8) Documentació addicional i complementària aportada, fins a 5 punts.
- Tota aquella informació que apareix en la sol·licitud com a no obligatòria però que
es valorarà positivament.
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Totes les sol·licituds que no aconsegueixin una valoració mínima de 60 punts seran
desestimades. L’Ajuntament es reserva el dret de pujar la puntuació de tall per aprovar
un projecte si més de 6 propostes superen els 60 punts bàsics requerits per a
l’aprovació del projecte.
Article 11. Obligacions específiques. Les entitats beneficiàries de les subvencions, a
banda de les obligacions genèriques establertes a la llei, bases generals i específiques,
estaran obligades a:
a) Comunicar, per escrit, en un termini màxim d'un mes a comptar de la data de la
transferència de la subvenció, la data d'inici efectiva del projecte, l'adequació del
cronograma i la reformulació dels pressupostos, d'acord amb la quantitat concedida i
que ha de contenir el detall dels subconceptes inclosos en cada partida pressupostària,
tant de les corresponents a l'Ajuntament com de les corresponents a altres finançadors.
Aquest escrit ha de ser expressament aprovat per l’Ajuntament i en cap cas s'admetrà
a estudi l'informe final si prèviament no s'ha aprovat aquest document.
b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat i aprovat
per l’ajuntament
c) Notificar per escrit a l’Ajuntament qualsevol incidència en el compliment de les
obligacions establertes en aquestes clàusules mitjançant la presentació d'un informe
escrit, tant bon punt es produeixi, i s'han de justificar les causes que l'originen.
d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l'ens local sol·licitant, com un canvi
en els mitjans humans, un canvi d'adreça o qualsevol altra modificació que tingui
transcendència per al seguiment del projecte.
e) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui demanada
respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de
l’ajuntament, de l'entitat col·laboradora de l'ens concedent, de la Intervenció General de
la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d'acord amb la
normativa aplicable.
f) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, sigui quin
sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer
constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l'Ajuntament. Així
mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material editat que
aquest ha estat subvencionat per l’ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos
exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s’estén a futures
campanyes divulgatives i d’edició del material que ha estat subvencionat per
l’ajuntament
g) Comunicar a l’ajuntament l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i,
en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
Article 12. Justificació. Amb caràcter general, la justificació es realitzarà d’acord el
que s’estableix a les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de
l’Ajuntament de Manresa. Malgrat això, aquests terminis de justificació es podran
allargar durant el 2016. En aquest cas, la data límit de justificació serà 31 de desembre
de 2016. Tot i així, les entitats que vulguin optar a presentar projecte durant la
convocatòria 2016, hauran d’haver justificat el projecte 2015 abans de la convocatòria
o, en el seu defecte, presentar un informe parcial de l’estat d’execució del projecte.
S’admetran a l’efecte de la justificació despeses relatives al funcionament ordinari de
l’entitat associades a l’execució del projecte fins un màxim del 7% de l’import a
justificar.
Es consideren despeses indirectes les despeses administratives que inclouran les
despeses de l’entitat sol·licitant a Catalunya com són despeses de personal
administratiu direcció i coordinació, ús de vehicles i transports subministraments,
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neteja, material d’oficina i assegurances, béns fungibles i comunicacions de l’entitat
sol·licitant de Catalunya.
El compte justificatiu, contindrà la següent informació.
a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en la concessió de la
subvenció.
b) Una relació classificada de despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, import, data d’emissió i data de pagament. És obligatori
especificar el valor en moneda local i al costat l’equivalència en euros.
c) Originals i fotocòpies de les factures presentades o fotocòpia compulsada o
legalitzada, en els termes establerts de la subvenció i degudament ordenades, pel valor
de la quantitat concedida.
d) Les despeses es justificaran mitjançant factures, rebuts, tiquets i altres documents
amb valides reconeguda en el tràfic mercantil o administrativa en el lloc de realització
del negoci jurídic.
e) Detall de la resta d’ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada, amb indicació de l'import i procedència.
f) El període justificació final de la subvenció no superarà el mes de desembre de l’any
posterior a la concessió de la subvenció.
g) S’acceptaran factures de despeses executades durant el 2015 i 2016.
De manera provisional la documentació justificativa podrà ser substituïda per una còpia
simple o digitalitzada, on es declari responsablement la correspondència dels
documents amb els originals. Anirà acompanyat d’una declaració responsable on
s’indiqui el lloc de dipòsit dels originals, així com el compromís de dipositar els originals
o les seves còpies compulsades quan siguin requerits per l’òrgan gestor de la
subvenció.
Article 13. Justificació en situacions excepcionals. En el cas de produir-se
situacions excepcionals degudament acreditades, tals com desastres naturals,
enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o fins i tot impossibilitin
disposar de l’adequada documentació de suport justificatiu de la despesa, l’òrgan que
atorga la subvenció podrà acceptar altres formes de justificació amb valor probatori o
plantejar, excepcionalment, ampliació de terminis de justificació.
Article 14. Pagament de la subvenció. Per la particularitat i complexitat dels projectes
de cooperació, el 100% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat
concedida.
Article 15. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora
estarà formada per:
Sra. Ma. Mercè Rosich, Regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació
Sra. Montserrat Mestres, Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Participació
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Coordinadora del Programa de Cooperació
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de Suport Jurídic dels Serveis
d’Ensenyament, Cultura i Esports i Serveis Socials, Sanitat i Programes.
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació.”

Segon.- Sotmetre les presents bases específiques a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, informa que el dictamen aprova inicialment les bases reguladores per a la
convocatòria de subvencions de les entitats que estan en l’Àrea de Serveis a les
Persones: de Cultura, d’Esports i de Cooperació.
En l’àmbit de la Cultura es potencia a totes aquelles entitats orientades a la creació i la
difusió de les arts escèniques musicals, la difusió de les arts plàstiques i visuals, la
difusió de la cultura popular i festiva, i la recerca i promoció del patrimoni i altres
projectes de difusió cultural.
En l’àmbit d’Esports tracta de les entitats que es dediquen a l’ensenyament de l’esport
i l’activitat física, aquelles que treballen l’esport de competició i les que es dediquen a
activitats fisicoesportives de lleure i per a la salut.
En l’àmbit de Cooperació estan destinades a aquelles entitats que treballen en
projectes:
En països amb un índex de desenvolupament humà més baix, projectes dirigits als
sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà o projectes
destinats a països en conflicte.
Que potenciïn el teixit associatiu en països del sud.
Que incloguin la perspectiva de gènere.
Que s’adrecin a col·lectius desafavorits.
Que impliquin directament a membres d’entitats de la ciutat.
Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris.
Que promoguin la cultura de la pau i de la solidaritat.
Afegeix que, com en el cas anterior dels barris, els imports previstos en el pressupost
d’enguany són també les mateixes quantitats que per al 2014 i demana el vot
favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1 a votació, i el
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC) i 7
abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la reforma horària.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 d’abril de
2015, que es transcriu a continuació:
“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant
el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del
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presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball
per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos
psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del
treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la
manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una
disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a
17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat
espanyol i a Catalunya, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues
hores per dinar -a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins
a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca
sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i
gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi
de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time
televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el
temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida
quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que
a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats
d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en
què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què
cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat,
hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i
privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades situacions de
flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre
determinades situacions personals o de determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.
Fruit de les demandes proposades, l’Ajuntament de Manresa aprova aquesta resolució
amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la
reforma horària formulada en un moment concret en el temps.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro
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(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i
privades que els puguin permetre.
Per tot això, el GM de la CUP PROPOSA
Que l’Ajuntament de Manresa es pronunciï a favor de la reforma horària. “

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, inicia la
intervenció dient que l’objectiu de la moció és tenir els mateixos horaris que tenen a
Europa i a la resta del món.
Diu que tots els països del nostre entorn i pràcticament la totalitat de la resta del món
fan servir uns horaris molts més racionals que els nostres, tot això fruit d’un moment
històric provocat pel creixement econòmic durant el franquisme i per una major
necessitat de realitzar llargues jornades de treball.
Amb els horaris que tenim ara s’augmenten els riscos psicosocials de les persones
treballadores, s’afavoreix la divisió sexual del treball, provoca problemes de salut
derivats de la manca de son, problemes educatius als nens i problemes amb
l’activisme social i poc temps per a la formació, etc.
Demanen que es compacti aquesta jornada de treball, perquè les persones puguin
esmorzar a casa, dinar a la feina i a les cinc o com a màxim a les sis de la tarda
tothom hagi sortit de la feina i es pugui dedicar a tenir cura de la família, a l’activisme
polític, a la participació cívica o al que vulgui.
Aquest canvi implica molts altres canvis, però s’ha vist per estudis que serien
beneficiosos per a tota la població.
S’ha de conscienciar la població que l’objectiu és passar d’una distribució del temps
pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del
coneixement, horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, i augmentar la
productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.
Canviar també el fus horari que tenim implantat seria el més racional.
El GMCUP demana un compromís de l’Ajuntament amb la reforma horària. Recorda
que el Parlament ja s’ha manifestat a favor i només es tracta de sumar suports perquè
aquesta iniciativa prosperi.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que podrien
arribar a entendre el sentit de la proposta, però el que no entenen és l’acord, quan
posa que l’Ajuntament es pronunciï a favor de la reforma horària, i personalment li
agradaria saber si s’ha afegit a la proposta algun decàleg d’aquesta reforma horària.

Acta de la sessió plenària núm. 4, de 16 d’abril de 2015

82

Creu que és un tema prou seriós com per entendre que es tracta d’un canvi funcional,
cultural, econòmic i social, i presentar una proposta dient que l’Ajuntament es
pronunciï a favor de la reforma horària.
El GMPP entén que és un tema que s’ha de replantejar socialment, no des de
l’Ajuntament, ni des del Parlament, ni des del Congrés, sinó que és un tema de debat
social, d’estudis i que hi hagi incompatibilitats que siguin més favorables a fer canvis
d’horaris laborals, d’horaris educacionals, d’horaris d’aprofitaments dels horaris solars,
en definitiva hi ha un munt d’elements que fan que no calgui només dir que ens
pronunciem a favor, però sense especificar el què.
Donarien suport a la proposta si s’hagués fet constar a l’acord, per exemple, que
l’Ajuntament de Manresa s’ha de pronunciar a favor del debat i donar suport als
estudis perquè es continuï debatent la reforma horària.
Els sembla que a la proposta li falten arguments, no estan en contra que s’estudiïn
noves fórmules i que hi hagi debat sobre la reforma horària, però no votaran
favorablement una cosa que no se sap realment a què s’està donant suport.
Acaba la intervenció dient que s’abstindran en la votació.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, inicia la intervenció
dient que el Grup municipal d’Esquerra troba més important la divisió de l’organització
social en els següents quatre àmbits: l’àmbit familiar, l’àmbit personal, l’àmbit educatiu
i l’àmbit professional.
Per a Esquerra Republicana és clau l’àmbit de l’educació, i posa l’exemple del canvi
d’horari en l’ensenyament de secundària obligatòria, on ara s’està replantejant si
aquest canvi va comportar altres problemàtiques, com la quantitat d’hores que els
nens estan separats de la resta de la família o per la incompatibilitat dels horaris.
Entenen que s’ha d’anar cap a una reforma de l’organització del temps, bàsicament
per conciliar dos aspectes fonamentals: l’àmbit educatiu, l’àmbit familiar o professional
i reduir el nombre d’hores que les famílies estan separades. D’altra banda, perquè
s’han de potenciar elements de la nostra societat que són importants, ja que els
horaris frenen la participació i l’accés de gaudir de la cultura o el consum.
Tothom és coneixedor dels estudis que demostren que no per fer més hores el treball
pot ser més productiu, sinó que hi ha d’altres elements que poden tenir incidència i que
poden suplir les hores per una productivitat o una eficàcia en el treball.
Respecte el que ha dit el senyor Javaloyes sobre no entendre l’objectiu de la proposta,
creu que queda molt clar que el que vol és mostrar-se a favor de la reforma horària, a
favor del debat i del consens que s’està produint en el Parlament i del consens també
necessari a nivell municipal, ja que si no hi ha un consens molt ampli, serà difícil tirarho endavant.
Acaba la intervenció dient que votaran a favor de la proposició.

La senyora Maria Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, manifesta que el
debat sobre la racionalització dels horaris és un tema d’actualitat gràcies a la plataforma
cívica Iniciativa per a la reforma horària, creada fa un any.
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Aquesta proposta de canviar els horaris no pretén imposar res a ningú, només desfer
contrasentits per tal de guanyar qualitat de vida.
Diu que tres són els reptes d’aquest canvi que pretén la Plataforma: 1) Recuperar les dues
hores de desfasament horari en relació a resta del món. 2) Impulsar una nova cultura del
temps a les organitzacions, a favor de models més eficients i productius, ja que està
comprovat i és fals, que més hores de treball és igual a més productivitat. 3) Recuperar el
fus horari que ens correspon per la situació geogràfica. Explica que Espanya no va estar
sempre amb aquest fus horari que correspon a l’Europa Central. L’any 1884 la Conferència
Internacional de Washington va decidir una mida de dia universal i Espanya es va quedar
al Meridià de Greenwich però amb la Segona Guerra Mundial Alemanya imposa a França
un canvi de fus horari i Espanya es va sumar per simpatia amb el règim nazi.
En definitiva es tracta de repartir millor els nostres horaris per conciliar la vida laboral amb
la familiar i personal, cosa que també ajudaria a recuperar l’estat del benestar i en
definitiva canviar els horaris per adaptar-nos a un nou temps per ser més humans i més
cívics.
A la pregunta del per què es fa ara, podria ser perquè ara estem en uns moments en què
tot és qüestionable i sobretot perquè tots els grups del Parlament van donar suport a la
creació de la Comissió d’Estudi per a la Reforma Horària, reforma global i no fragmentada,
que afecta als àmbits de treball, educatiu, administracions públiques, comerç, cultura, oci i
participació.
L’àmbit de l’educació és el tema més conflictiu i que crea més adversaris, ja que és el que
més afecta a la vida i a la conciliació familiar.
La Plataforma per a la Reforma Horària s’ha marcat com a data límit l’any 2016, i en cas
de no obtenir la racionalització en aquest temps, es dissoldrà.
En el cas contrari serà tot un repte per a la propera legislatura que haurà d’impulsar una
Comissió Legislativa per presentar la redacció d’una Llei d’horaris, on serà necessari
flexibilitat, consens i diàleg per fer realitat l’objectiu del canvi d’horari i passi de ser una
utopia a una realitat.
Acaba la intervenció dient que votaran positivament la proposició.

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, diu que és evident que la societat ha sofert uns canvis substancials en els
hàbits quotidians amb la incorporació massiva de les dones al mercat de treball, per
les noves formes d’organització i per l’execució de les tasques laborals, i fer que la
coresponsabilitat de les tasques familiars sigui el més habitual i no pas una excepció.
La racionalització dels horaris laborals i l’afavoriment de la conciliació, no vol dir
treballar menys, sinó treballar millor i això suposaria una millora substancial en la
nostra qualitat de vida.
Diu que la racionalització s’ha de proposar en tots els àmbits, no només en l’àmbit
laboral, s’haurà de fer una reflexió sobre els horaris escolars, comercials, esportius,
televisius i d’oci, i per abordar aquest canvi serà necessari endegar polítiques de
sensibilització, campanyes de promoció per poder acceptar aquests canvis amb les
suficients garanties.
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És important iniciar el procés de reflexió sobre la reforma horària per tal d’afavorir el
consens necessari per tirar endavant les mesures pertinents per aconseguir una major
racionalització dels horaris laborals i per això diu que votaran a favor de la proposició.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per agrair
als Grups Municipals que s’han mostrat favorables a donar suport a la proposició, i per
dir al senyor Javaloyes que la moció és molt clara i entenedora, i que és del tot legítim
l’abstenció o la votació en contra de la proposició.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.1
del GMCUP i el ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3
GMERC i 2 GMCUP), i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per sol·licitar al Departament de
Territori i Sostenibilitat la revisió del Pla Director Urbanístic del Pla de
Bages.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 d’abril de
2015, que es transcriu a continuació:
“Atès que el 28 de setembre de l’any 2006 la Generalitat de Catalunya va aprovar un
Pla director del Pla de Bages que inclou infraestructures i creixements urbanístics
actualment innecessàries i inassumibles que tindrien un gran impacte sobre el territori.
Atès que aquest Pla es va elaborar en un moment econòmic i social que no té res a
veure amb l’actual ni amb el que es preveu per als propers anys.
Atès que la previsió que aquest Pla fa de determinades infraestructures provoca
afectacions de terrenys que impedeixen el desenvolupament de projectes personals i
col·lectius a veïns i veïnes de Manresa i el Pla de Bages i, alhora, impedeix fer una
previsió ambiciosa però realista de les necessitats reals del territori.
Atès que entre les infraestructures i creixements urbanístics que caldria reconsiderar,
hi ha l’eix transversal ferroviari, la connexió entre la C-25 i la C-55 per sota el Collbaix i
la connexió entre la C-15 i la C55 per la serra de Montlleó així com una previsió d’ús
residencial al sector Santa Caterina.
Proposa:
Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la
revisió del Pla Director del Pla de Bages per adequar-lo a les necessitats reals del
territori i que les conclusions d’aquesta revisió es traslladin al planejament superior,
així com al POUM dels municipis afectats.”

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que sempre
s’ha defensat la necessitat del planejament urbanístic supramunicipal i en aquest sentit
celebren que fa 10 anys el Govern tripartit de la Generalitat elaborés una sèrie de
planejaments supramunicipals indispensables: els Plans urbanístics territorials, els
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El problema va ser que es van fer en el pitjor dels moments, el de l’eufòria
especulativa dels excessos en la construcció i en l’endeutament que ha portat al
desastre socioeconòmic en el que estem instal·lats, i per tant, va resultar un
Planejament necessari però erroni en el seu resultat i en les propostes concretes, i
concretament pel que afecta al Pla Director Urbanístic del Pla de Bages.
El Pla Urbanístic del Pla de Bages preveu unes infraestructures inassumibles
econòmicament, innecessàries i amb un cost de destrucció del territori que no s’ha
d’assumir.
Seguidament enumera un parell d’exemples. Pel que fa al projecte de l’Eix ferroviari
transversal, no creu que es vegi ni a curt ni a mitjà termini, és dubtós pel que fa a la
seva necessitat tenint en compte que ja disposem de la via ferroviària que uneix
Manresa- Lleida, i que realment, aquesta necessita una inversió important, això afegit
a l’eix viari que uneix Manresa-Igualada, cosa que fa poc necessària la construcció
d’un nou eix ferroviari que enllaci Cervera amb Manresa i Igualada. Es podria discutir
si estaria bé tenir aquest eix ferroviari o no, però el que no es pot discutir és que no es
tindrà ni a curt ni mitjà termini i no té cap sentit que aparegui al planejament, ja que té
uns efectes negatius sobre les persones que veuen afectats els seus terrenys, limitant
la seva iniciativa.
Això complementat amb el fet de no poder demanar a ADIF que faci les obres de
millora oportunes per arreglar la línia ferroviària que uneix Manresa-Lleida, si el
Planejament estipula que s’ha de fer una línia ràpida ferroviària de Lleida a Manresa,
passant per Igualada, cosa que no es farà, i per tant el que cal és tenir més eines i
més arguments per exigir a ADIF les obres de l’actual línia Manresa-Lleida.
Diu que hi ha d’altres infraestructures que poden ser preocupants. El Pla Director
preveu la connexió entre la C-15 i la C-55 per un enllaç nou sota el Collbaix, amb el
conseqüent impacte sobre un espai com es l’Anella Verda i que s’ha de protegir, i on
les previsions d’increment de trànsit per la C-55 nord pels propers anys, no preveuen
la seva necessitat.
Un altre enllaç preocupant és la connexió entre la C-15 i la C-55 entre la riera de
Rajadell i la riera del Cornet, per sobre la serra de Montlleó, cosa que també
destrossaria l’Anella Verda.
Creu que té sentit el fet de dir que s’admeten que les previsions fetes l’any 2006 no
tenen sentit el 2015, ni tampoc el tindran el 2030 o el 2035 i per tant demanen al
Departament de Territori i Sostenibilitat la revisió del Pla Director del Pla de Bages per
adequar-lo a la realitat i a les necessitats reals del territori.
La proposició constata que el Pla Director està desfasat i no és el que necessitem, ni
el que podem assolir, ni el que volem.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu
Grup municipal s’abstindrà en la votació de la proposició. S’abstenen perquè d’entrada
valoren positivament qualsevol tipus de revisions.

Acta de la sessió plenària núm. 4, de 16 d’abril de 2015

86

Diu que és fàcil un cop fetes les coses dir que no es van fer en el millor moment, però
en aquests moments el GMERC celebra que hi hagi una part del territori que s’hagi
preservat.
Tot i que estan d’acord en què hi pugui haver una revisió, no tenen clar que sigui el
millor moment, pels canvis que pot emprendre el nostre país.
Diu que estarien d’acord amb alguns dels exemples que ha posat el senyor Majó, però
d’altres, com el tema del transport ferroviari el consideren prou important, però davant
una nova situació d’un nou país, caldrà veure si aquesta nova infraestructura és
necessària.
Poden estar d’acord en què es revisi l’enllaç del Guix entre la C-55 i la C-15 que passa
per sobre del Parc Tecnològic, però en canvi tenen alguna reserva en d’altres casos.
No s’oposen a la revisió com a concepte, però no entenen que en aquests moments
s’obri el debat ja que no hi ha consens en el territori i estem en un punt en què la
situació del país pot canviar en el futur, motiu pel qual s’abstindran en la votació.

La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municipal del PSC, inicia la
intervenció dient que votaran favorablement la proposició del GMCUP.
Manifesta que el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages es va aprovar l’any 2006,
però ja s’estava treballant des de l’any 2003 amb la qual cosa, en aquests anys s’han
produït molts canvis, i creuen que és positiu que es facin nous replantejaments, ja que
una cosa és el que es preveia a quinze o vint anys vista, i una altra el que ara es
preveu que pot arribar a ser el territori en els propers 10, 15 o 20 anys.
Explica que els Plans Directors estableixen directrius d’ordenació urbanística d’un
territori, que en aquest cas és supramunicipal, fixant determinacions en el
desenvolupament urbanístic sostenible, mobilitat, protecció de sòl urbanitzable,
reserva de sòl, etc... i sempre consensuat amb els ajuntaments afectats.
Creuen, al contrari del que ha dit el senyor Vinyes, que és un bon moment per revisar
el Pla Director, ja que Manresa està treballant en la creació d’un POUM, Santpedor el
té a mitges i a d’altres municipis encara l’han de començar o l’estan treballant, Creu
que sí que és un bon moment per plantejar-se i saber el que volem per al territori amb
la nova situació actual, perquè també s’ajudarà a aquests municipis més petits.
No estan d’acord respecte al que ha dit el senyor Majó, en el sentit de limitar el
desenvolupament de determinades activitats frenades per les previsions
d’infraestructures previstes al Pla, ja que quan hi ha una afectació urbanística el
propietari del terreny pot fer-les a precari, tenint en compte que si en algun moment
s’executa el projecte no podrà reclamar res, com pot ser el cas de les infraestructures
del ferrocarril que poden passar molts anys fins que es pugui arribar a executar si fos
el cas. Hi ha actuacions previstes al Planejament de l’any 1997 i en canvi hi ha
activitats que s’estan desenvolupant en terrenys afectats.
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement la proposició.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, diu que des de
l’equip de govern es veu molt oportuna la presentació d’aquesta moció.
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Quan el senyor Majó feia referència a la part d’infraestructures diu que en el procés del
Pla General hi ha hagut un cert acord per posar en dubte algunes d’elles. És cert que
no hi ha hagut acord total, però un dels arguments esgrimits per algun grup de
l’oposició és que aquestes infraestructures estaven posades al Pla Territorial.
Manifesta que si s’iniciés una modificació del Pla Director, respecte al tema de les
infraestructures, s’hauria de reflexionar i posar a debat i potser confirmar les que ja hi
ha.
Respecte a la previsió del creixement que preveu el Pla Director del Bages a la ciutat,
diu que el Pla preveu un creixement de 150.000 habitants per a la ciutat, saltant els
Plans de Santa Caterina, amb uns creixements desmesurats, i aquests no només és
obvi que no hi seran en els propers 15 anys, sinó que aquesta ciutat ha decidit que no
els vol.
Aquest és el motiu principal per revisar el Pla Director, perquè encara que l’escenari
polític d’aquest país canviés, aquesta ciutat, en un procés de participació molt més
extens del que hi havia en el moment de l’elaboració del Pla Director de Bages, ha
decidit que no vol créixer a la banda del riu, essent aquest un dels motius principals
que justificaria votar a favor de la proposició.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2
del GMCUP i el ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC i 2
GMCUP), i 9 abstencions (1 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
És fa constar que el senyor José Luis Irujo, del GMPSC es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.

7.3

Proposició del Grup Municipal d’ERC en relació a una declaració
institucional en commemoració del dia 28 de juny, dia de l’alliberament o
l’orgull LGTB.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 d’abril de 2015,
que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa 44 anys, el 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTB va iniciar la lluita per la igualtat
de drets a partir de la rebel·lió que van generar els fets d’Stonewall. També fa 36 anys,
el juny de 1977, Barcelona va acollir la primera manifestació de lesbianes, gais i
transsexuals de l’estat i que va acabar amb una dura repressió policial contra els
manifestants.
Al llarg d’aquests anys, el col·lectiu LGBT, ha aconseguit assolir de forma desigual el
reconeixement legal dels seus drets en alguns països del món però cal no oblidar que
l’homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts països (fins i tot amb la
pena de mort) i molts d’altres no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els
drets de les persones LGTB. Malgrat que darrerament alguns països com el Regne
Unit, l’Uruguai, Nova Zelanda o França han fet passos endavant aprovant la llei del
matrimoni igualitari, cal lamentar l'oposició al respecte dels drets humans i les llibertats
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individuals que encara es produeixen arreu i que ens mostren de manera clara que les
actituds homòfobes perviuen encara a la nostra societat. Com també cal denunciar la
desprotecció de milers de persones per la legislació homofòbica a alguns països de la
pròpia Unió Europea.
A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en
l’equiparació legal del col·lectiu LGTB a partir del dret al matrimoni entre persones del
mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació
per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest
col·lectiu, així com la recentment aprovada Llei contra la LGTBfòbia una nova eina que
ens ha d’ajudar a assolir la igualtat real.
Des de fa uns anys, amb motiu d’aquesta diada, l’Ajuntament de Manresa penja, al
balcó principal, la bandera o penó amb els colors de l’Arc de sant Martí com a gest de
reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTB. Però creiem que cal fer un nou
pas endavant.
Per tots aquests motius formulem la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, manifesta el seu suport i s’adhereix a la
commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran amb
motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais,
bisexuals i transsexuals.
2. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones
de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar
en la normalització social del col·lectiu de persones LGTB.
3. El consistori es compromet a desplegar al municipi de Manresa la Llei 11/2014
del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
4. El consistori es compromet a realitzar un acte institucional per commemorar la
diada del 28J, a partir de la celebració d’aquest mateix 2015, d’acord amb les
entitats LGTB de la ciutat i la resta de formacions polítiques d’aquest
ajuntament.
5. El consistori es compromet a donar suport a totes aquelles iniciatives
ciutadanes que serveixin per aprofundir en la igualtat de les persones LGTB
6. Comunicar aquest acord a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya. “

El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal d’ERC a la proposició
7.3, de 16 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Fa 44 anys, el 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTIB va iniciar la lluita per la igualtat
de drets a partir de la rebel·lió que van generar els fets d’Stonewall. També fa 36 anys,
el juny de 1977, Barcelona va acollir la primera manifestació de lesbianes, gais i
transsexuals de l’estat i que va acabar amb una dura repressió policial contra els
manifestants.
Al llarg d’aquests anys, el col·lectiu LGBIT, ha aconseguit assolir de forma desigual el
reconeixement legal dels seus drets en alguns països del món però cal no oblidar que
l’homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts països (fins i tot amb la
pena de mort) i molts d’altres no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els
drets de les persones LGTIB. Malgrat que darrerament alguns països com el Regne
Unit, l’Uruguai, Nova Zelanda o França han fet passos endavant aprovant la llei del
matrimoni igualitari, cal lamentar l'oposició al respecte dels drets humans i les llibertats
individuals que encara es produeixen arreu i que ens mostren de manera clara que les
actituds homòfobes perviuen encara a la nostra societat. Com també cal denunciar la
desprotecció de milers de persones per la legislació homofòbica a alguns països de la
pròpia Unió Europea.
A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en
l’equiparació legal del col·lectiu LGTIB a partir del dret al matrimoni entre persones del
mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació
per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest
col·lectiu, així com la recentment aprovada Llei contra la LGTIBfòbia una nova eina
que ens ha d’ajudar a assolir la igualtat real.
Des de fa uns anys, amb motiu d’aquesta diada, l’Ajuntament de Manresa penja, al
balcó principal, la bandera o penó amb els colors de l’Arc de sant Martí com a gest de
reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTIB. Però creiem que cal fer un nou
pas endavant.
Per tots aquests motius formulem la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, manifesta el seu suport i s’adhereix a la
commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran amb
motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais,
bisexuals, intersexuals i transsexuals.
2. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones
de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar
en la normalització social del col·lectiu de persones LGTIB.
3. El consistori es compromet a desplegar al municipi de Manresa la Llei 11/2014
del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
4. El consistori es compromet a realitzar un acte institucional per commemorar la
diada del 28J, a partir de la celebració d’aquest mateix 2015, d’acord amb les
entitats LGTIB de la ciutat i la resta de formacions polítiques d’aquest
ajuntament.
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5. El consistori es compromet a donar suport a totes aquelles iniciatives
ciutadanes que serveixin per aprofundir en la igualtat de les persones LGTIB
6. Comunicar aquest acord a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que des de
fa molts anys la lluita dels col·lectius LGTIB ha aconseguit assolir, tot i que de forma
desigual, el reconeixement legal dels seus drets a molts països del món. Però diu que
no es pot oblidar que l’homosexualitat i la diversitat sexual encara és perseguida i
castigada fins i tot amb la pena de mort en molts altres països. Inclús en la Unió
Europea hi ha països que mantenen legislacions homòfobes, desprotegint milers de
persones.
A Catalunya, gràcies a l’activisme polític històric s’ha avançat en l’equiparació de drets,
legalitzant el dret de matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret a l’adopció per
part de famílies homoparentals i la creació de polítiques específiques com la llei contra
la LGTIBfòbia, adreçada a l’assoliment de la igualtat real.
A Manresa, ja fa anys que amb motiu de la diada de l’alliberament LGTIB l’Ajuntament
penja la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de la Casa Gran com a reconeixement
a aquest col·lectiu.
Avui, ERC proposa fer un pas endavant per visualitzar la implicació, la sensibilització i
el compromís de la ciutat per la convivència i el respecte a la diversitat en tots els seus
aspectes. Per això, demana el suport a l’adhesió de la commemoració que les entitats i
institucions del país celebren el 28 de juny, per tal que des de l’Ajuntament es realitzi
un acte institucional per commemorar la diada d’acord amb les entitats LGTIB de la
ciutat i el reconeixement del dret a la igualtat de drets i a la diversitat efectiva i a
treballar per a la normalització social del col·lectiu. També per demanar el
desplegament de la llei i donar suport a les iniciatives ciutadanes que aprofundeixin en
la igualtat LGTIB. Per tot això, demana el vot favorable dels assistents.

La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta el suport
del seu grup a la proposició. En primer lloc, perquè sempre han proposat i han dut a
terme polítiques de discriminació positiva, és a dir, aquelles que serveixen per recolzar
els col·lectius que pateixen desigualtats –ja siguin dones, gent gran, infància, etc-.
Troben bé que es faci un acte institucional, però remarca que sobretot sigui amb
l’acord de les entitats. Diu que anys enrere el PSC va fer la proposta de penjar la
bandera al balcó i no van obtenir la resposta per fer-ho, per això diu que és important
tenir en compte el que vol el col·lectiu, ja que a vegades volen fer de més o de menys.
Sigui com sigui, diu que el grup del PSC donarà suport a la proposició.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora de Sanitat, Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, informa que el grup de CiU també dóna suport a aquesta moció. Diu que
el 15 de juny de 2009 es va aprovar una moció en la què ja es va donar valor a la
sensibilització d’aquests col·lectius, i a partir d’aleshores es penja la bandera al balcó
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el dia de la diada. Creu que des d’aleshores s’ha avançat bastant a nivell social.
Concretament, el Parlament amb la llei 11/2014 del 10 d’octubre, recolza tota una sèrie
d’indicacions en aquest sentit i, a l’igual com ha manifestat la regidora Sònia Díaz,
també pensa que les entitats són clau. Diu que a nivell institucional es fan accions
importants: per un costat, s’acompanyen les entitats, per un altre, se les reconeix, però
també diu que es protegeix i es vetlla per tal de donar llibertat a les persones d’acord
amb els drets fonamentals i humans. Qualsevol acció que vagi en contra del dret
fonamental universal, va en contra de la pròpia llei.
Assenyala que la llei també recull el respecte a la pluralitat d’identitats per la seva
orientació afectiva i sexual. Tots els actes que es facin han de vetllar per aquesta
sensibilització.
A més, vol fer esment, en què cal vetllar per la formació dels professionals que estan
amb els col·lectius, ja que avui dia potser el problema està més amb les persones que
treballen amb aquests col·lectius i no tenen l’experimentació ni l’especialització adient.
Per això pensa que s’han de fer passes endavant. Estan molt d’acord amb la moció i el
vot que emetran serà favorable.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que estan
d’acord amb la moció, tot i que en la Junta de Portaveus van fer el comentari que al
text faltava afegir-hi el col·lectiu dels intersexuals, però ha vist que en el discurs de la
senyora Mireia Estefanell sí que els han recollit. Creu que potser han fet una esmena,
però si és així, diu que no l’han rebut.
Es confirma que el GMERC ha presentat una esmena de substitució per afegir a la
moció el col·lectiu dels intersexuals.

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, puntualitza que
l’acord per fer un acte institucional l’han estat parlant i treballant amb les entitats,
concretament amb l’Associació Manresa LGTIB, que són els organitzadors del Pride
Manresa des de fa 3 anys. Aquesta entitat va venir a presentar-los la proposta del
Pride d’aquest any i ERC els va oferir la possibilitat de fer un acte institucional, ja que
era cap a on es veien més encaminats com a grup polític, més que no pas en
l’actuació de la manifestació més festiva i més visualitzada d’aquest col·lectiu.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de
substitució del GMERC a la proposició 7.3, i el ple l’aprova per 21 vots afirmatius
(11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 2 GMPP i 2 GMCUP) i 4 abstencions (1 GMERC,
1 GMPP i 2 GMPxC)
Es fa constar que el senyor Pere Culell, del GMERC, i el senyor Xavier Javaloyes,
del GMPP, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.
A la vista del resultat de la votació, la proposició 7.3 decau i s’aprova l’esmena
de substitució, amb el contingut següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa 44 anys, el 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTIB va iniciar la lluita per la igualtat
de drets a partir de la rebel·lió que van generar els fets d’Stonewall. També fa 36 anys,
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el juny de 1977, Barcelona va acollir la primera manifestació de lesbianes, gais i
transsexuals de l’estat i que va acabar amb una dura repressió policial contra els
manifestants.
Al llarg d’aquests anys, el col·lectiu LGBIT, ha aconseguit assolir de forma desigual el
reconeixement legal dels seus drets en alguns països del món però cal no oblidar que
l’homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts països (fins i tot amb la
pena de mort) i molts d’altres no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els
drets de les persones LGTIB. Malgrat que darrerament alguns països com el Regne
Unit, l’Uruguai, Nova Zelanda o França han fet passos endavant aprovant la llei del
matrimoni igualitari, cal lamentar l'oposició al respecte dels drets humans i les llibertats
individuals que encara es produeixen arreu i que ens mostren de manera clara que les
actituds homòfobes perviuen encara a la nostra societat. Com també cal denunciar la
desprotecció de milers de persones per la legislació homofòbica a alguns països de la
pròpia Unió Europea.
A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en
l’equiparació legal del col·lectiu LGTIB a partir del dret al matrimoni entre persones del
mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació
per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest
col·lectiu, així com la recentment aprovada Llei contra la LGTIBfòbia una nova eina
que ens ha d’ajudar a assolir la igualtat real.
Des de fa uns anys, amb motiu d’aquesta diada, l’Ajuntament de Manresa penja, al
balcó principal, la bandera o penó amb els colors de l’Arc de sant Martí com a gest de
reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTIB. Però creiem que cal fer un nou
pas endavant.
Per tots aquests motius formulem la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, manifesta el seu suport i s’adhereix a la
commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran amb
motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais,
bisexuals, intersexuals i transsexuals.
2. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones
de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar
en la normalització social del col·lectiu de persones LGTIB.
3. El consistori es compromet a desplegar al municipi de Manresa la Llei 11/2014
del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
4. El consistori es compromet a realitzar un acte institucional per commemorar la
diada del 28J, a partir de la celebració d’aquest mateix 2015, d’acord amb les
entitats LGTIB de la ciutat i la resta de formacions polítiques d’aquest
ajuntament.
5. El consistori es compromet a donar suport a totes aquelles iniciatives
ciutadanes que serveixin per aprofundir en la igualtat de les persones LGTIB
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6. Comunicar aquest acord a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”

7.4

Proposició del Grup Municipal d’ERC de rebuig a l’IVA del 21 % a la
cultura i material escolar, i proposta d’aplicar l’IVA superreduït del 4 %.

Es fa constar que el senyor Pere Culell abandona la sala de plens durant el
coneixement d’aquest punt.
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 d’abril de 2015,
que es transcriu a continuació:
“L'IVA del 21% fixat a la cultura ha provocat una contenció en el consum de productes
culturals i en l'assistència a espectacles culturals per part de la ciutadania. Ha
repercutit negativament en la producció, distribució i exportació de béns i activitats
culturals, contribuint a la destrucció d'ocupació i a l’empobriment cultural.
L’increment de l'IVA general del 8% al 21% ha afectat a projectes culturals emergents,
com per exemple els llibres electrònics, entrades d'espectacles, cinemes, teatres,
concerts, museus, exposicions i la facturació d'altres serveis culturals, la qual cosa ha
reduït la disponibilitat de recursos dels ciutadans, que han limitat encara més el seu
pressupost per a cultura.
Aquesta forta pujada de l’IVA fa que l’Estat espanyol tingui l’IVA cultural més alt dels
17 països de l’eurozona. A la majoria d’estats del nostre entorn, l’IVA cultural oscil•la al
voltant del 7%, una franja on l’estat espanyol es movia abans d’aquesta dramàtica
pujada.
És urgent reconèixer la rendibilitat social i educativa del sector de la cultura, i remarcar
que la cultura és un bé públic que cal preservar i apropar a tota la població en les
millors condicions possibles. En aquest sentit, les polítiques fiscals aplicades al sector
suposen una barrera d’accés important.
Igualment, des de juliol de 2012, el material escolar ha desaparegut del llistat del tipus
súper reduït del 4%, passant al tipus general del 21%, fet que ha encarit i provocat
dificultats molt importants per a les famílies amb nens en edat escolar, al pujar fins a
17 punts els impostos d’agendes, cartolines i blocs de manualitats, compassos, paper
de colors i de manualitats, plastilina, pasta de modelat, llapis de cera, pintures,
temperes, quaderns d'espiral, rotllos de plàstic per folrar llibres i les motxilles infantils i
juvenils. També material didàctic d'ús escolar com els puzles i altres jocs didàctics o
de construcció.
Per tot això, el grup municipal d’ERC de l’Ajuntament de Manresa proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Instar al govern de l’Estat espanyol a modificar el tipus impositiu d’IVA al
conjunt de béns, activitats i serveis culturals i del material escolar, establint un únic
tipus impositiu del 4%.
Segon.- Reforçar la cultura com a dret i exigir que els poders públics en promoguin el
seu accés per al conjunt de la ciutadania.
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Tercer.- Traslladar els acords al Ministeri d’Educació, Cultura i Deportes i al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques del govern de l’Estat espanyol, als Grups
parlamentaris del Congrés i del Senat de l’Estat espanyol, el Parlament de Catalunya i
a les entitats, agents i creadors de Manresa.”

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la
moció té com a objectiu que l’Ajuntament de Manresa es manifesti públicament i faci
conèixer al Ministeri els acords per reclamar una modificació del tipus impositiu d’IVA
pel conjunt de béns, activitats i serveis culturals i del material escolar, establint-lo en el
tipus del 4%.
Diu que l’increment de l’IVA general del 8% al 21% ha portat un gran perjudici a totes
les empreses d’àmbit cultural, com és el cas de l’empresa Manresana d’Equipaments
Escènics, que ha sofert un menyscabament a conseqüència d’aquesta pujada.
A l’estat espanyol diu que l’IVA cultural és el més alt dels 17 països de l’Eurozona,
mentre aquí tenim el 21% a la resta de països oscil·la al voltant del 7%.
També des de l’any 2012 i respecte el material escolar, ha desaparegut de la llista dels
tipus superreduïts i ha passat del 4% al 21%.
L’augment de la recaptació d’IVA que ha rebut el Ministeri no ha beneficiat en cap cas
el finançament de les Comunitats Autònomes, al contrari ha suposat una despesa
forta, ja que com a consumidora final ha de fer front a uns 330 MEUR.
Acaba la intervenció demanant el vot favorable a la proposició.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que votaran
favorablement la proposta ja que quan es toquen temes culturals, sobretot pel que fa
als materials escolars, són molt importants tant pels ciutadans com pel país.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que no
entraran a comentar el per què, com i de quina manera hi va haver un govern que
malauradament va decidir incrementar els impostos.
Diu que el ministre Montoro fa unes setmanes va fer públic que s’estava estudiant la
possibilitat de rebaixar els tipus impositius d’IVA, sense plantejar rebaixar-los del 21%
al 4% o al 8%.
Diu que s’ha posat de manifest que s’està parlant respecte el tipus d’IVA cultural i de
l’IVA del material escolar, però també hi ha el de parafarmàcia, un element més que no
s’ha inclòs a la proposició. Creu que no s’ha posat per desconeixement de causa, però
també és un tema de l’IVA i forma part d’un increment del tipus impositiu.
Agrairia al Grup d’Esquerra Republicana, si ho consideren oportú, que inclogui una
part dels Serveis culturals i material escolar i de parafarmàcia, establint el tipus
impositiu del 4% i votarien a favor de la proposició.

La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municipal del PSC, manifesta que
votaran a favor de la proposta d’Esquerra Republicana.
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Diu que quan es va produir l’augment del 4% al 21% a l’inici del curs escolar, sobretot
pel que feia referència al material escolar, el PSC va presentar una moció al Ple on
s’instava l’Estat a anul·lar la pujada de l’IVA, i es demanava a la Generalitat que
inclogués en els propers pressupostos a crear una partida pressupostària destinada a
crear un Programa d’ajuts per a les famílies amb rendes baixes.
L’augment de l’IVA de la cultura ha mobilitzat a moltes corrents, cosa que ha unit a
diferents sectors, per un tema que estava afectant negativament a la cultura en
general.
Acaba la seva intervenció dient que s’ha de promoure que l’accés a la cultura i a
l’educació sigui accessible per a tota la ciutadania.

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, diu que és evident que pujar
l’IVA de la cultura al 21% ha estat negatiu pel sector cultural.
És un sector i una indústria afectada per la crisi des de fa set o vuit anys, sobretot pel
comerç i les noves formes del comerç electrònic, així com de l’oci cultural tramitat des
d’Internet i per la pirateria que ha estat un autèntic càncer en el món de la indústria
cultural en concret.
El GMCiU votarà favorablement la proposició.

L’alcalde diu que en relació a la proposta in voce que ha fet el president del Grup
Municipal del Partit Popular, pregunta a Esquerra Republicana, que ha presentat
l’esmena, si volen acceptar l’esmena proposada.

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que
accepten l’esmena in voce manifestada pel Grup municipal del PP, per incloure el
sector de la parafarmàcia en la reclamació, però no sap si s’hauria de formular una
nova proposta de redactat.

L’alcalde, intervé i diu que es podria posar “Moció del Grup Municipal d’ERC de
l’Ajuntament de Manresa de rebuig a l’IVA del 21% a la cultura i material escolar, a la
quota en parafarmàcia, i proposta d’aplicar l’IVA superreduït del 4%.
No creu necessari explicar la que ara té parafarmàcia perquè és la vigent i s’inclou
sense entrar en el detall, que serà el que es votarà.
També s’haurà de complementar en el punt primer dels acords; béns, activitats i
serveis culturals i del material escolar i de parafarmàcia, establint un únic tipus
impositiu del 4%.

L’alcalde sotmet la proposició 7.4 del GMERC a votació, amb la incorporació de
l’esmena in voce del GMPP, incloure parafarmàcia en el titular i en el primer
acord, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, es
declara acordat:
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“MOCIÓ DEL GRUP D’ERC DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA DE REBUIG A
l’IVA DEL 21% A LA CULTURA i MATERIAL ESCOLAR I A LA QUOTA EN
PARAFARMÀCIA, I PROPOSTA D’APLICAR L’IVA SUPERREDUÏT DEL 4%
L'IVA del 21% fixat a la cultura ha provocat una contenció en el consum de productes
culturals i en l'assistència a espectacles culturals per part de la ciutadania. Ha
repercutit negativament en la producció, distribució i exportació de béns i activitats
culturals, contribuint a la destrucció d'ocupació i a l’empobriment cultural.
L’increment de l'IVA general del 8% al 21% ha afectat a projectes culturals emergents,
com per exemple els llibres electrònics, entrades d'espectacles, cinemes, teatres,
concerts, museus, exposicions i la facturació d'altres serveis culturals, la qual cosa ha
reduït la disponibilitat de recursos dels ciutadans, que han limitat encara més el seu
pressupost per a cultura.
Aquesta forta pujada de l’IVA fa que l’Estat espanyol tingui l’IVA cultural més alt dels
17 països de l’eurozona. A la majoria d’estats del nostre entorn, l’IVA cultural oscil•la al
voltant del 7%, una franja on l’estat espanyol es movia abans d’aquesta dramàtica
pujada.
És urgent reconèixer la rendibilitat social i educativa del sector de la cultura, i remarcar
que la cultura és un bé públic que cal preservar i apropar a tota la població en les
millors condicions possibles. En aquest sentit, les polítiques fiscals aplicades al sector
suposen una barrera d’accés important.
Igualment, des de juliol de 2012, el material escolar ha desaparegut del llistat del tipus
súper reduït del 4%, passant al tipus general del 21%, fet que ha encarit i provocat
dificultats molt importants per a les famílies amb nens en edat escolar, al pujar fins a
17 punts els impostos d’agendes, cartolines i blocs de manualitats, compassos, paper
de colors i de manualitats, plastilina, pasta de modelat, llapis de cera, pintures,
temperes, quaderns d'espiral, rotllos de plàstic per folrar llibres i les motxilles infantils i
juvenils. També material didàctic d'ús escolar com els puzles i altres jocs didàctics o
de construcció.
Per tot això, el grup municipal d’ERC de l’Ajuntament de Manresa proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Instar al govern de l’Estat espanyol a modificar el tipus impositiu d’IVA al
conjunt de béns, activitats i serveis culturals i del material escolar, i de parafarmàcia,
establint un únic tipus impositiu del 4%.
Segon.- Reforçar la cultura com a dret i exigir que els poders públics en promoguin el
seu accés per al conjunt de la ciutadania.
Tercer.- Traslladar els acords al Ministeri d’Educació, Cultura i Deportes i al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques del govern de l’Estat espanyol, als Grups
parlamentaris del Congrés i del Senat de l’Estat espanyol, el Parlament de Catalunya i
a les entitats, agents i creadors de Manresa.”

7.5

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre revisió de la valoració de la
relació de llocs de treball (RLT).
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 13 d’abril de 2015,
que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té efectuada una valoració dels llocs de treball dels
seus empleats, vigent des de la seva aprovació pel Ple de la Corporació el dia 20 de
març de l’any 2000.
Atès que ens aquests 15 anys transcorreguts, tant la societat com l’administració ha
sofert transformacions profundes, suposant alhora uns canvis fonamentals en les
condicions i formes de treballar dels empleats municipals que no es veuen reflectits en
la valoració dels llocs, que ha quedat desfasada de la realitat.
Atès que això queda també palès en els diferents organigrames aprovats des
d’aleshores, en els anys 2002, 2004, 2007, 2009 i 2013, que han anat canviant
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament sense canvis substancials en els llocs
existents en la RLT general, a banda de la incorporació de nous llocs de treball sorgits
arran de l’aprovació dels organigrames esmentats.
Atès que la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
afegeix una disposició addicional, la setena, a la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals, per la qual es classifiquen, a efectes administratius de caràcter
econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria
de funció pública.
Atès que això suposa l’obligatorietat de portar a terme la corresponent modificació de
la Relació de Llocs de Treball per adaptar els imports els conceptes retributius a la
reclassificació a efectes administratius de caràcter econòmic, aplicables a partir de la
data d’entrada en vigor de la norma, que és de 14 de març de 2015.
Atès que l’article 34 de l’acord de condicions econòmiques i socials dels/les
funcionari/es de l’Ajuntament de Manresa, signat l’any 2004, diu que en el cas que es
faci pública una normativa legislativa en el sentit que els Agents de la Policia Local han
de pertànyer al grup funcionarial del nivell C (actualment corresponent al grup C1),
l’Ajuntament de Manresa es compromet a arbitrar els mecanismes necessaris per tal
de fer efectiu aquest cavi dins el termini legal corresponent, així com a procedir a una
nova valoració dels seus llocs de treball.
Atès que hi ha la voluntat política de poder avançar en el sentit de poder actualitzar la
RLT per tal d’adequar-la a la realitat actual.
Atès que aquesta voluntat es fa palesa en la necessitat de procedir a iniciar els estudis
necessaris tendents a determinar la naturalesa dels canvis que s’han d’efectuar a la
RLT del personal municipal.
És pel que es PROPOSA:
Adoptar el compromís d’iniciar, abans del final del mes de setembre de 2015, els
estudis necessaris per a procedir a la revisió de tots els llocs de treball compresos en
la Relació de Llocs de Treball (RLT) del conjunt del personal municipal, per tal
d’adequar la seva valoració a la realitat organitzativa, social i laboral actual.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, explica que
l’Ajuntament de Manresa va efectuar una avaluació dels llocs de treball el 20 de març
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del 2000. En aquests 15 anys, tant la societat com l’administració ha experimentat
transformacions més o menys profundes i, per tant, també canvis en les condicions i
les formes de treballar dels treballadors municipals que no es veuen reflectides en la
valoració de llocs de treball que actualment està vigent. Diu que ha quedat desfasada
respecte la realitat.
Comenta que s’han aprovat successivament diferents organigrames els anys 2002,
2004, 2007, 2009, i l’últim l’any 2013. Diu que de forma més o menys suau han anat
transformant l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, però malgrat que no han estat
grans canvis, tots ells en conjunt han fet que al final hagin suposat un canvi important
respecte la situació inicial.
A més a més, diu que s’ha de tenir en compte que la Llei 3/2015, de l’11 de març, de
Mesures fiscals, financeres i administratives, afegeix una disposició addicional 7a a la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies locals, per la qual es classifiquen a efectes
administratius de caràcter econòmic en el grup C1, d’acord amb el que estableix la
normativa vigent en matèria de funció pública.
També recorda que a l’article 34 del conveni -que es va signar l’any 2004 i que està
vigent en l’actualitat- hi ha un comentari que fa referència que en cas que surti una
normativa legislativa en el sentit que els agents de la policia local hagin de pertànyer al
grup funcionari del nivell C (que actualment correspondria a un nivell C1), implicaria
actualitzar el passar del C2 al C1 i, a banda, també s’hauria de procedir a una nova
valoració dels llocs de treball, entre altres coses.
Preveient tot aquest reguitzell de circumstàncies, i donada la situació que durant
aquest mandat ha afectat no només a aquest Ajuntament sinó al conjunt de
l’administració pública, a finals de l’estiu passat es va demanar una entrevista amb la
Diputació de Barcelona a fi i a efecte d’iniciar una valoració dels llocs de treball, però
no va reeixir. A principis de març passat van tenir una darrera reunió amb
representants de la Diputació en la qual van admetre que feia 2 anys que no havien
endegat cap procés de valoració, però es varen emplaçar perquè a l’inici del proper
mandat seria un tema que es podria posar sobre la taula. Semblava que per part de la
Diputació hi havia voluntat de poder parlar i endegar un procés de nova valoració.
El senyor Josep M. Sala diu que, per aquest motiu, el seu grup porta la proposta
d’adoptar el compromís que abans de finalitzar el setembre de 2015 s’iniciïn els
estudis necessaris per procedir a una revisió de tots els llocs de treball compresos a la
Relació de Llocs de Treball del conjunt del personal municipal de l’Ajuntament de
Manresa, per tal d’adequar la seva valoració a la realitat organitzativa, social i laboral
actual.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que
votaran a favor de la moció perquè creuen que és una qüestió justa i necessària. Els
sorprèn que això es faci just un mes abans d’unes eleccions municipals, però en tot
cas diu que han parlat amb els representants dels treballadors municipals i aquests els
han transmès que és una moció amb la qual se senten còmodes i, per tant, la votaran
favor.
Amb tot, esperen que sigui un compromís irrenunciable que qui faci la valoració sigui la
Diputació.
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El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que votaran
favorablement perquè creuen que és necessari l’estudi de la valoració dels llocs de
treball de l’Ajuntament de Manresa per intentar, a curt i mig termini, la millora de les
condicions laborals en què es troben uns quants treballadors d’aquest consistori,
principalment que es valorin els aspectes relacionats amb les condicions de treball i
sous.

El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que
votaran a favor ja que en el programa electoral que portaven per aquest mandat hi
havia la revisió dels llocs de treball de l’Ajuntament. En el cas de la inclusió de la
Policia Local, també es mostren favorables que es realitzi aquest estudi en el termini
de temps que marca la proposta.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, declara que
donen suport a la moció, de la qual destaca el text de l’acord perquè per al seu grup és
molt important que aquesta valoració es faci per a tot el conjunt del personal, ja que
consideren que les valoracions han d’afectar a tothom.
Diu que és cert que al 2004 es va preveure per a determinats col·lectius, entre els
quals hi ha la Policia Local, que si la Generalitat adequava l’equiparació a un sol grup
de classificació funcionarial això es duria a terme també a l’Ajuntament.
El que destaca de l’acord és la metodologia. Està d’acord amb el senyor Jordi Masdeu,
perquè creu que és aconsellable que en aquest procés es tingui l’assessorament de la
Diputació de Barcelona. També diu que és important que es faci per a tot el conjunt del
personal municipal.
Finalment diu que el vot que emetran serà favorable.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5 del
GMCiU, 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.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde recorda que s’ha traslladat com a sobrevingut el punt que constava a l’ordre
del dia com a 5.1.4 i que ha estat retirat.
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, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’assumpte sobrevingut
presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
8.1

Proposta per a l’aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual Pla
General Mas de l’Oller.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde president, de 16 d’abril de 2015, que es
transcriu a continuació:
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“El mes de setembre de 2013 la Secció de Planejament i Gestió del Sòl d’aquest
Ajuntament va obrir d’ofici expedient per a la Modificació del Pla General de Manresa.
MAS DE L’OLLER.
L’àmbit de la modificació objecte abasta part de la propietat del Mas de l’Oller situada al
terme municipal de Manresa, amb una superfície total de 151,41hes. L’àmbit limita pel nord
amb la carretera C-37 de Manresa-Igualada, pel sud-oest amb el límit de terme de
Manresa amb el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola, pel sud i sud-est, amb els
últims camps destinats a la vinya i pel nord-oest, amb altres propietats properes a la riera
de Rajadell.
Els treballs constitutius de l’avanç de planejament van ser aprovats per la majoria legal
establerta del Ple d’aquesta corporació de 16 d’octubre de 2014 amb l’objectiu d’ajustar les
determinacions del planejament general vigent en l’àmbit de la finca del Mas de l’Oller de
manera que es possibilités l’increment i concentració de les activitats vinculades a
l’enoturisme i el lleure que s’hi pretenen desenvolupar per tal de dotar de valor afegit
l’activitat de conreu de vinya i producció de vi que actualment es porta a terme a la finca.
El document aprovat ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, previ anunci en
els diaris El Periódico i Regió7, ambdós de data 4 de novembre de 2014 i també en el
Butlletí Oficial de la Província d’11 de novembre del mateix any, així com en el tauler
d’anuncis, des del 12 de novembre fins l’11 de desembre de 2014 i a la pàgina web
d’aquest Ajuntament.
Durant el període d’exposició pública de l’avanç de planejament es varen presentar dos
escrits de suggeriments, dels quals un sol·licita un ajust de l’àmbit de la modificació a les
finques i el manteniment de la qualificació en una zona propera al nucli rural de les
Farreres i l’altre, presentat per Meandre Associació per la preservació del patrimoni
natural, planteja qüestions directament relacionades amb els objectius de la modificació.
La valoració d’aquests ha quedat reflectida en la documentació que configura la
modificació.
Simultàniament a l’exposició pública, en virtut de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació
ambiental de Plans i Programes es va trametre a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar per tal de sol·licitar la declaració
de subjecció a avaluació ambiental. El 16 de febrer aquest ajuntament va rebre, via eacat,
el document d’abast emès pel tècnic d’avaluació ambiental dels Serveis Territorials, de
data 13 de febrer de 2015. Aquest document conclou que cal que la delimitació de la nova
zona plantejada on es preveu l’agrupació de les activitats (clau 12.2) sigui el màxim
coincident amb el sòls de protecció preventiva definits pel Pla territorial de les comarques
centrals.
El document d’abast conté com annex els informes de la Direcció General de Protecció
civil, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’escrit de Meandre. Associació per a la preservació del
Patrimoni Natural, al qual s’ha fet esment en paràgrafs anteriors; i assenyala en el punt
final, les administracions públiques afectades i públic interessat que ha de ser consultat.
Finalment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, el 23 de gener del
2015, en relació a la proposta d’avanç, va acordar emetre informe urbanístic i territorial
amb les observacions següents:
1. Cal limitar en la mesura del possible els terrenys qualificats com a subclau 12.2 als
sòls de protecció preventiva.
2. Incorporar a la memòria un apartat explicatiu i justificatiu de la conformitat de les
propostes amb les determinacions del Pla territorial.
3. Cal fixar un topall màxim del sostre admès en la subclau 12.2 i concretar les
condicions d’edificació en la subclau 12.2.
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4. Cal definir els usos admissibles en cadascuna de les qualificacions.
5. Cal que en el document es justifiqui que l’activitat d’enoturisme és totalment
compatible amb l’ús d’acampada previst.
6. L’ús de restauració resta limitat a la Masia existent i a la construcció existent amb
aquest destí al recinte del Golf. Només es podrà admetre una nova construcció per
aquest ús si va lligat als serveis del càmping.
7. Cal establir normativament que qualsevol intervenció haurà de garantir la
preservació dels valors naturals i paisatgístics del lloc. Altrament, cal fixar que les
actuacions s’implantaran sobre la superfície de sòl mínima que requereixi la seva
funcionalitat.
El document que se sotmet a aprovació inicial inclou o justifica les observacions indicades
en els informes emesos pels organismes consultats
Finalment, constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i
s’estableixen més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que
afecten la modificació. Per aquest motiu, el document conté una memòria, una taula de
dades, una avaluació econòmica i financera, agenda, la normativa que li és d’aplicació, les
documentacions complementària i gràfica, la proposta d’ordenació del Pla especial; així
com el document Estudi Ambiental Estratègic.
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer),
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
necessitat, conveniència i adequació urbanística d’efectuar aquesta modificació puntual del
Pla general destinada a preveure la implantació de usos turístics i de lleure amb l’objectiu
de potenciar l’activitat enoturística de la finca Mas de l’Oller es justifica en la importància
de fixar els paràmetres per al desenvolupament d’aquestes activitats i ja va estar
argumentada en l’informe de l’avanç.
En virtut del seu contingut i objecte, el document ha de sotmetre’s a avaluació ambiental,
d’acord amb l’article 7.1 c) de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, així com a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta
llei estatal transposa en l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la directiva comunitària
esmentada anteriorment.

Quant a la tramitació, li és d’aplicació el procediment regulat a la Llei 6/2009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes; l’art. 7.1 c) disposa que s’han de sotmetre a
avaluació ambiental les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la
classificació de sòl no urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si
les noves qualificacions comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús
respecte a l'ordenació que es modifica.
L’article 86 bis TRLU (introduït per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), disposa que l’avaluació
ambiental del planejament urbanístic que hi estigui sotmès s’integra en el procediment
d’elaboració dels plans urbanístics. Aquest integració es regeix a més de per aquest
precepte, per l’article 115 RLU. Juntament amb el document objecte d’aprovació inicial, ha
d’incloure’s l’estudi ambiental estratègic d’acord amb el document de referència. Aquest
estudi es sotmet a informació pública, conjuntament amb l’instrument de planejament, si bé
el termini ha de ser de 45 dies (art. 115.c RLU i 86.1.c TRLU; art. 21 Llei 21/2013).
A la vegada s’ha d’obrir tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i
públic interessat, d’acord amb la relació que consta al document d’abast, de 13 de febrer
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de 2015, del Departament de Territori i Sostenibilitat (art. 22 Llei 21/2013). La consulta ha
de ser possible tant de forma presencial com en mitjans telemàtics.
La tramitació ordinària regulada a l’article 85 TRLU, queda doncs subsumida a les
particularitats del tràmit d’avaluació ambiental.
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposen els articles 21 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, i article 14 de la Llei 6/2009, aquesta darrera es remet a la
legislació urbanística, amb la qual cosa la publicació s’haurà d’efectuar en el butlletí oficial
a més de la premsa periòdica; la informació haurà de ser també per mitjans telemàtics.
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, se n’haurà de sol·licitar informes al
Departament de Territori i Sostenibilitat (informe de sostenibilitat ambiental, d’impacte
paisatgístic, carreteres i d’aigües); al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural; a la Direcció General de Turisme i als Serveis Territorials del
Departament de Cultura, tots de la Generalitat de Catalunya.
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 emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de data d’avui.
L’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. MAS DE L’OLLER, 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 de
quaranta-cinc dies, conjuntament amb l’estudi ambiental estratègic (EAE), a comptar des
del dia hàbil següent al de la darrera publicació del corresponent anunci en Butlletí oficial
de la Província i en la premsa periòdica, així com en el diari Regió 7; a més dels mitjans
telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com ho disposen els articles 85.4 i
86 bis.1.c del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i, pel que fa a l’EAE, a article 21 de la Llei
21/2013, d’avaluació ambiental.
3r. SOL·LICITAR INFORMES al Departament de Territori i Sostenibilitat (informe de
sostenibilitat ambiental, d’impacte paisatgístic, carreteres i d’aigües); al Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; a la Direcció General de
Turisme i als Serveis Territorials del Departament de Cultura, tots de la Generalitat de
Catalunya, 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.
4rt. EFECTUAR LES CONSULTES a les Administracions públiques afectades i al públic
interessat que estableix el document d’abast emès pels Serveis Territorials de la Catalunya
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Central del Departament de Territori i Sostenibilitat en data 13 de febrer de 2015, quant a
l’estudi ambiental estratègic, tal i com ho preveu l’art. 115.c) del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, i article 22 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.”

5è. DONAR COMPTE d’aquest Dictamen a la Comissió Informativa i de control de
Serveis de Territori, a l’efecte del seu coneixement, en la propera sessió que tingui
lloc.”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que
en sessió plenària de 16 d’octubre de 2014 es va aprovar l’Avanç de Planejament,
preludi de la modificació puntual del Pla General.
Aquest document d’Avanç de pla seguia el que determina la Llei d’urbanisme, que en
modificacions de pla en sòl no urbanitzable, abans de tramitar la modificació, cal un
document anomenat Avanç de Pla, i té dues finalitats, una poder tramitar l’informe
favorable a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de
Territori i a la vegada és un document que s’exposa al públic per atendre les peticions,
suggeriments i al·legacions que hi pugui haver.
Així mateix, aquest document d’avanç també està subjecte als informes per part dels
departaments corresponents de la Generalitat, així com a la Comissió territorial
d’urbanisme.
Pel que fa a les al·legacions diu que se’n van presentar dues, una d’un particular i
l’altra del col·lectiu Meandre.
La Comissió Territorial d’Urbanisme va emetre un informe amb un seguit
d’observacions i per part de la resta d’organismes no s’ha introduït cap més
modificació.
L’objecte de la modificació és adequar el Pla General a les voluntats que la propietat
vol desenvolupar en l’àmbit de la finca del Mas de l’Oller, al terme de Manresa, de
manera que es possibiliti l’increment i es puguin concentrar les activitats vinculades a
l’enoturisme i el lleure, es puguin desenvolupar activitats d’alt valor afegit vinculades al
conreu de la vinya i la seva producció de vi.
Explica que el document d’aprovació inicial que es porta a aprovació recull els
aspectes esmentats que resumeix breument:
-

-

-

Es delimiten dues subzones de la Clau 12, 12.1 i 12.2, les dues en sòl no
urbanitzable. La primera té per objectiu reduir l’edificabilitat en part de la finca, i la
12.2 és la que veu augmentada la seva edificabilitat, com ja es va explicar en
l’avanç de planejament el còmput total de sostre és el mateix, però es concentra
en un àmbit determinat de la finca.
La definició d’un pla especial urbanístic. Aquesta modificació que tramiten els
serveis tècnics de l’ajuntament delimita un àmbit de pla especial. Aquest pla
especial incorpora totes les mesures de protecció que es preveuen en l’àmbit de
protecció ecològica que defineix el connector que travessa la finca, tal com es
demana en els informes corresponents sectorials i de la Comissió territorial.
S’incorporen mesures d’arranjament de camins principals. Es preveu l’arranjament
de la connexió de vianants entre el Mas de l’Oller i el barri del Xup. Aquestes dues
qüestions són bàsicament càrregues urbanístiques que s’imposen en
compensació dels drets i deures de l’àmbit de planejament.
Acta de la sessió plenària núm. 4, de 16 d’abril de 2015

104

-

-

També hi ha vinculades cessions de sòl amb l’objectiu de concretar aquesta
connexió dels camins de Sant Ignaso o Sant Jaume amb el barri del Xup i el
manteniment d’aquests camins com a càrrega urbanística.
Es concreten les característiques i edificacions, i les instal·lacions de tots els
elements que més endavant haurà de definir i concretar el Pla especial.

Si l’expedient s’aprova se sol·licitaran els informes sectorials als departaments
corresponents, d’una banda, i, de l’altra, per part de la propietat –quan ho cregui
convenient- portar el pla especial urbanístic que concretarà més aspectes.
Els tres tràmits urbanístics són: l’Avanç de Pla, que ja està fet, la Modificació del Pla
General, que es presenta per a la seva aprovació, i la tramitació del Pla Especial, que
pertocaria a la propietat.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, celebra les
modificacions incorporades i són conscients que fins que no vegin el Pla especial no
tindran una idea clara de la magnitud del projecte. Malgrat això, al GMCUP tot plegat li
sembla excessiu i s’abstindran en la votació.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta 8.1 a votació, i el
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 2
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i
regidores 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.

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 13, 14, 16 i
18, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 10,
17, 24 i 31 de març de 2015, i de les actes núm. 10 i 15, de les sessions
amb caràcter públic dels dies 17 de febrer i 17 de març de 2015.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions núm. 13, 14, 16 i 18, que corresponen a les
sessions amb caràcter reservat dels dies 10, 17, 24 i 31 de març de 2015, i de les
actes núm. 10 i 15, de les sessions amb caràcter públic dels dies 17 de febrer i 17 de
març de 2015, 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.

11.

Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords
adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.
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Data
d'entrada

Organisme

24-03-2015

Generalitat de
Catalunya

24-03-2015

Generalitat de
Catalunya

Remitent

Acord municipal

Proposició del GMPSC en defensa de la modificació de
la Llei 27/2014, sobre obligacions tributàries per a
entitats sense ànim de lucre. (Ple 19-02-2015)
Proposició del GMCUP per rebutjar la darrera reforma
Secretaria del Govern
fiscal del Govern espanyol.(Ple 19-02-2015)
Secretaria del Govern

12.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

12.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el cost econòmic estimat de
rescindir l’actual contracte de gestió i explotació de l’aparcament en zona
blava de la ciutat.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 16 d’abril de 2015,
que es transcriu a continuació:
“1. Quin seria el cost econòmic estimat de rescindir l’actual contracte de gestió i
explotació de l’aparcament en zona blava de la ciutat?

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que tenint en
compte que la concessió s’acabaria el mes de maig del 2023 i que s’ha de fer una
estimació dels IPC’s de cada un d’aquests anys des de l’any 2015 fins el 2023, fet amb
una estimació mitjana de l’1,5%, la xifra amb la qual s’hauria d’indemnitzar o
rescabalar la concessió de la zona blava seria de 9.295.480,48 €.

Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia, l’alcalde recorda que hi
ha previst convocar un ple extraordinari per al sorteig de les meses electorals el proper
dia 28 d’abril de 2015. Tot seguit 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

Vist i plau
L’alcalde
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