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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 10/2017 
Dia:  21 de setembre de 2017 
Hora:  19.03 h a 21.15 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari  
 
 
Assistents              
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep M. Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Jaume Arnau Capitán 
Neus Comellas Verdaguer 
Mireia Estefanell Medina 
Cristina Cruz Mas 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Garcés Casas 
Jordi Masdeu Valverde 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
José Antonio Sierra Grande 
Miquel Davins Pey 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventora accidental 
Carme Cot Palacín 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 9, que correspon a la sessió del  Ple 
de la corporació del dia 20 de juliol de de 2017. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del l’alcalde, núm. 6382, de 12 de juliol de 2017, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2017, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució del l’alcalde, núm. 6889, de 31 de juliol de 2017, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2017, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 6781, de 26 de juliol de 2017, sobre nomenament pel 
procediment de màxima urgència d’una persona com a funcionària interina per 
realitzar tasques d’auxiliar administrativa. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6894, de 31 de juliol de 2017, 

sobre declarar emergent la contractació dels treballs d’adequació de la nau 
situada a la part posterior de l’edifici del carrer de Sant Joan, núm. 45, de 
Manresa. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 7260, de 18 d’agost 

de 2017, sobre aprovació del Protocol d’actuació de la Festa Major de Manresa 
2017.  

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6552, de 18 de juliol de 2017, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde en la 
Presidència de les Juntes de Govern Local del dia 18 de juliol de 2017, amb 
caràcter reservat i amb caràcter públic. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6683, de 21 de juliol de 2017, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde els dies 22 i 
23 de juliol de 2017. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 6892, de 31 de juliol de 2017, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde durant el 
període comprès entre el 2 i 13 d’agot de 2017, i pel segon tinent d’alcalde 
durant el període comprès entre el 14 i el 21 d’agost de 2017, ambdós inclosos. 

 
2.9 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 7559, de 6 de setembre de 2017, sobre contractació en 
règim laboral temporal i pel procediment de màxima urgència, d’una persona 
per realitzar tasques de tècnica especialista de la Secció d’Esports.  
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2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7598, de 12 de setembre de 
2017, sobre delegació expressa en la regidora M. Mercè Rosich Vilaró perquè 
autoritzi un matrimoni civil el dia 7 d’octubre de 2017. 

 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7599, de 12 de setembre de 

2017, sobre delegació expressa en el regidor Jordi Masdeu Valverde perquè 
autoritzi un matrimoni civil el dia 7 d’octubre de 2017. 

 
2.12 Donar compte del Decret d’Alcaldia, de 7 de  setembre de 2017, sobre suport al 

Referèndum convocat per al dia 1 d’octubre de 2017. 
 
2.13 Donar compte del Recurs presentat pel Grup Municipal de Ciutadans (C’s), de 

data 8 de setembre de 2017, contra el Decret d’Alcaldia de suport al 
Referèndum convocat per al dia 1 d’octubre de 2017. 

 
 
3. ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de 

l’exercici 2016. 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions dels 

càrrecs electes referents al règim d’assistències a les sessions dels òrgans 
col·legiats. 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revocació d’honors i distincions 

atorgats durant el règim franquista per l’Ajuntament de Manresa 
 
 
4. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les correccions al Text refós del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM), aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió plenària de 20 de juliol de 2017.  

 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de la 

concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès 
patrimonial de Manresa, i aprovació de la seva convocatòria per a l’any 2017. 

 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
5.1 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de la 
 concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre 
 Històric de Manresa. 
 
 
6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
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6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de camí dels 

Corrals al vial conegut històricament amb aquest nom, al vessant sud del Puig 
Cardener. 

 
 
7. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
7.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
7.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’estimació del recurs de reposició 

presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició de contribucions 
especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis 
i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi 
Vallès), per la finca situada al carrer Flor de Lis 11, 2n. 
 

7.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’estimació del recurs de reposició 
presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició de contribucions 
especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis 
i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi 
Vallès), per la finca situada al carrer Flor de Lis 17. 
 

7.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de reposició 
presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició de contribucions 
especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis 
i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi 
Vallès), per la finca situada al carrer Flor de Lis 7. 
 

7.1.4 Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
14/2017, dins el pressupost municipal vigent. 

 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s), en defensa dels funcionaris i 

treballadors públics municipals. 
 
8.2 Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s), per a l’estudi de solars en 

desús. 
 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
10. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores 

delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal. 
 
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 

núm. 34, 35, 37, 38, 39 i 40,  que corresponen a les sessions dels dies 11, 18 i 
25 de juliol, 1 i 29 d’agost i 5 de setembre de 2017, i de l’acta de la Junta de 
Govern Local amb caràcter públic núm. 30, del dia 13 de juny  de 2017. 
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12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades 
personals) 
 
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: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 9, que correspon a la sessió del Ple 
de la corporació del dia 20 de juliol de de 2017. 

 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta 
núm. 9, que correspon a la sessió del Ple del dia 20 de juliol de 2017, 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 del l’alcalde, núm. 6382, de 12 de juliol de 

2017, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
12/2017, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que l’expedient de modificació de crèdits número 12/2017 corresponent al punt 2.1, fa 
referència a un canvi de partides per un import total de 257.604,80€, que es desglossa 
en 227.556,35€ per majors ingressos i 30.048,45€ per transferències entre partides. 

Tot seguit passa a donar-ne compte del seu detall: 

 - Uns majors ingressos per Emprenedoria i Creació d’empreses -Altres 
despeses, per import de 10.654,49€. 
 - Un increment per Emprenedoria i Creació d’empreses -Bages Emprèn, per un 
import de 38.981,26€. 
 - Un increment de 500.00€ per Altres despeses diverses, lloguer de lavabos per 
festes. 
 - 18.000,00€ pel programa -Bages Mercat Social, pel període del 2017. 
 - 5.221,89€ per Promoció turística: Fulletons, Jornades gastroeconòmiques, 
Fons Foment del Turisme, Carrer del Balç i l’Anella Verda. 
 -  7.000,00€ d’increment pel Suport i extensió universitària -Altres despeses 
diverses. 
 -  7.541,00€ per a l’Oficina Comarcal de Defensa al Consumidor.  
 - Un canvi de partida per un import de 10.900,00€, per incrementar la partida 
pressupostària per fer reformes al nou local del Servei d’acollida i que s’autofinança 
amb una partida del mateix Servei -Atenció social bàsica, edificis i altres construccions. 
 - 14.000,00€ per reforçar la partida de Dinamització Econòmica -Altres 
despeses diverses i disminuir la partida de subvencions de Foment de l’Ocupació. 
 - Un increment de 5.148,45€ corresponents a Gestió urbanística -Enderrocs, 
per fer front a diverses obres d’enderrocs. 
 - Un increment per majors ingressos de 10.000,00€ provinents de la Diputació 
de Barcelona per finançar despeses vinculades al “XX Congrés de Metges i Biòlegs de 
llengua Catalana”. 
 - Un increment per majors ingressos de 10.327,01€ per al programa d’Atenció 
social bàsica, altres despeses diverses, 23.830,00€ per Altre personal i 7.500,00€ per 
despeses de Seguretat Social. 
 - 30.000,00€ per reforçar la partida d’Atenció a domicili, Altres treballs realitzats 
per altres empreses. 
 - Uns majors ingressos per al Programa d’acollida; reunions, conferències i 
cursos, per un import de 3.395,00€. 
 -  Un increment de 2.700,00€ per al Programa Promoció ciutadana. 
 - Un increment de 10.000,00€ per al Programa -Foment d’hàbits de vida 
saludable i 1.108,70€ per Actuacions de salubritat. 
 - Uns majors ingressos de 7.500,00€, per impulsar els tallers per a famílies 
sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius. 
 - Un majors ingressos corresponents al  Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016–2019 de la Diputació de Barcelona, per a les aplicacions 
pressupostàries següents:  
 . 10.364,50€ Escola d’Art. 
 . 10.364,50€ Conservatori de Música. 
 .   2.000,00€ Dinamització educativa. 
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 - Un increment per un import de 1.000,00€, per al Cicle de passejades per a la 
Gent Gran “A cent cap als cent” i un increment de majors ingressos per un import de 
9.568,00€ per al programa Esport per prevenir el risc d’exclusió social. 

Respecte a l’expedient de modificació de crèdits número 13/2017, informa que l’import 
global és de 232.400,89€, dels quals 163.715,89€ corresponen a majors ingressos i 
68.685,00€ per transferències d’altres aplicacions, que es distribueixen de la forma 
següent: 
 
 - 92.469,00€ d’ajut econòmic atorgat pel Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya per al finançament dels actes de Commemoració del 125è 
aniversari de les Bases de Manresa. 
 - Un canvi de partides per transferències internes per incrementar 19.000,00€ 
la partida de Sistemes d’Informació -Estudis i treballs tècnics. 
 - Uns majors ingressos de la Diputació de Barcelona, per a les aplicacions 
pressupostàries següents: 

   3.200,00€ - Activitats de la Xarxa de Museus Locals. 
 14.000,00€ - Adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques de          

Manresa. 
   2.394,00€ - Tocats de Lletra 

 - Un canvi de partides entre transferències per un import de 20.500,00€, per 
incrementar la partida de material d’oficina que es finança amb un estalvi corresponent 
a la partida de Primes d’assegurances. 
 - 51.652,89€ d’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, per al 
Projecte Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià. 
 - Un increment de 29.185,00€ per reforçar la partida -Esports Millores i 
manteniment extraordinari. Maquinària i Instal·lacions, degut a la consignació 
insuficient per al subministrament d’una refredadora a la instal·lació de climatització de 
les sales de gimnàstica i judo del complex esportiu Vell Congost. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal del PSC, 
senyor Felip González Martín, que ha demanat per a intervenir. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu que el 
regidor Josep M. Sala ha fet referència a l’increment de la partida per al projecte 
Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià i que, segons l’informe proposta signat per 
ell mateix, ha dit que l’augment serà per a la instal·lació d’un ascensor públic que 
connecti la plaça Major i el carrer de Santa Llúcia, per tant s’ha passat d’una 
consignació inicial de 125.000,00€ a un crèdit definitiu de 176.652,89€. 
 
Manifesta que amb aquesta informació, coordinada amb la facilitada pel tinent 
d’alcalde d’Urbanisme sobre aquest projecte, el qual ha tingut un segon concurs fallit 
perquè les empreses no s’han acabat de presentar, els va semblar entendre que ja 
disposaven de l’empresa que havia de fer l’ascensor pel cost dels 125.000,00€ inicials. 
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Ara es produeix un augment de 51.652,89€, passant a ser un crèdit definitiu de 
176.652,89€ segons un informe proposta signat pel cap de Servei, Josep Simon, el 
regidor delegat de Turisme, Joan Calmet i pel regidor delegat d’Hisenda i Organització, 
Josep Maria Sala Rovira. 
 
Afegeix que si ara hi ha un increment de consignació potser caldria tornar a obrir un 
nou concurs i no adjudicar-ho directament sinó obrir-lo amb aquest nou pressupost 
ampliat, ja que segurament no s’hi van presentar perquè 125.000€ era un import una 
mica just i 176.652,89€ ja no ho serà tant, i demana que els ho puguin aclarir. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat 
d’Urbanisme i Llicències. 
 
 
El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, informa 
que es tracta d’un projecte que es va incorporar dins el  Programa Operatiu FEDER, 
amb una aportació inicial de 125.000€. 
 
El PO FEDER finança la meitat del projecte sense l’IVA i, per tant, s’havia d’incorporar 
als 125.000 €. 
 
Els 125.000€ són finalistes perquè provenen de l’acord del conveni amb Fàbrica Nova i 
l’Ajuntament no podia treure una part perquè aquests ja vénen finançats pel mateix 
conveni de Fàbrica Nova. 

Si es presentava aquest projecte al FEDER, s’havia d’incorporar la meitat menys l’IVA 
que és el que prové del FEDER. 
 
Aquesta quantitat de 51.652,89€, que avui s’incorpora, finançada pel Programa 
Operatiu FEDER, servirà per fer tot allò que no entrava en el projecte inicial, com les  
millores a la part superior on arriba l’ascensor i que desemboca a la Plaça Major i 
poder fer una obertura més gran per tal que l’ascensor quedi més identificat i més ben 
senyalitzat, tenint en compte que el pas es fa a través d’un solar municipal i per tant 
s’ha de delimitar un espai que físicament sigui més adequat per a l’ús dels ciutadans. 
 
El consurs havia quedat desert per diferents motius, posteriorment es va obrir un 
procediment negociat i una empresa es va mostrar favorable a fer-lo pel preu de 
sortida. Aquesta empresa en aquell moment estava executant una obra lluny de 
Manresa i, tot i dir que ho faria, com que es va passar dels terminis l’Ajuntament el va 
declarar desert.  
 
Posteriorment es va obrir un nou procediment amb una altra empresa amb qui se sap 
que ho farà i avui s’han signat les garanties corresponents i el dictamen de 
l’adjudicació del contracte de l’obra perquè s’aprovi per la Junta de Govern Local de la 
setmana vinent. 
 



           Acta de la sessió plenària núm.10 de 21 de setembre de 2017                              10 

 
L’alcalde manifesta que tot i que el ROM no regula la intervenció dels regidors 
en les donacions de compte, donarà la paraula al senyor Felip González Martín 
perquè intervingui en aquest punt, com segurament també succeirà en el punt 
2.12 en què les rèpliques es donaran a criteri d’aquesta Presidència. 
 
Tot seguit dóna la paraula al president del Grup Municipal del PSC. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, agraeix 
les explicacions fetes pel regidor Marc Aloy Guàrdia entenent que només l’ascensor 
tindrà un cost de 125.000€, ja que quan es va presentar el projecte d’ascensor també 
es va presentar la passera, l’espai on es feia, i que van interpretar, erròniament, que 
en aquest import també s’hi incloïa tot. 
 
 
El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, intervé 
per aclarir que el projecte inicial incorporava tots aquests elements, però que hi havia 
una part d’aquests elements que es va intentar que fossin com a millora del projecte. 
 
Quan es fa un concurs es preveu la possibiltiat que hi puguin haver baixes i que es 
puguin incorporar millores, i en aquest cas, probablement perquè era ajustat, perquè 
era un projecte petit o perquè les empreses no s’hi van presentar, no s’ha fet baixa i no 
s’ha fet millora. 
 
El projecte es farà tal com es va presentar, però amb aquestes millores que es 
finançaran amb el Programa FEDER que ja es tenia per pagar aquest ascensor.    
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 6781, de 26 de juliol de 2017, sobre nomenament pel 
procediment de màxima urgència d’una persona com a funcionària 
interina per realitzar tasques d’auxiliar administrativa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7598, de 12 de setembre 

de 2017, sobre delegació expressa en la regidora M. Mercè Rosich Vilaró 
perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 7 d’octubre de 2017. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Conferir a la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora d’aquest 

Ajuntament, delegació expressa i puntual per tal que el dia 7 d’octubre de 
2017, exerciti l’atribució per a l’autorització de matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora d’aquest Ajuntament, senyora M. 

Mercè Rosich Vilaró, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la 
delegació que li ha estat conferida.  

 
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7599, de 12 de setembre 

de 2017, sobre delegació expressa en el regidor Jordi Masdeu Valverde 
perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 7 d’octubre de 2017. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Conferir al senyor Jordi Masdeu Valverde, regidor d’aquest Ajuntament, 

delegació expressa i puntual per tal que el dia 7 d’octubre de 2017, exerciti 
l’atribució per a l’autorització de matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament, senyor Jordi 

Masdeu Valverde, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la 
delegació que li ha estat conferida.  

 
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que tingui lloc.”  
 
 
2.12 Donar compte del Decret d’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, sobre 

suport al Referèndum convocat per al dia 1 d’octubre de 2017. 
 
El secretari presenta el Decret d’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“ 
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Afegeix que és lamentable que coneixent tot això l’alcalde hagi fet el que ha fet, amb 
nocturnitat i al dictat del senyor Puigdemont, posant en perill aquesta institució. 
 
El recurs que Ciutadans ha presentat és un flotador perquè l’alcalde no s’enfonsi en 
l’antidemocràcia i l’anima a utilitzar-lo. 
 
Entre els punts que el Grup Municipal de C’s proposa en el recurs hi ha el de: 
 
-Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia de suport al referèndum de l’1 d’octubre, 
signat el 7 de setembre de 2017, considerant que representa un acte administratiu 
conseqüència de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum 
d’Autodeterminació i dels Decrets que se’n deriven, de la convocatòria del Referèndum 
d’Autodeterminació, suspesos pel Tribunal Constitucional i, per tant, sense vigència ni 
marc jurídic. 
 
-Deixar sense efecte el compliment de les previsions que es concreten en l’esmentada 
llei i decrets suspesos per part del Tribunal Constitucional i, per tant, sense vigència ni 
marc jurídic legal i que afecten a l’administració municipal. 
 
-Donar compte d’aquest recurs en aquest Ple, com s’està fent, i comunicar-lo al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a les entitats del municipi i a la ciutadania en general. 
 
Acaba la seva intervenció reiterant que el recurs que presenta el Grup de Ciutadans és 
un flotador per a l’alcalde. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, felicita 
l’alcalde de Manresa per aquest decret, no pel decret en sí, sinó per com s’ha fet, i 
alhora també per tranquil·litzar els manresans i manresanes que s’han solidaritzat amb 
ell, per les possibles conseqüències legals i patrimonials que la seva signatura podria 
comportar a l’alcalde. 
 
Diu que és cert que haurà d’anar a declarar davant la Fiscalia per aquest document el 
proper dia 2 d’octubre, els sap greu que això passi, però també és cert que a dia d’avui 
l’alcalde no ha comès cap delicte. 
 
De tots és sabut que els regidors i regidora del PSC han fet tots els possibles des de 
l’inici d’aquest mandat perquè l’Ajuntament de Manresa, de majoria independentista 
clara i legítima, continués defensant els postulats independentistes, però ho fes, com a 
mínim a l’Ajuntament, amb respecte a la legislació vigent. 
 
El GMPSC creu que és lògic no generar segons quins precedents, ja que una cosa és 
el que cadascú pugui fer a nivell personal i una altra, ben diferent, que les institucions 
se situïn fora de la llei, perquè llavors passa que qualsevol que es vulgui saltar la llei, 
com podrien ser les ordenances municipals, podria dir que ho fa per les mateixes 
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raons que nosaltres, encara que no sigui ni veritat, ni que els casos siguin 
comparables. 
 
Insisteix a felicitar l’alcalde pel document, del qual en prenen coneixement, perquè és 
un document, i tot seguit fa una comparativa entre aquest, el 2.12, i l’anterior, el 2.11, 
de l’ordre del dia. 
 
Pel que fa a la primera diferència, el document 2.12 diu Decret i el document 2.11 diu 
Resolució, que és com s’anomenen totes les resolucions que es presenten com a 
“Donar compte” al ple i que cap d’elles es diu decret. Potser seran sinònims però és el 
costum. 
 
La segona diferència del Decret 2.12 és que no té “En dono fe” del secretari de la 
Corporació, ni està, que els consti a ells, en el llibre de resolucions, ja que el 2.11 té un 
segell que diu: Número 7599, Llibre de resolucions Ajuntament de Manresa, i el 2.12 
no el té. 
 
Respecte a la tercera diferència, diu que el Decret no té el número de referència que 
tenen totes les resolucions al marge esquerre per validar la signatura digital, és a dir, 
la Presidència ha donat compte al ple d’un document que en el fons no és un decret.  
 
Lamenten que l’alcalde hagi d’anar a declarar a la Fiscalia, però estan convençuts que 
no servirà perquè el puguin condemnar per res. S’alegren per ell i pels Grups 
Municipals d’Esquerra i pel de Democràcia Municipal que s’hi van solidaritzar. 
   
Acaba la seva intervenció dient que el document no és un decret i, per tant, no tindrà 
cap mena d’implicació jurídica. 
 
Consideren que l’alcalde ha estat ben assessorat i que el document no és més que 
una declaració política, legítima, que no tindrà cap conseqüència ni per a Valentí 
Junyent Torras ni per a l’Ajuntament de Manresa. 
  
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, inicia la  
intervenció dient que sobre el decret que es dóna compte no tenen massa cosa a dir, 
més enllà de felicitar l’alcalde, per haver donat suport la ciutat de Manresa en la 
persona de l’alcalde, donar suport a aquest Referèndum del dia 1 d’octubre, on de ben 
segur totes les manresanes i manresans podran votar i decidir el futur del nostre poble. 

És obvi que la població de Manresa té una voluntat clarament independentista, ja que 
de 25 regidors, 18 són claríssimament independentistes, i 19 o 20 que estan pel dret a 
decidir. 

L’alcalde ha signat el decret amb el seu nom, responent a la voluntat clarament 
manifestada per totes les manresanes i manresans a les darreres eleccions 
municipals. 
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Respecte a les paraules del senyor Felip González Martín sobre el decret, de treure-li 
qualsevol seriositat i jugant amb els conceptes de legalitat, legitimitat, sobirania, 
consideren que la sobirania del poble català tots saben on rau i que l’Ajuntament és 
perfectament sobirà per decidir i per fer els seus decrets. 

Pel que fa a la legalitat diu que la tenim en contra perquè no vivim en un estat prou 
democràtic i ens agredeix cada dia, i que si cal trobar subterfugis es troben. 

El Decret manifesta la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Manresa per votar el dia 
1 d’octubre. 

A la CUP no els sorprèn la posició del PSC, que no ha dit res sobre la situació política, 
i encara menys la de Ciutadans. 

Creuen que els fets que van passar ahir són prou greus com perquè comencin a 
canviar les coses, marcaran un abans i un després, es pot fer servir el clixé que es 
vulgui, de línies vermelles, de Rubicons, de canvis de paradigmes, però la relació entre 
Catalunya i Espanya, a partir del que va passar ahir, canviarà per sempre més. 

Recorda l’espectacular manifestació d’ahir, que va començar a la plaça, va continuar a 
Sant Domènec i va baixar fins el pont del Cementiri, on tothom coincideix que és la 
manifestació més nombrosa que s’ha fet mai a Manresa. Una ciutat que es caracteritza 
per la força dels seus moviments populars i per sortir al carrer cada vegada que 
considera que ho ha de fer, com va succeir ahir. I no va ser la més gran perquè 
baixessin tots els independentistes de la comarca, sinó perquè ahir no només hi havia 
independentistes, hi havia gent que mai hagués pensat que estaria darrere d’una 
pancarta o d’una estelada, persones provinents de tot l’espectre polític que ahir van 
constatar que el que succeïa no era un atac contra l’independentisme, el que va fer el 
govern espanyol no és un atac contra l’independentisme sinó un intent d’aniquilar les 
llibertats polítiques i els drets més elementals de la ciutadania.  

Això ho ha vist tothom o gairebé tothom, Ciutadans no ho ha vist i el PSC, pel que han 
dit, tampoc perquè no han parlat d’una cosa que la CUP creu que és tan important 
com la que va passar ahir.     

Afegeix que estava convençut que, ara que les coses s’han posat tan lletges i que 
l’estat ha mostrat la seva cara de veritat, el PSC seria més valent i estaria al seu 
costat, però s’ha vist que no, l’estat ja s’ha mostrat amb tota la seva cruesa i tant el 
PSC com Ciutadans es mantenen inamovibles, però la CUP segur que no estarà de la 
banda de Rajoy.  

 

L’alcalde recorda que com que les intervencions en el punt de donar compte no 
es troben regulades en el ROM, caldria que no excedissin dels tres minuts per 
poder mantenir el ritme del ple.   

A continuació l’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup Municipal d’ERC. 
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El senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup Municipal d’ERC, inicia la 
intervenció manifestant que Catalunya viu des d’ahir un autèntic estat de setge. Els 
últims dies la guàrdia civil ha escorcollat impremtes, mitjans de comunicació, empreses 
privades, magatzems, però l’estat espanyol ahir va crear una línia vermella i va 
irrompre a les nostres institucions escorcollant despatxos i detenint fins a setze 
treballadors i càrrecs públics, en l’atemptat més greu a la democràcia que ha viscut 
aquest país des de la dictadura. 

Tal i com deia el president Puigdemont ahir en roda de premsa, el govern de Mariano 
Rajoy ha suspès de facto l’autonomia de Catalunya amb un cop d’estat polític sense 
precedents. No ha aplicat l’article 155, però ha declarat un estat d’excepció en tota 
regla, saltant-se tots els procediments legalment establerts per la Constitució 
espanyola, que tant diuen defensar. 

Des d’ahir a primera hora del matí, milers de persones han sortit al carrer en defensa 
de la llibertat, la democràcia i en defensa de les nostres institucions. Durant més de 
divuit hores a Rambla Catalunya en suport a la cúpula del Departament de 
Vicepresidència i Economia, i avui davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en suport a les persones detingudes. 

Arreu del país, també s’han omplert places i carrers com mai. A Manresa, tal i com ha 
dit Jordi Masdeu, més de set mil persones van sortir al carrer en la manifestació més 
gran que recorda la ciutat. 

Davant d’aquest cop d’estat no poden deixar de recordar el primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, que només se li acut de dir: “que quan el Parlament va decidir convocar 
un Referèndum il·legal era obvi que hi hauria conseqüències d’aquest estil”. 

S’adreça als senyors del PSC, PSOE, per dir-los que són tan responsables d’aquesta 
situació com el govern del PP. I diu que ho són perquè l’any 2005 van incomplir la 
promesa de l’aleshores president Zapatero d’aprovar l’Estatut que aprovés el 
Parlament de Catalunya. 

Continua dient que ho són perquè l’insigne Alfonso Guerra es va encarregar de 
cepillarse l’Estatut l’any 2006. Ho són perquè des de les grans mobilitzacions després 
de la suspensió de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional no han estat capaços 
d’oferir ni una sola proposta viable perquè l’estat reconegués el dret 
d’autodeterminació del poble de Catalunya. Ho són, perquè després de set anys de 
propostes per part del Parlament de Catalunya, només han creat una comissió al 
Congrés dels Diputats. 

S’adreça al senyor González per dir-li que ha obviat, com ha dit el senyor Masdeu, la 
situació política. No sap si es tracta d’un acte de cinisme o no, però hi ha dues 
opcions, o està al costat del govern, que compleix els compromisos electorals i el 
mandat democràtic d’una àmplia majoria de la ciutadania, perquè lliurement puguem 
decidir el nostre futur com a poble, o està al costat de les clavegueres d’un estat i d’un 
govern espanyol que, mancat de propostes democràtiques, es dedica a imposar, 
boicotejar, coaccionar, reprimir, jutjar, sabotejar, amenaçar i detenir funcionaris, 
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dirigents polítics i ciutadans. Els pregunta a quin costat estan i que es defineixin d’una 
vegada. 

El GMERC vol manifestar el seu suport absolut a les setze persones detingudes ahir, 
presos polítics, algunes de les quals encara estan privades de llibertat i amb unes 
condicions impròpies d’un estat democràtic. 

Així mateix, volen manifestar el seu suport a l’alcalde, Valentí Junyent, que avui mateix 
ha estat citat a declarar davant la Fiscalia, per dir-li que estan al seu costat i al costat 
dels més de 750 alcaldes i alcaldesses, el 85% del país que el proper 1 d’octubre 
permetran que els ciutadans i ciutadanes d’aquest país puguin votar democràticament 
als seus col·legis electorals, tots ells citats a declarar com a investigats pel sol fet de 
poder votar. 

Davant del moment greu que viu el país, fan una crida a tots els demòcrates, a sumar-
se en la defensa de la llibertat i de les nostres institucions, perquè això no va d’un 
Referèndum dels independentistes, sinó que va de democràcia. I en la defensa de la 
democràcia s’hi han sumat milers i milers de ciutadans, entitats, clubs esportius, 
institucions culturals, col·legis professionals, patronals i sindicats. 

Acaba la seva intervenció dient que els trobaran al carrer, units, alegres i combatius. 
Ferms davant les amenaces, oferint flors i cançons davant de cada atac i cada 
agressió, amb una resistència pacífica però constant, i el dia 1 els trobaran als col·legis 
electorals amb una papereta a la mà i decidint el nostre futur com a poble. 

 

La senyora Àuria Caus Rovira, portaveu del Grup Municipal de CDC, manifesta 
que participar, col·laborar, ajudar, donar suport a un Referèndum no hauria de ser en 
cap cas considerat delicte. 

Votar és un dret que tenim tots els ciutadans i del marc de promoure-ho no se’n diu 
delinqüència, se’n diu democràcia. 

Per responsabilitat democràtica, per consciència i per dignitat qui estima aquest país 
ha de voler que els seus ciutadans puguin expressar-se i votar lliurament el que 
creguin més oportú. 

El que no es pot acceptar de cap de les maneres és el que està passant aquests dies i 
ja fa temps al nostre país, a Catalunya. No permetre que un poble s’expressi, no 
permetre un Referèndum, prohibir actes, tancar webs, censurar publicitat, buscar 
paperetes i urnes per les impremtes i empreses del país, irrompre en aquestes 
empreses, detenir a càrrecs polítics, a empresaris, a treballadors, perseguir a 
representants d’entitats i a voluntaris per motius ideològics, és una barbaritat 
inacceptable que no es cansaran de denunciar. 

Estan al costat de la defensa de la democràcia, dels drets i de les llibertats. 

Davant d’aquesta barbàrie, davant d’aquest atemptat contra els drets i les llibertats del 
poble català, es mantenen i es mantindran ferms en el compromís amb la democràcia. 
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L’alcalde manifesta que com que en aquest punt  de “donar compte”, no hi ha la 
possibilitat de noves intervencions i que ell voldria tancar aquest debat, els 
representants dels diferents grups disposaran d’un segon torn d’intervenció 
d’un minut, sense respostes i preguntes, tot i ser un tema tan apassionant i tan 
viu que podria haver-se posat en un altre moment i no en les donacions de 
compte. Els prega que s’ajustin al temps establert. 

A continuació dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
demanat intervenir de nou. 

 

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, diu 
que la seva intervenció es resumeix amb unes paraules d’un poeta molt estimat pel 
país que diuen: “Els homes no poden ser si no són lliures”. 
  
 
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, s’adreça 
a l’alcalde per aclarir-li el següent: “Vostè ha signat el decret i jo he signat el recurs”. 
 
Diu que vivim en un país democràtic, com ho demostra el fet que en aquest ple 
s’estiguin debatent diferents posicions, sense cap complex i sense cap problema. 
 
Tot seguit s’adreça al senyor Marc Aloy per dir-li que ha caigut en tots els tòpics pel fet 
de dir que ens trobem davant d’un estat d’excepció. Li pregunta si s’han suspès els 
drets dels ciutadans, quan s’estan fent manifestacions i reunions lliures i no passa res. 
Li diu que no enganyi, que és mentida i que no enviïn consignes. 
 
Afegeix que no s’ha aplicat cap mena d’article, ni per davant, ni per darrere, i que 
l’autonomia catalana encara la segueix tenint. Tampoc s’ha aplicat cap tipus de llei de 
seguretat nacional.     
 
El senyor Puigdemont ha ignorat la separació de poders, s’ha saltat la llei, ha violat 
l’Estatut i la Constitució.  
 
S’adreça de nou al senyor Marc Aloy per dir-li que el dia 1 no es defensa la 
democràcia, que no enganyin, el que volen és derogar la Constitució i l’Estatut i la 
ruptura amb l’Estat, tal i com quedava reflectit a les lleis de la convocatòria. 
 
Acaba la seva intervenció dient que li agrada que li donin la raó ja que demostra que 
va ben orientat. 
 
 
L’alcalde recorda al senyor Andrés Rojo que ha exhaurit el temps de la seva 
intervenció. 
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El senyor Andrés Rojo, respon que no ha acabat ja que l’estaven interrompent, dient 
que això és democràcia i llibertat. 
 
 
L’alcalde demana poder seguir amb la dinàmica tradicional del Ple i que es 
respecti el temps de les intervencions.  
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, li diu al 
senyor Marc Aloy que el donar compte era d’un decret, no dels fets d’ahir, però que si 
vol parlar-ne que sigui en un altre fòrum perquè amb un minut de temps no n’hi haurà 
prou.  
 
Diu que és cert que “Els homes no podem ser si no som lliures” i totes les persones 
som esclaus dels nostres silencis, de les nostres paraules i també dels nostres fets.  
 
S’adreça al senyor Jordi Masdeu per dir-li que en cap cas ha volgut treure seriositat al 
decret firmat per l’alcalde. Li recorda que el senyor alcalde de Navàs, conscient dels 
seus fets ha firmat un decret bastant similar, però l’ha inclòs en el llibre de registre, l’ha 
firmat electrònicament i l’ha passat pel ple perquè 13 regidors el votessin, 12-1, i això 
és el que volia posar de manifest, una cosa i una altra.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta que el senyor Andrés Rojo diu que sí que hi ha democràcia perquè poden 
estar aquí parlant. Estan aquí parlant perquè els ciutadans de Catalunya volen una 
democràcia, no pas perquè l’Estat espanyol la permeti, perquè el que va passar ahir 
de democràcia no en té res. 
 
És evident que, d’una banda, hi ha el poble de Catalunya i, de l’altra, l’Estat, i aquí n’hi 
ha uns que tenen armes, que tenen porres i les fan servir, uns que encerclen seus de 
partits polítics sense ordres judicials, que detenen alts càrrecs, que amenacen alcaldes 
i representants polítics, i n’hi ha uns altres que pateixen tota aquesta repressió. 
  
Que no els parli de democràcia, que es quedi la seva democràcia per a ells, però que 
tinguin clar que el poble de Manresa i el poble català ho va deixar claríssim ahir, i no 
tolerarà que li passin per sobre perquè el poble català sí que vol la democràcia, la 
democràcia que no li dóna l’Estat espanyol. 
 
 
L’alcalde diu que tancarà aquest punt de l’ordre del dia amb una breu 
intervenció.  
S’adreça al senyor Andrés Rojo per dir-li que ell no ha posat en perill la 
Institució, ja que aquesta té elements prou sostenibles, prou concrets i prou 
clars perquè tant les votacions de 19 o de 25, com els acords que s’adopten 
consten en acta i estan acreditats i no la posa en perill, i ho diu en aquest 
context de qüestionar-ho tot.  
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 -Consorci Urbanístic l’Agulla 
 -Consorci per a la gestió integral d’Aigües de Catalunya 
 
-Societats mercantils íntegrament participades per l’ens local: 
 
 -Aigües de Manresa S.A. 
 -Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A. 
 -Manresa d’Equipaments Escènics, S.L.M. 
 
SEGON.- L’aprovació del Compte general a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò 
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització.  
 
 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que el Compte General del Pressupost està compost pel propi Compte General, per la 
documentació annexa i la complementària, així com de tots els estats de tramitació de 
les diferents societats municipals: Aigües de Manresa, SA, Foment de la Rehabilitació 
Urbana de Manresa, SA i Manresana d’Equipaments Escènics, SLM. 

Remarca que l’any 2016, en el seu tancament i per primera vegada s’incorporen, dins 
del Compte General sota la tutela de l’Ajuntament de Manresa, els consorcis que li van 
ser adscrits el 2015 i que havien de ser efectius comptablement l’any 2016, els quals 
són: el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, el Consorci per a l’Impuls de 
Serveis Educatius i Socials, el Consorci Parc Central, el Consorci Urbanístic l’Agulla i 
el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. 

Demana el vota favorable al dictamen. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP i 1 GMDM), i 6 
abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions 

dels càrrecs electes referents al règim d’assistències a les sessions dels 
òrgans col·legiats. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 22 d’agost de 2017, que es transcriu 
a continuació: 
 
“El passat 15 de juny de 2017 es va aprovar el nou text sobre el règim econòmic dels 
càrrecs electes municipals, deixant sense efecte tots els acords anteriors. En aquest 
es regula, entre altres qüestions, el règim d’assistències a favor dels membres de la 
Corporació Municipal per assistència a les sessions la Junta de Govern, Ple de 
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caràcter ordinari, Ple de caràcter extraordinari, comissió informativa ordinària i 
comissió informativa extraordinària. 
 
Atès que el 20 de juliol es va aprovar pel Ple de la Corporació Municipal l’augment de 
l’1% de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, amb efectes 1 de gener 
de 2017.  
 
Atès que aquest augment també es va aplicar als regidors que tenen un règim de 
dedicació parcial a l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb l’acord desè del règim 
econòmic dels càrrecs electes municipals, segons el qual les retribucions s’adequaran 
en cada moment, de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en el mateix 
percentatge que s’apliqui al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa. 
 
De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, en relació al sistema de dedicacions i retribucions dels 
membres de les Corporacions Locals, només els membres de la Corporació que no 
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per  ala 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, en la 
quantia assenyalada pel ple de la mateixa.  les Corporacions Locals consignaran en 
els seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències, dins dels límits 
que amb caràcter general s’estableixin. 
 
D’acord amb la disposició addicional trenta-dosena, referent al règim de retribució dels 
membres de les corporacions locals, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017, que estableix el límit màxim total que els 
membres de les Corporacions Locals poden percebre per a tots els conceptes 
retributius i assistències, exclosos els triennis als que, en el seu cas, tinguin dret 
aquells funcionaris de carrera que es trobin es situació de serveis especials, és pels 
municipis d’entre 75.001 i 150.00 habitants de 75.000€.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar, amb efectes 1 de gener de 2017, l’acord setè del règim econòmic 
dels càrrecs electes municipals aprovat pel ple de la Corporació el dia 15 de juny de 
2017, referent al règim d’assistències a les sessions dels òrgans col·legiats municipals, 
en el sentit d’augmentar un 1% la quantia de les mateixes.   

 
Les quantitats de les assistències seran les que a continuació es relacionen: 
 
Per assistència a la Junta de Portaveus 252,50 € 
Per assistència a la Junta de Govern 252,50 € 
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter ordinari 808,- € 
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter extraordinari 202,- € 
Per assistència a una comissió informativa ordinària 252,50 € 
Per assistència a una comissió informativa extraordinària 100, - €            *           

Veure diligència d’esmena al final de l’acta 
Segon.- Modificar, amb efectes 1 de gener de 2017, l’acord vuitè del règim econòmic 
dels càrrecs electes municipals aprovat pel ple de la Corporació el dia 15 de juny de 
2017, referent a l’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la 
Corporació Municipal per assistència als òrgans municipals col·legiats, en el sentit 
d’augmentar un 1% la quantia màxima.  
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L’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la Corporació Municipal 
queda determinat en la següent quantia: 
 
Import màxim anual 16.160,- euros 

  
Tercer.-  Modificar, amb efectes 1 de gener de 2017, l’acord desè del règim econòmic 
dels càrrecs electes municipals, aprovat pel ple de la Corporació Municipal el dia 15 de 
juny de 2017, de manera que quedarà redactat de la següent forma: 
 
Les retribucions i el règim d’assistències a les sessions dels òrgans col·legiats a favor 
dels membres de la corporació s’adequaran en cada moment de forma automàtica i 
sense necessitat d’acord exprés, en el mateix percentatge que s’apliqui al personal 
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Quart.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats. 
 
Cinquè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i 
fixar-lo al tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jaume Torras Oliveras, regidor delegat de 
Recursos Humans i Transparència.  
 
  
El senyor Jaume Torras Oliveras, regidor delegat de Recursos Humans i 
Transparència, informa que aquest dictamen complementa un d’anterior aprovat el 15 
de juny de 2017, en què per error administratiu va quedar pendent una part de 
l’increment de l’1%, de manera que s’actualitza el règim d’assistències a les sessions 
dels òrgans col·legiats municipals, amb caràcter retroactiu a 1 de gener d’enguany. 

Tot seguit llegeix el quadre amb les retribucions per l’assistència als diferents òrgans 
col·legiats tal com consta en el dictamen. 

Així mateix, també es modifica l’import màxim anual que podrà percebre qualsevol 
regidor per la suma dels imports, que fins ara era de 16.000€, i que amb l’increment de 
l’1% passarà a ser de 16.160€. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

L’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal de la CUP que ha 
demanat per a intervenir. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta que el seu Grup sempre ha dit que les retribucions dels regidors són massa 
altes, tant els de l’equip de govern com els de l’oposició, i com que creuen que aquest 
1% és del tot innecessari votaran en contra del dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el 
Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC), 3 vots negatius (3 
GMCUP), i 7 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins 
Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revocació d’honors i 

distincions atorgats durant el règim franquista per l’Ajuntament de 
Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 6 de setembre de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de 22 d'octubre de 2015, va 
prendre per unanimitat l'acord de retirar la simbologia franquista encara existent a la 
ciutat de Manresa. 
 
En aquest mateix sentit, el 5 de desembre de 2016, l’Associació Memòria i Història de 
Manresa va sol·licitar que es deixin sense efecte i es revoquin tots els títols honorífics 
atorgats al llarg dels anys per l’Ajuntament de Manresa a persones vinculades al règim 
franquista. 
 
Amb la finalitat d’iniciar les actuacions tendents al compliment del mandat del ple de 
l’any 2015 i l’esmentada sol·licitud, el dia 6 de juliol de 2017, aquest Ajuntament va 
dictar resolució en què s’incoava l’expedient de revocació i es nomenava instructora i 
secretari del procediment. De la resolució se’n va donar compte al Ple de la Corporació 
en sessió del dia 20 de juliol de 2017. 
 
La Llei 52/2007, de la Memòria Històrica, insta les administracions públiques a prendre 
les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o 
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la rebel·lió militar, de 
la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura franquista. Tot això, amb la finalitat de 
fomentar la cohesió i la solidaritat entre les diverses generacions futures entorn als 
principis, valors i llibertats democràtics. 
 
L’article 23 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Manresa, estableix 
que es podrà privar dels honors i distincions. En aquest cas, la revocació s’haurà 
d’adoptar mitjançant la tramitació d’expedient que serà instruït amb les mateixes 
característiques i garanties que el seu atorgament. 
 
Vistos els informes del Tècnic de l’Arxiu municipal del dia 18 d’agost de 2017, de 
l’Associació memòria i història de Manresa del mes d’agost de 2017, de la instructora 
del procediment del dia 24 d’agost de 2017, així com del Cap de Secció de l’Oficina de 
Suport Jurídic de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones del dia 6 de setembre de 
2017. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 

ACORDS 
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“PRIMER.- REVOCAR, els següents honors i distincions atorgats durant el règim 
franquista per l’Ajuntament de Manresa a persones o col·lectius per la seva filiació o 
per la seva tasca en benefici del règim dictatorial franquista i del feixisme, d’acord amb 
el mandat previst a la llei 52/2007 de memòria històrica i l’article 23 del reglament 
d’honors i distincions: 
 

 
 
SEGON.- CANCEL·LAR els corresponents assentaments en el Llibre-Registre de 
Distincions Honorífiques de l’Ajuntament de Manresa, en compliment del què 
s’estableix a l’article 25 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Manresa.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de 
Cultura.  
 

La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura, manifesta que el 
dictamen que es presenta dóna resposta a una sol·licitud de l’Associació Memòria i 
Història de Manresa, del 5 de desembre de 2016, en què es demanava que es 
deixessin sense efecte els títols honorífics que l’Ajuntament de Manresa havia atorgat 
durant els anys del franquisme a persones vinculades al règim franquista. 

Aquesta petició va ser ben acollida per part de tots els grups municipals i es va instruir 
el corresponent expedient per tal que des de l’Arxiu Municipal i de la tècnica de 
Patrimoni s’elaborés l’informe corresponent. 

Explica que durant aquella època van ser molts els mèrits concedits i l’Ajuntament s’ha 
centrat estrictament en els que van ser donats només pel mèrit de ser lleials a la causa 
franquista i col·laborar amb el feixisme d’una manera voluntària.  

Nom  Tipus de distinció Data d’atorgament 
Julio Pérez-Salas García Fill Adoptiu 1940 
Antonio Girón de Velasco Medalla d’or  

i Fill Adoptiu 
1943 

Antonio Francisco de Correa 
Véglison 

Medalla d’or  
i Fill Adoptiu 

1943 

Felipe Acedo Colunga Medalla d’or 1952 
Juan Perelló Pou Fill Adoptiu  1952 
Excombatientes de la Cruzada de 
Liberación encuadrados en la 
Centuria Audina  

Medalla de bronze 1955 

Esteban Bilbao Eguía  Medalla d’or  
i Fill Adoptiu 

1957 

Ignacio de Despujol i de Sabater Medalla d’or  
i Fill Il·lustre 

1957 

Banderín Delegación Local de 
Excautivos  

Medalla d’or 1958 

Banderín Delegación Local 
Excombatientes División Azul 

Medalla d’or 1958 

Banderín Delegación Local 
Excombatientes  

Medalla d’or 1958 

Antonio Ibáñez Freire Medalla d’or  
i Fill Adoptiu 

1967 
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A continuació llegeix la relació de noms de persones i col·lectius que es proposa 
revocar, així com el tipus de distinció i data d’atorgament, tal com consta en el 
dictamen.  

Afegeix que s’ha deixat la porta oberta perquè en el cas que en un futur s’identifiqués o 
es documentés algun altre cas de concessió d’honors i distincions en els mateixos 
termes també es pugui revocar, amb la voluntat de fer de Manresa una ciutat lliure de 
feixismes. 

Acaba la seva intervenció informant que ja està acabant la retirada de plaques 
franquistes dels edificis i demana el vot favorable al dictamen. 

 

L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de la CUP que ha 
demanat per a intervenir. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP,  manifesta 
el suport del seu Grup al dictamen.  

Des de la CUP pensen que fa molts anys que va acabar el règim franquista i que 
malgrat se n’alegren creuen que aquesta revocació d’honors arriba una mica tard, però 
també arriba en un moment molt concret de la història del nostre país i creuen que en 
aquesta votació es veurà com alguns queden retratats i demostren la seva hipocresia. 

 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el 
Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les correccions al Text refós del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM), aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió plenària de 20 de juliol de 2017.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 7 de 
setembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En data 6 de juny de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, a la vista de l’informe proposta dels Serveis Tècnics, va acordar aprovar 
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa, supeditant-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
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verificat per l’òrgan que havia atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, el qual 
havia d’incorporar diverses prescripcions determinades per la mateixa Comissió.  
 
El Text refós, amb les prescripcions assenyalades per la Comissió, va ser aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2017. D’acord amb allò 
disposat a l’article 112.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. En el dictamen 
d’aprovació del Text refós es varen especificar quines eren les correccions introduïdes, 
fent especial esment a que aquestes no revestien en cap cas el caràcter de 
modificació substancial.  
 
A pesar d’aquestes correccions, en les reunions que els tècnics de l’Ajuntament de 
Manresa han mantingut amb els tècnics dels Serveis Territorials del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, prèvies a la presentació del document als mateixos Serveis 
Territorials, es va concloure que algunes de les prescripcions no havien estat 
completament incorporades en el text refós del POUM, com així ho recull en l’informe 
de 7 d’agost de 2017 el Cap del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament. Segons aquest 
informe, les correccions incompletes, es referien a: 
 
• En relació al compliment a les prescripcions derivades dels diferents organismes 

sectorials (punts 1.1 i 1.2 de l’acord de 6.06.2017), els tècnics dels Serveis 
Territorials posen de manifest, per una banda, que des de l’Agència Catalana de 
l’Aigua es considera que falta incloure alguns aspectes que –tot i ser menors– 
havien de ser incorporats al POUM (mancava incorporar les cotes front el risc 
d’inundabilitat en el sòl urbà consolidat i les obligacions als propietaris dels 
terrenys, d’acord amb la legislació sectorial). I per l’altra, que de l’informe emès per 
la Direcció General d’Infraestructures de mobilitat calia, encara, esmenar alguns 
aspectes també de caire menor: 
- En algun tram de la C-55 no s’ha recollit correctament la línia d’edificació. Això 

afecta als plànols O.3.37, O.3.39 i O.3.40. 
- PAUp 010. Apotecari: caldria fixar en la fitxa que la rotonda dibuixada és amb 

caràcter indicatiu  
• No s’ha corregit en el sentit de marcava la Comissió, la prescripció 1.3 sobre el 

percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta determinats 
en els àmbits del PPU13. Concòrdia (13%) i PPU12. Tudela (11,23%). 

• Els aspectes menors del punt 1.10, faltava corregir, a la Memòria d’ordenació 
(apartat 4.2.1), el punt referent a la incorporació al llistat de zones de sòl urbà la 
zona 2.3. Zona d'activitats econòmiques d'ordenació de volums (error per 
omissió).  

• Pel que fa a la prescripció 1.11, de refondre en el POUM les dues Modificacions 
puntuals del Pla general d’ordenació, la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació Mas de l'Oller i la Modificació puntual del Pla general d'ordenació de 
la Farinera, en tramitació, s’han observat algunes deficiències: 

 
Modificació puntual del Pla general d'ordenació Mas de l'Oller 
No s’ha fet una correcta transcripció dels paràmetres urbanístics de la clau 12.1, 
creada per la pròpia Modificació.  

 
Modificació puntual del Pla general d'ordenació la Farinera 
No s’han acomplert totes les prescripcions assenyalades en l’acord de la 
Comissió de 6 de juny de 2017, en el qual es suspenia l’aprovació definitiva del 
document. Concretament, es troba a faltar:  

- Incorporar la delimitació al llarg de la carretera d’una franja qualificada de 
D4. de protecció de sistemes amb la finalitat de que es resolguin en 
aquest espai els accessos al recinte, establint que un cop fets aquests 
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accessos, els sòls que no hi estiguin afectats s’hauran d’urbanitzar com 
la resta de zona verda de l’àmbit.  

- Caldria fer major referència en la fitxa al valor dels elements patrimonials 
i la forma d'intervenir-hi. 

- Incorporar a la llegenda la clau 2.3. Activitat econòmica ordenació de 
volums, (error per omissió). 

• Així com errades en el document, com ara: 
Errades tipogràfiques en el Volum I de les Normes urbanístiques a l’hora 
d’enumerar els Capítols (a l’índex i normativa sencera). 

 
En el mateix informe, el Cap del Servei d’Urbanisme, assenyala que per completar el 
compliment de les prescripcions, les correccions que s’introdueixen al Text refós són 
les següents: 
 
a) Es concreten les cotes d’inundabilitat en el sòl urbà consolidat en els plànols 
d’ordenació (seguint allò que ja preveu l’estudi d’inundabilitat del mateix POUM), i per 
altra banda, s’incorpora a la normativa (art. 39), la subjecció a allò que disposa la 
normativa de Domini Públic Hidràulic, sobre la redacció dels plans d’autoprotecció, i el 
compliment de la resta d’obligacions que disposa la normativa específica. 
 
b) Correcció de la línea d’edificació en algun tram de la C-55 (plànols O3.37, O3.39 i 
O3.40), i reforç del caràcter no vinculant de la rotonda situada tangencial al Pont de 
Sant Francesc.  
 
c) Correcció de les fitxes dels sectors de Pla parcial PPU13 i PPU12, per la definició 
genèrica que recull la DT Tercera de La Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
i) Completar la incorporació, en el Text refós, de les modificacions puntuals del 
PG1997 que es trobaven en tràmit: PGM Mas de l’Oller i PGM La Farinera. Al Mas de 
l’Oller, la incorporació dels paràmetres urbanístics de la Modificació que ja es troba 
aprovada a través de la creació d’una subzona (Clau 10.2.d). A La Farinera 
s’introdueixen les correccions que mancaven.  
 
j) Correcció de l’índex de la Normativa. 
 
k) Correcció del llistat de l’apartat 4.2.1 de la Memòria d’ordenació (inclusió de la zona 
2.3, que s’havia omès per error).  
 
Fonaments de Dret 
 
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament 
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de 
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest 
supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el 
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va adoptar un acord en 
aquest sentit, és a dir, aprovant definitivament del POUM si bé condicionant la 
publicació i la consegüent executivitat del document a la incorporació de determinades 
prescripcions que no exigien un nou tràmit d’informació pública. El Text refós introduint 
les esmenes derivades de les prescripcions es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de 20 de juliol de 2017, si bé segons informa el Cap del Servei d’Urbanisme no 
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es van introduir de forma completa, motiu pel qual cal corregir aquell Text refós i 
validar-lo de nou per l’òrgan plenari.  
 
De conformitat amb els articles 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, el Ple constitueix l’òrgan competent per atorgar-ne l’aprovació del Text refós, i 
acordar-ne la remissió de l’expedient als Serveis Territorials del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i al mateix temps sol·licitar al Director General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme que hi doni la conformitat, en exercici de la facultat delegada per 
la mateixa Comissió reunida en data 6.06.2017. 
 
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. 
 
L'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística Jurídica de data 7 de 
setembre de 2017 amb el vistiplau de la Cap de l’Àrea de Serveis de Territori. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
 

A C O R DS 
  
1r. Aprovar les correccions al Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Manresa (POUM), aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de 
juliol de 2017, les quals es relacionen en l’informe del Cap del Servei d’Urbanisme, de 
data 7 d’agost de 2017, i que consisteixen en : 

 
a) D’acord amb l’informe de l’ACA, concrecions quant a les cotes d’inundabilitat 
en el sòl urbà consolidat i completar el contingut de l’article 39 de la Normativa, 
amb referències a les obligacions derivades de la normativa sectorial. 
 
b) Correccions quant a la línea d’edificació en algun tram de la C-55, i reforç del 
caràcter no vinculant de la rotonda situada tangencial al Pont de Sant 
Francesc.  
 
c) Correcció de les fitxes dels sectors de Pla parcial PPU13 i PPU12, per la 
definició genèrica que recull la DT Tercera de La Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
d) Completar la incorporació, en el refós, de les modificacions puntuals del 
PG1997 que es trobaven en tràmit: PGM Mas de l’Oller i PGM La Farinera; pel 
que fa a aquesta última, completar les correccions que es deriven de l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 6.06.2017.  
 
e) Correcció de l’índex de la Normativa. 

 
f) Correcció del llistat de l’apartat 4.2.1 de la Memòria d’ordenació (inclusió de 
la zona 2.3, que s’havia omès per error).  
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2n. Aprovar doncs, el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Manresa (POUM) amb les correccions introduïdes, el qual substitueix al que es va 
aprovar en la sessió plenària de 20 de juliol de 2017. 
 
3r. Trametre als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat el 
Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, així com el complement 
d’expedient, juntament amb tota la documentació que disposa el punt 2 de l’acord de la 
mateixa Comissió reunida en sessió de 6 de juny de 2017.  
 
4rt. Sol·licitar al Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme que doni 
conformitat al Text refós aprovat, en virtut de la facultat que li ha estat delegada en el 
mateix acord de la Comissió territorial d’Urbanisme de 6 de juny de 2017, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 92.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat 
d’Urbanisme i Llicències. 
 
 
El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, manifesta 
que en sessió plenària del 20 de juliol de 2017 es va aprovar el text refós del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM), document que ja incorporava 
totes les prescripcions sol·licitades per la Comissió d’Urbanisme. 
 
Amb posterioritat a aquesta aprovació, els Serveis tècnics municipals, conjuntament 
amb els Serveis Territorials, van constatar que algunes de les prescripcions no 
s’havien incorporat de la manera que demanava la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Es va considerar que abans d’aprovar definitivament el document s’havien d’incorporar 
aquestes correccions al document, essent imprescindible tornar a aprovar-lo pel Ple.  
 
Es tracta de temes menors com el que fa referència a l’Agencia Catalana de l’Aigua, 
en què es demana una mica més de concreció en la redacció de l’articulat i en unes 
cotes d’inundabilitat.  
 
Per altra banda, s’han d’incorporar alguns ajustos en les línies d’afectacions de 
carreteres. Dues correccions en dos Plans Parcials: Concòrdia i Tudela, pel que fa al 
percentatge de l’aprofitament. Dues modificacions del planejament que estaven en 
tràmit en el moment en què es redactava el POUM, i un cop aprovat el POUM, 
aquestes modificacions del planejament ja queden incorporades.  
 
Afegeix que són errors de caràcter molt lleu, ja que el POUM és un document que 
ocupa quatre volums, centenars de pàgines i que probablement s’haurà de tornar a 
refondre, modificar o incorporar alguns errors que en els propers mesos s’hauran de 
corregir. 
 
Recorda, que l’any 1997 va entrar en vigor el Pla General i l’any 1998 es va aprovar el  
text refós que incorporava aquells petits errors materials que s’havien anat trobant 
durant el primer any de vigència. 
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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 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de la 

concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements 
d’interès patrimonial de Manresa, i aprovació de la seva convocatòria per 
a l’any 2017. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 25 
d’agost de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 5 de 
desembre de 2012, va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de protecció 
del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, de Manresa, promogut 
per l’Ajuntament de Manresa (DOGC núm. 6372 de 9.05.2013), d’ara en endavant, 
PEUPM. 
 
El PEUPM té en consideració que “les grans transformacions urbanístiques afecten de 
ple el patrimoni i poden provocar la seva transformació i, fins i tot, la seva  destrucció i 
desaparició.” El patrimoni, en tots els seus vessants, és un llegat que hem de 
conservar, protegir, millorar i transmetre a les generacions futures. El patrimoni és un 
bé compartit i cal la corresponsabilitat  i la participació de tots els agents socials en la 
seva defensa. La preservació del patrimoni és un deure que té la nostra societat però 
alhora és un gran repte cultural i social. 
 
La preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals de Manresa 
constitueix la manifestació del principi de desenvolupament urbanístic sostenible i ha 
de contribuir significativament a la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures, així com a refermar el caràcter singular i identitari del municipi. 
 
En aquest context, l’Ajuntament de Manresa vol contribuir, mitjançant la concessió 
d’incentius econòmics, a la conservació i millora del patrimoni de la ciutat. 
 
Els tècnics municipals han redactat les Bases específiques reguladores de la 
convocatòria de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès 
patrimonial de Manresa, l’objecte de les quals és la definició i regulació de les 
condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, 
justificació i pagament dels ajuts per part de l’Ajuntament de Manresa. 
 
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 públics que les 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’aquest reglament. 
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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 
prèvia a la convocatòria. 
 
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 del 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. 
 
L'informe emès per la Cap dels Serveis de Territori de data 23 d’agost que informa 
favorablement de l’aprovació de les bases i la seva convocatòria per a l’any 2017. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Millora Urbana, proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

A C O R D S 
 
“1.- Aprovar inicialment les “Bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de 
Manresa”, d’acord amb el text següent:   
 
1. Objecte  
 

1. L’objecte d’aquestes bases és la definició i regulació de les condicions i el procediment 
a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament dels ajuts 
atorgats per l’Ajuntament de Manresa destinats a la preservació i millora dels elements 
d’interès patrimonial de la ciutat inclòs en el Pla especial urbanístic de protecció del 
patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de Manresa (PEUPM). 

 
2. Les actuacions subvencionables són totes aquelles intervencions en béns catalogats i 

façanes d'ambients catalogats pel PEUPM, així com façanes incloses en l'àmbit de 
protecció dels béns catalogats que en disposin. 

 
2. Destinataris/àries 
 

Poden ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que 
promoguin les actuacions subvencionables com a propietàries, arrendatàries, 
usufructuàries o titulars de qualsevol altre títol jurídic de similar naturalesa admissible en 
dret. 

 
3. Requisits, condicions i incompatibilitats 
 
1. Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de 

complir els requisits i les condicions següents: 
 

a) El bé objecte de l’actuació subvencionable ha d’estar catalogat pel PEUPM. 
b) Tenir el bé en propietat o estar formalment autoritzat per la persona propietària 

per efectuar les obres. 
c) Haver obtingut la llicència d’obra –o estar en situació d’obtenir-la- o tenir una 

ordre d’execució emesa per l’ajuntament. En el cas d’afectacions a béns 
catalogats com a BCIN, BCIL o restes arqueològiques o paleontològiques, 
disposar de les autoritzacions per part de les administracions competents 
segons determina la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
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Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa. 
e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18-
11-2003). 

f) Complir el requisit que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística, respecte a centres laborals i, en les empreses que tinguin 
establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen 
els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada. 

g) En el cas de que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones 
treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores 
amb disminució sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives 
d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’integració social de minusvàlids (BOE núm. 103, de 30.04.1982); el Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.04.2005), i el Decret 
86/2015, de 2 de juny (DOGC núm. 6885, de 04.06.2015). 

h) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de 
mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per 
raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els 
agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 
29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 

 
2. Aquests ajuts són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos concedits per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens 
privat o públic, sempre i quan l'import del conjunt dels ajuts no superi el cost total de la 
intervenció. 

 
4. Quantia de les subvencions 
 

1. La quantia de les subvencions es fixarà d’acord amb la disponibilitat pressupostària 
municipal i s’atorgarà en funció de la puntuació obtinguda segons els criteris de 
valoració establerts a la base número 7. 

 
2. La quantia de l’ajut no podrà excedir del 25% del total de les despeses 

subvencionables i, en cap cas, serà superior a 8.000EUR. 
 

5. Despeses subvencionables 
 
1. Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la 

naturalesa de l’activitat subvencionada, estiguin realitzades dins del període d’execució i el 
pagament de les quals s’hagi efectuat abans de la data límit. 

 
2. Seran despeses subvencionables les intervencions en béns catalogats i façanes d'ambients 

catalogats pel PEUPM, així com façanes incloses en l'àmbit de protecció dels béns 
catalogats que en disposin; destinades a restaurar, conservar o millorar els seus valors 
patrimonials. Concretament es contemplen: 

- les obres de rehabilitació en cas de patologies greus, 
- les obres de millora, reforma i/o ampliació, 
- les obres de manteniment, conservació i consolidació, i  
- les obres per facilitar l’accessibilitat. 

 
3. També seran despesa subvencionable els honoraris tècnics de redacció del projecte i de 

la direcció de les obres, en proporció al valor total de les despeses subvencionables. 
 

4. Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària de la 
subvenció no es pugui deduir. 
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5. No es podran imputar costos generals o indirectes ni despeses financeres a l’activitat 
subvencionada. 

 
6. Documentació, termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
 

1. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria corresponent al BOPB i finalitzarà el dia que es determini a la mateixa. 
 

2. Les sol·licituds es faran per escrit, segons model formalitzat, i han d’incloure com a 
mínim les dades següents: 

• Dades personals (nom i cognoms, document d’identitat o número d’identificació 
fiscal i domicili a efectes de notificacions) de qui sol·licita la subvenció. 

• Dades de la subvenció: Títol de la Convocatòria, denominació del projecte pel 
qual se sol·licita l’ajut i import sol·licitat. 

• L’imprès de sol·licitud ha d’estar degudament signat i datat. En el cas de 
comunitats de propietaris, la sol·licitud ha d’estar signada per la presidència. 

 
3. Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’alcalde de Manresa i presentar al registre de l’Oficina 

d’Activitat Econòmica situat a la Plaça Major, 1 de Manresa o per qualsevol altre mitjà 
que determini la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. També es possible la seva presentació telemàtica a través 
del portal de la pàgina web www.manresa.cat. 

 
4. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 

 
4.1. Documentació general: 

 
• Còpia compulsada del document d’identitat o número d’identificació fiscal de la 

persona sol·licitant. En cas que sigui una persona jurídica, còpia compulsada 
de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al 
registre corresponent i dels poders atorgats a la persona que la representa. 

• Còpia compulsada de la documentació acreditativa del títol de què disposi 
sobre el bé objecte de l’ajut (propietat, arrendament, usdefruit...). Si el títol no 
és el de propietat, cal aportar també l’autorització per efectuar les obres per 
part de la persona propietària. 

• En cas de comunitat de propietaris, còpia compulsada de l’acta de la comunitat 
on s’aprovin les obres amb la relació annexa de copropietaris signada per la 
presidència. 

• Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Manresa. 

• Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que 
preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18-11-2003). 

• Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats 
amb la mateixa finalitat i fer constar la relació detallada amb l’entitat concedent 
i la quantia sol·licitada i obtinguda. 

• Declaració responsable que compleix els requisits que estableix l’article 36.4 de 
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte a centres laborals 
i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, 
complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d’aquesta Llei. 

• En el cas de que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones 
treballadores, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu 
l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids o 
el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de 
treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del 
Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
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• En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que 
indiqui els mitjans que s’utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i 
detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per 
intervenir-hi als seus centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de 
la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 
 

4.2. Documentació tècnica: 
 

Caldrà presentar un document tècnic amb el contingut mínim següent: 
 
• Memòria descriptiva del grau de protecció i estat general del bé objecte 

d’intervenció.  
 

• Descripció detallada de les patologies i de la gravetat i urgència que aconsellin 
la priorització en les intervencions.  
 

• Documentació gràfica i fotogràfica del bé objecte de l’ajut (estat actual 
patologia). 
 

• Memòria tècnica de les obres a executar, amb descripció detallada de les 
intervencions que afecten directament els valors patrimonials i que es poden 
considerar subvencionables.  
 

• Descripció de les actuacions que pressuposin una rehabilitació integral del bé o 
ambient, amb una planificació de les possibles fases en l’execució.  
 

• Pressupost detallat de les obres objecte de la sol·licitud de subvenció 
(despeses subvencionables) i calendari d’execució. En el supòsit de l’article 
31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’haurà 
d’acreditar la sol·licitud, com a mínim, de tres ofertes. 
 

• Proposta o estudi de les previsions de manteniment del bé rehabilitat. 
 

• Descripció de les actuacions que incloguin la possibilitat d’una accessibilitat 
pública a tot o part de l’element rehabilitat i a la seva possible museïtzació.  
 

• Si s’escau. dades d’atorgament de la llicència d’obres o de l’ordre d’execució 
emesa per l’ajuntament; o, en el seu cas, documentació relativa a la sol·licitud 
de llicència. 
 

• En el cas d’afectacions a béns catalogats com a BCIN, BCIL o restes 
arqueològiques o paleontològiques, caldrà aportar les autoritzacions per part 
dels serveis corresponents segons determina la Llei 9/1993 del Patrimoni 
Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. Cal tenir en compte que quan es tracti de BCINs, 
serà preceptiva l’aprovació de la intervenció per part de la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central. Així mateix, si es proposen 
actuacions en BCILs que comportin la seva descatalogació, o bé si es 
proposen actuacions en zones d’expectativa arqueològica, aquestes hauran de 
ser aprovades pels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central.  
 

5. Si la sol·licitud d’ajut o la documentació requerida no s’ajusta al que preveuen les 
bases, es requerirà a l’interessat per a què, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni 
deficiències i/o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, 
se’l tindrà per desistit de la seva petició. 
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6. L’incompliment dels requisits no esmenables establerts en aquestes bases o la 
presentació fora de termini suposarà la inadmissió de la sol·licitud. 

 
 
7. Procediment de concessió de la subvenció i criteris de valoració 
 

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de 
concurrència competitiva.  
 

2. Els criteris de valoració són els següents: 
 

a) Nivell de protecció de l’edifici, element o ambient 
 

a. Protecció integral. 40 punts
b. Protecció parcial. 30 punts
c. Protecció ambient i front edificatori. 20 punts
d. Protecció documental. 10 punts

 
b) Tipus d’intervenció 

 
a. Solucions sobre patologies greus/intervencions urgents-
Rehabilitació. 

40 punts màxim

b. Solucions per preservar/revaloritzar els valors patrimonials-
Reforma. 

30 punts màxim

c. Solucions per facilitar l’accessibilitat 30 punts màxim
d. Solucions de manteniment i conservació. 20 punts màxim
e. Ampliació (si tenen per objecte revaloritzar els valors 
patrimonials). 

10 punts màxim 

 
c) Incidència de les actuacions 

 
a. Actuació sobre l’espai públic. 20 punts màxim
b. Actuació que possibilita la visita pública i la museïtzació. 10 punts màxim 

 
3. Les sol·licituds s’ordenaran de més a menys puntuació obtinguda. Aquesta servirà com 

a percentatge a aplicar sobre el pressupost subvencionable per tal de determinar la 
quantia de la subvenció, amb els límits establerts a la base número 4.  
 
 

8. Resolució, notificació i presentació de documentació addicional 
 

1. La Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa, analitzarà les 
sol·licituds admeses i, a través del seu òrgan instructor i en el termini màxim de tres 
mesos a comptar des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds, 
formularà proposta de concessió de subvencions que elevarà a l’òrgan resolutori, 
l’alcalde-president. Aquest òrgan disposa de dos mesos més per emetre resolució. La 
resolució s’ha de fonamentar en l’informe de la comissió i, en cas contrari, motivar-ne la 
discrepància.  
 

2. Un cop resolt el procediment de concessió serà notificat als sol·licitants informant-los 
que, en cas de ser beneficiaris/àries de la subvenció, hauran de presentar, en el termini 
establert, la següent documentació addicional:  
• imprès de sol·licitud de transferència bancària degudament emplenat. 
• declaració que es compromet a complir les obligacions que preveuen aquestes 

bases i la normativa general de subvencions. 
 

3. Els ajuts s’entendran acceptats si transcorreguts 10 dies naturals des de la notificació 
de la resolució de concessió, el beneficiari/ària no s’ha manifestat en sentit contrari. 
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4. En la publicació o notificació individual de l’acord resolutori ha de constar que aquest 

exhaureix la via administrativa i que es podran interposar els recursos corresponents i 
en els terminis establerts per llei. 
 

5. Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagi dictat i publicat o 
notificat l’acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
 
 

9. Obligacions de les persones beneficiàries en relació a l’execució 
 

1. Iniciar les actuacions objecte de les subvencions d’acord amb la llicència concedida o 
l’ordre d’execució emesa per l’ajuntament. La persona beneficiària podrà sol·licitar una 
bestreta de l’import atorgat tal i com estableix la base 10. 
 

2. Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat. Qualsevol 
canvi en el projecte, en el calendari o qualsevol modificació del pressupost presentat 
s'ha de notificar per escrit a l’Ajuntament de Manresa, que valorarà la modificació i la 
pot acceptar si no comporta canvis substancials ni suposa un incompliment dels 
requisits i condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no 
hagin estat acceptats poden ser considerats com a incompliment per part de la persona 
beneficiària, la qual cosa pot donar lloc a l’exigència de reintegrament total o parcial de 
la subvenció. 
 

3. Les obres s’han d’executar durant el termini màxim establert a la llicència d’obres, ordre 
d’execució o comunicada. En cas d'impossibilitat d'acomplir el termini fixat, es podrà 
sol·licitar una pròrroga degudament motivada que necessitarà, per a la seva aprovació, 
de l’informe favorable de la Comissió Permanent de Patrimoni. 
 

4. El promotor de les obres, en la sol·licitud de subvenció, autoritzarà a l’Ajuntament de 
Manresa a fer públiques les dades següents del seu expedient: tipus d'actuació, 
fotografies significatives de l'estat inicial i final, adreça del bé o entorn catalogats, any 
de construcció, any d'inici i fi de les obres, nom del promotor, nom del tècnic 
responsable, nom del constructor, pressupost de les obres, subvenció atorgada, 
descripció de l'estat originari de l'edifici i descripció de les obres. A l’imprès de 
sol·licitud hi haurà l’apartat corresponent al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades caràcter personal. 
 

5. Permetre, obligatòriament, l'accés dels tècnics de l’Ajuntament de Manresa al bé o 
entorn objecte de millora, per tal d'efectuar-hi les inspeccions que calgui, amb la 
finalitat de comprovar les obres o actuacions que s'hi desenvolupin. 
 

6. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte la 
subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa i d’altres òrgans 
competents d’acord amb la normativa aplicable. 
 

7. El promotor de les obres haurà de fer constar en la documentació escrita i en els rètols 
identificadors de l'obra el logotip de l’Ajuntament de Manresa i el títol i l’any de la 
convocatòria per la qual ha obtingut la subvenció. 
 

8. Comunicar per escrit al registre de l’Ajuntament de Manresa, sempre dins del termini 
expressament indicat en aquestes bases, la realització i finalització de les obres. 
 

9. Complir les altres obligacions que preveu la normativa de subvencions. 
 
 

10. Justificació i Pagament 
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1. Les persones beneficiàries han de presentar, un cop acabada l’obra i, en tot cas, abans 

de que finalitzi el termini de 3 mesos des de la data del certificat final d’obra o 
declaració, la documentació justificativa següent: 

 
• Acreditació del títol per fer les obres (llicència, ordre d’execució, comunicada..) 

 
• Plànols finals de l’obra i fotografies de l'obra realitzada  

 
• Certificat acreditatiu de la realització i finalització de l'obra emès pel/per la tècnic/a 

director/a de l'obra. 
 

• Relació de les despeses imputades a la subvenció d’acord amb el model 
normalitzat que l’Ajuntament posarà a disposició dels beneficiaris dels ajuts. 
 

• Justificants de la totalitat de les despeses subvencionables de l’activitat 
subvencionada: factures i altres documents de valor probatori equivalent i 
documentació acreditativa del seu pagament. L’acreditació de les despeses també 
es pot efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els 
requisits exigits per a la seva acceptació en l’àmbit tributari. (art. 30.3 de la Llei 
General de Subvencions, de 17 de novembre). 
 

• Relació detallada d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos concedits per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens privat o públic; 
amb indicació de l’import i la seva procedència. 

 
2. La despesa acreditada en aquesta aportació documental serà la que es prendrà com a 

base per a fixar l’import definitiu de la subvenció. Si l’import subvencionable real és 
menor al pressupostat, es minorarà la subvenció proporcionalment. Si és major, la 
diferencia anirà a càrrec dels beneficiaris. 

 
3. El pagament de l’ajut s’efectuarà un cop les persones beneficiàries hagin acreditat la 

realització i finalització de les obres, presentat la justificació dins el termini establert i 
els serveis tècnics de l’Ajuntament hagin comprovat i validat la documentació així com 
efectuat la corresponent inspecció amb resultat favorable. 
 

4. El sol·licitant podrà demanar una bestreta de fins el 25% de l’import de l’ajut sempre i 
quan acrediti el començament de l’obra. 

 
11. Revocació i reintegrament 

 
1. L’Ajuntament de Manresa podrà revocar les subvencions sense crear cap dret per al 

sol·licitant, en els supòsits següents:  
 

a) Denegació de la concessió de la llicència d’obres o de les altres autoritzacions 
imprescindibles. 

b) Falsedat o incompliment de les dades o dels requisits legals que s'assenyalen en 
aquestes bases. 

c) Manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats. 
d) Alteració de les condicions que han determinat la concessió de l'ajut, sempre que 

siguin imputables a l'interessat i no s'hagués autoritzat prèviament per l’Ajuntament 
de Manresa. 

e) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte que fonamenta 
la concessió de la subvenció. 

f) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient. 
g) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
h) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
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2. En qualsevol cas la revocació comportarà, amb independència de les accions legals 
que es poguessin emprendre, el reintegrament de l'import de les subvencions 
percebudes, incrementat amb l'interès legal fixat pel Banc d'Espanya en el moment de 
la devolució. 

 
12. Infraccions i sancions 

 
L’incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases i la normativa de 
subvencions pot comportar, a més del reintegrament de la subvenció, la imposició d’una 
sanció administrativa, prèvia tramitació d’un expedient sancionador, d’acord amb el règim 
d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del Títol IV de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions en tot el que constitueix normativa bàsica, així 
com el que estableixen l’article 101 i següents del Text Refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el 
que no s’oposi a la normativa bàsica. 
 

13. Normativa aplicable 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables els preceptes que 
conté el capítol IX del Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el 
que no s’oposi a la normativa bàsica estatal; els preceptes bàsics de la Llei general de 
Subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament 
de desenvolupament; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions púbiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, així com el que disposin les bases del 
pressupost municipal que sigui aplicable a l’exercici corresponent, el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa i la resta de normativa aplicable. 
 

14. Entrada en vigor i vigència  
 
Aquest text entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP i tindrà vigència 
indefinida, sotmesa en tot cas, a l'existència de partida pressupostària.  

 
2.- Sotmetre les presents bases específiques a Informació Pública per termini de 20 
dies mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Corporació i fent una referència d’aquest 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- Informar que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
4.- Convocar concurs públic, corresponent a l’any 2017, per a la concessió de les 
subvencions destinades a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial 
de Manresa. Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores anteriors. Fer 
pública aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d’anuncis, a la pàgina web municipal i en un mitjà de difusió local. 
 
5.- El termini per presentar sol·licituds a aquesta convocatòria s’iniciarà l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
finalitzarà el 29 de desembre de 2017. 
 
6.- L’import assignat a l’aplicació pressupostària 17 1520 48900 Habitatge – Altres 
transferències, per al foment de la rehabilitació d’edificis catalogats, per a la 
convocatòria per a l’any 2017 és de vuit mil euros (8.000,00 €).” 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat 
d’Urbanisme i Llicències. 
 
 
El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències,  explica 
que a través del Pla Especial de Protecció Especial de Patrimoni de Manresa hi ha la 
voluntat de donar unes ajudes a aquelles obres de rehabilitació, de conservació i de 
manteniment en elements que estiguin inclosos en el catàleg de patrimoni.  
 
Es poden acollir les obres iniciades o finalitzades aquest any, en curs o per iniciar. Per 
tant, les obres realitzades dins d’aquest any també es poden atendre i els que ja han 
fet obres durant aquest any s’hi poden acollir.  
 
Aquest any la subvenció és de 8.000 €. L’objecte de l’actuació subvencionable ha 
d’estar catalogat i els criteris de valoració es troben en funció del nivell de protecció de 
l’edifici, segons el tipus d’intervenció i segons la incidència d’aquestes intervencions en 
l’espai públic.  
Pel que fa als edificis particulars, podran accedir els que optin a la museïtzació o 
visibilitat d’una part de l’edifici.  
 
Recorda que tot i que siguin ajudes per tal de preservar, conservar i revaloritzar el 
patrimoni i el paisatge urbà, segurament són insuficients, però a mesura que es 
recuperin les arques municipals s’hauran de fer esforços per poder incrementar la 
partida pressupostària. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
demanat intervenir.  
 
 
La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que 
tot i que es tracti d’una petita subvenció, matisaran i explicaran el posicionament de la 
votació tant d’aquest dictamen com del que es presentarà més endavant. 
 
Consideren que l’Ajuntament hauria de fer una intervenció pública i no ajudar els 
propietaris. En aquest sentit creuen que des dels Serveis d’Urbanisme i des del Pla 
Especial Urbanístic de Patrimoni de Manresa s’hauria de veure quins són els edificis 
protegits pel seu interès patrimonial i buscar els que tinguin dificultats estructurals i 
necessiten de rehabilitació, i no deixar-ho a la voluntat dels propietaris. Creuen que les 
ajudes no estan ben enfocades.   
 
Pel que fa a les bases reguladores, diu que no es té en compte la situació econòmica 
dels propietaris i rehabilitar aquells edificis que realment ho necessiten i no aquells que 
els propietaris s’ho puguin permetre des d’un punt inicial i per aquest motiu votaran en 
contra del dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
5.1 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de la 
 concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del 
 Centre Històric de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, 
de 4 de setembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
Els diferents plans de govern, en mandats recents, han recollit la necessitat 
d’incentivació pública de l’activitat econòmica del Centre Històric, particularment del 
comerç i els serveis, per tal de millorar el seu dinamisme i les condicions de servei als 
residents. En aquest sentit destaca el propi Pacte de Ciutat per a la promoció 
econòmica i cohesió social que preveu el punt 3.4. Promoció de l’activitat econòmica i 
del comerç i, dins aquest, l’acció 3.4.1. Programa de foment i incentius a l'activitat 
comercial. 
 
Així mateix, per les seves peculiaritats demogràfiques, es fa especialment necessària 
una dotació suficient d’oferta comercial per tal d’economitzar desplaçaments, facilitant 
una compra de proximitat i garantir la satisfacció de les necessitats de consum. 
 
En aquest marc, es considera necessari fomentar l’obertura d’activitats econòmiques 
mitjançant un programa d’ajut específic als barris que conformen aquest sector de la 
ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant l’arrendament dels immobles que 
actualment es troben tancats, per tal d’allotjar-hi nous negocis. 
 
En data 4 de setembre de 2017 el tècnic de comerç i la tècnica d’administració general 
han emès sengles informes en relació amb l’aprovació de les bases i de la 
convocatòria   
 
En aquest marc jurídic i de procediment, es proposa aprovar les bases reguladores de 
la concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre 
Històric, segons es detalla: 
 
Codi  COM2/2017.1 
Denominació Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric 
Dotació  6.000 € 
Aplicació pres. 4227.470.00 Dinamització econòmica – Subvencions al foment de l’ocupació 
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol,  de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals 
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competències per a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot 
tipus d’activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 
l’ocupació.   
 
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquests ajuts per part de les Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 
de l’esmentada Llei 38/2003. 
 
3. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació 
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 
 
A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment 
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix 
convocatòria aprovada per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a 
la concessió de les subvencions convocades segons l’establert en aquest capítol i 
d’acord amb els principis de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.   
 
La convocatòria haurà de publicar-se en la BDNS i un extracte d’aquesta en el Butlletí 
Oficial corresponent, d’acord amb el procediment establert en l’article 20.8 de 
l’esmentada Llei 38/2003. Així mateix, la publicitat de l’atorgament d’aquestes ajudes 
mitjançant la remissió  de la identificació dels beneficiaris i import de les ajudes a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  

4. Publicitat. L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques  de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la 
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment 
selectiu o de concurrència competitiva. En aquest cas, la convocatòria haurà d’indicar 
el mitjà on s’efectuaran les successives publicacions.  
 
Així mateix, l’article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, diu que les administracions públiques 
han de publicar per mitjans electrònics les convocatòries i les resolucions sobre 
procediments que promouen la concurrència pública o tenen una pluralitat de persones 
interessades, per a garantir-ne el coneixement general. 
 
5. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació, tal i com estableix 
l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, com a regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria proposo al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent: 
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ACORD 
 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts destinats a 
fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa, les quals 
s’adjunten a aquest dictamen.  
 
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats a la dinamització 
econòmica del centre històric de Manresa, amb els termes següents: 
 
Objecte de la convocatòria: 
 
L’objecte d’aquestes bases és definir el procediment de concessió, en règim de concurrència 
competitiva, dels ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre 
Històric. La finalitat del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris 
que conformen aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant 
l’arrendament dels immobles que actualment es troben tancats, per tal d’allotjar-hi noves 
activitats econòmiques. 
 
Línies d’ajut 
 
Es contemplen dues línies d’ajudes destinades a diferents tipus de beneficiaris.  
 
a) Ajut a la propietat 
 

Beneficiaris/àries: Persones físiques i jurídiques i també herències jacents, comunitats de 
béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un 
patrimoni separat que siguin propietaris o titulars d’un dret real d’usdefruït sobre un immoble 
objecte de l’arrendament.   

 
Quantia: L’import de l’ajut serà de 2 euros/m2 de l’immoble, amb un màxim de 1.000,00 
euros. 

 
b) Ajut a l’activitat 

 
Beneficiaris/àries: Persona arrendatària titular de la nova activitat econòmica, pel que es 
preveu com a beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un 
projecte empresarial o negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota 
aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte 
empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica. 
 
Quantia: L’import de l’ajut equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA  i IRPF); 
als efectes de còmput de l’ajut s’estableix un topall màxim de 4,00 €/m2 mensuals. 

 
En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora l’emprenedor/a que procedeix a 
l’obertura de la nova activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament), 
es podrà acollir simultàniament a les dues línies d’ajut que es descriuen en aquest apartat. En 
aquest cas, per al còmput de l’ajut a l’activitat es considerarà un import de 4,00 €/m2 mensuals. 
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Requisits del beneficiaris. 
 
Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les 
ajudes hauran de reunir els requisits següents: 
 

a) Línia A. Ajut a la propietat: 
- Disposar d’un immoble o dret real sobre un immoble ubicat en el Centre Històric de 

Manresa  
- Disposar d’un contracte d’arrendament subscrit entre la propietat i el/la titular de 

l’activitat econòmica amb una durada mínima de 3 anys. Aquest contracte haurà d’estar 
degudament inscrit en la Cambra de la Propietat o Registre Públic corresponent. No 
haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la 
mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i 
que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

- Formalitzar la sol·licitud d’ajut conjuntament amb la persona titular de l’activitat 
econòmica. No podran sol·licitar l’ajuda aquells propietaris o titulars de drets que es 
presentin individualment i sense la corresponent sol·licitud  per part de la persona 
emprenedora llevat que concorrin en una mateixa persona  les dues condicions. 

 
b) Línia B. Ajuts a l’activitat 

 
- Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica. Aquesta activitat econòmica haurà 

d’haver-se iniciat durant l’any 2017 i de trobar-se en funcionament i resolt 
favorablement tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici 
les dades i informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de 
Manresa. 

- Disposar d’un contracte d’arrendament entre la propietat i el/la titular de l’activitat 
econòmica amb una durada mínima de 3 anys. Aquest contracte haurà d’estar 
degudament inscrit en la Cambra de la Propietat o Registre Públic corresponent. No 
haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la 
mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i 
que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

- Formalitzar la sol·licitud d’ajut conjuntament amb la persona titular de l’immoble. No 
podran sol·licitar l’ajuda aquelles persones  que es presentin individualment i sense la 
corresponent sol·licitud per part de la persona propietària de l’immoble o del dret real 
llevat que concorrin en una mateixa persona  les dues condicions. 

 
Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial objecte d’ajut és el que es delimita en el plànol que s’adjunta com annex núm. 
1. Als efectes d’aquestes bases, es consideren subvencionables tant el locals comercials en 
planta baixa (activitats comercials i de serveis) com en plantes superiors (oficines i activitats 
professionals). 
 
Àmbit temporal 
 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 
despeses realitzades durant l’exercici 2017. En tots els casos la nova activitat econòmica haurà 
d’estar legalment establerta a efectes municipals amb posterioritat a l’1 de gener de 2017. 
 
Atès que la documentació justificativa a aportar pels beneficiaris es presenta amb la sol·licitud 
de l’ajut, el termini de justificació coincidirà amb el termini de finalització de presentació de 
sol·licituds.   
 
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un mateix 
any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la convocatòria corresponent, 
podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal.  
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Bases reguladores 
 
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria seran les aprovades juntament 
amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió  Ple de l’Ajuntament a celebrar el 21 de 
setembre de 2017 i poden recollir-se a les dependències municipals, així com consultar-se  a la 
web municipals http://www. manresa.cat/ 
 
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van 
ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova 
l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com 
també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2017, aprovades per acord plenari de 
22 de desembre de 2016, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal 
http://www.manresa.cat/. 
 
Crèdit pressupostari  
 
L’import total màxim destinat a aquest programa d’ajuts s’estableix en SIS MIL EUROS (6.000 
€), a fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4227.470.00 del pressupost municipal 
vigent. L’Ajuntament de Manresa concedirà les ajudes fins que s’esgoti la dotació 
pressupostària. 
 
En el cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat amb les ajudes 
atorgades en primera convocatòria, podran obrir-se successives convocatòries pel mateix 
període, fins a esgotar la totalitat o quasi totalitat de l’aplicació pressupostària.  
 
Criteris de valoració 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut.  
 
Aquests criteris són: 
- Qualitat, coherència i rigor de la documentació presentada (20 punts) 
- Aspectes estètics de l’immoble i adequació a l’entorn (20 punts) 
- Singularitat de la nova activitat econòmica, en el sentit de contribuir a la diversificació de 

l’oferta i la capacitat d’atracció de clients (20 punts) 
- Que l’activitat s’implanti en local comercial en planta baixa (15 punts) 
- Que l’immoble objecte de la sol·licitud no hagi rebut subvenció en convocatòries anteriors 

d’aquest mateix programa d’ajuts (15 punts) 
- Que la persona arrendatària titular de la nova activitat econòmica hagi rebut assessorament 

del CEDEM o algun altre servei d’emprenedoria municipal del Bages (5 punts) 
- Que la persona arrendatària titular de la nova activitat econòmica sigui dona (5 punts) 
 
Termini:  

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 
dia 31 de gener de 2018. 
 
El termini de justificació coincidirà amb el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Tramitació:  
 
La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les sol·licituds, que hauran 
d’ajustar-se a les condicions de participació dels punt 3 i 4 de les bases reguladores, aniran 
acompanyades de la documentació següent:  
 
- Instància de sol·licitud de l’ajut segons model que s’adjunta com a annex núm. 2 
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- Original i fotocòpia del contracte d’arrendament 
- Original i fotocòpia del DNI/NIF del/de la propietari/ària de l’immoble 
- Original i fotocòpia del DNI/NIF del/de la titular de l’activitat 
- En el cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació, i original i 

fotocòpia del DNI del representant legal 
- Full de domiciliació bancària on efectuar la transferència en cas de ser atorgat l’ajut. 
- Declaració de les subvencions obtingudes i/o sol·licitades a altres organismes o entitats per 

al finançament del curs que es sol·licita.  
- Fotografies, imatge o qualsevol altra document visual que permeti constatar l’estat de 

l’immoble.  
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a que la 
substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o regidor/a que el 
substitueixi. 

Resolució i notificació:  

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 

Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, 
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions.     

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 

Publicitat:  

L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes 
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Cinquè. Condicionar l’efectivitat de la convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases 
que la regulen. 
 
Setè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
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BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS DESTINATS A FOMENTAR LA 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL CENTRE HISTÒRIC DE MANRESA (COM2/2017.1) 
 
1.- Objecte de les bases 
 
L’objecte d’aquestes bases és definir el procediment de concessió, en règim de concurrència 
competitiva, dels ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre 
Històric. La finalitat del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris 
que conformen aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant 
l’arrendament dels immobles que actualment es troben tancats, per tal d’allotjar-hi noves 
activitats econòmiques. 
 
2. Actuacions subvencionables 
 
L’objecte dels ajuts és la formalització d’un contracte d’arrendament d’immobles situats dins del 
Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una 
nova activitat econòmica. 
 
3. Línies d’ajut 
 
Es contemplen dues línies d’ajudes destinades a diferents tipus de beneficiaris.  
 
a) Ajut a la propietat 
 

Beneficiaris/àries: Persones físiques i jurídiques i també herències jacents, comunitats de 
béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un 
patrimoni separat que siguin propietaris o titulars d’un dret real d’usdefruït sobre un immoble 
objecte de l’arrendament.   

 
Quantia: L’import de l’ajut serà de 2 euros/m2 de l’immoble, amb un màxim de 1.000,00 
euros. 
 

b) Ajut a l’activitat 
 
Beneficiaris/àries: Persona arrendatària titular de la nova activitat econòmica, pel que es 
preveu com a beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un 
projecte empresarial o negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota 
aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte 
empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica. 
 
Quantia: L’import de l’ajut equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA  i IRPF); 
als efectes de còmput de l’ajut s’estableix un topall màxim de 4,00 €/m2 mensuals. 

 
En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora l’emprenedor/a que procedeix a 
l’obertura de la nova activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament), 
es podrà acollir simultàniament a les dues línies d’ajut que es descriuen en aquest apartat. En 
aquest cas, per al còmput de l’ajut a l’activitat es considerarà un import de 4,00 €/m2 mensuals. 
 
4. Requisits del beneficiaris. 
 
Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les 
ajudes hauran de reunir els requisits següents: 
 

a) Línia A. Ajut a la propietat: 
- Disposar d’un immoble o dret real sobre un immoble ubicat en el Centre Històric de 

Manresa  
- Disposar d’un contracte d’arrendament subscrit entre la propietat i el/la titular de 

l’activitat econòmica amb una durada mínima de 3 anys. Aquest contracte haurà d’estar 
degudament inscrit en la Cambra de la Propietat o Registre Públic corresponent. No 
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haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la 
mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i 
que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

- Formalitzar la sol·licitud d’ajut conjuntament amb la persona titular de l’activitat 
econòmica. No podran sol·licitar l’ajuda aquells propietaris o titulars de drets que es 
presentin individualment i sense la corresponent sol·licitud  per part de la persona 
emprenedora llevat que concorrin en una mateixa persona  les dues condicions. 

 
b) Línia B. Ajuts a l’activitat 

 
- Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica. Aquesta activitat econòmica haurà 

d’haver-se iniciat durant l’any 2017 i de trobar-se en funcionament i resolt 
favorablement tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici 
les dades i informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de 
Manresa. 

- Disposar d’un contracte d’arrendament entre la propietat i el/la titular de l’activitat 
econòmica amb una durada mínima de 3 anys. Aquest contracte haurà d’estar 
degudament inscrit en la Cambra de la Propietat o Registre Públic corresponent. No 
haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la 
mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i 
que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

- Formalitzar la sol·licitud d’ajut conjuntament amb la persona titular de l’immoble. No 
podran sol·licitar l’ajuda aquelles persones  que es presentin individualment i sense la 
corresponent sol·licitud per part de la persona propietària de l’immoble o del dret real 
llevat que concorrin en una mateixa persona  les dues condicions. 

 
5. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial objecte d’ajut és el que es delimita en el plànol que s’adjunta com annex núm. 
1. Als efectes d’aquestes bases, es consideren subvencionables tant el locals comercials en 
planta baixa (activitats comercials i de serveis) com en plantes superiors (oficines i activitats 
professionals). 
 
6. Àmbit temporal 
 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 
despeses realitzades durant l’exercici 2017. En tots els casos la nova activitat econòmica haurà 
d’estar legalment establerta a efectes municipals amb posterioritat a l’1 de gener de 2017. 
 
Atès que la documentació justificativa a aportar pels beneficiaris es presenta amb la sol·licitud 
de l’ajut, el termini de justificació coincidirà amb el termini de finalització de presentació de 
sol·licituds.   
 
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un mateix 
any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la convocatòria corresponent, 
podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal.  
 
7. Crèdit pressupostari 
 
L’import total màxim destinat a aquest programa d’ajuts s’estableix en SIS MIL EUROS (6.000 
€), a fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4227.470.00 del pressupost municipal 
vigent. L’Ajuntament de Manresa concedirà les ajudes fins que s’esgoti la dotació 
pressupostària. 
 
En el cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat amb les ajudes 
atorgades en primera convocatòria, podran obrir-se successives convocatòries pel mateix 
període, fins a esgotar la totalitat o quasi totalitat de l’aplicació pressupostària.  
 
8. Obligacions dels beneficiaris 
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- Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 

Seguretat Social, si escau, així com amb l’Ajuntament de Manresa. 
-  No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions 

establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa 
- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació. 
- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el 

compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 

posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de 
les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

- Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament 
- Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens 

públics en el darrer any 
 
Els beneficiaris dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, 
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
 
9. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 
dia 31 de gener de 2018 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 
 
Les sol·licituds, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 
08242 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i aniran 
acompanyades de la documentació següent: 
 

- Instància de sol·licitud de l’ajut segons model que s’adjunta com a annex núm. 2 
- Original i fotocòpia del contracte d’arrendament 
- Original i fotocòpia del DNI/NIF del/de la propietari/ària de l’immoble 
- Original i fotocòpia del DNI/NIF del/de la titular de l’activitat 
- En el cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació, i original i 

fotocòpia del DNI del representant legal 
- Full de domiciliació bancària on efectuar la transferència en cas de ser atorgat l’ajut. 
- Declaració de les subvencions obtingudes i/o sol·licitades a altres organismes o entitats 

per al finançament del curs que es sol·licita.  
- Fotografies, imatge o qualsevol altra document visual que permeti constatar l’estat de 

l’immoble.  
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna 

 
Aquests documents també conformaran la justificació de l’ajut, per això el termini de justificació 
coincidirà amb el termini de presentació de sol·licituds. 
 
A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que: 

- El/la sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Manresa. 
- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o 

obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 
- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la 

normativa vigent d’aplicació. 
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- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per 
l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que 
preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de 
pagament o que no està obligada a declarar.  
  

10. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb 
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a que la 
substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o regidor/a que el 
substitueixi. 
 
11. Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut.  
 
Aquests criteris són: 
- Qualitat, coherència i rigor de la documentació presentada (20 punts) 
- Aspectes estètics de l’immoble i adequació a l’entorn (20 punts) 
- Singularitat de la nova activitat econòmica, en el sentit de contribuir a la diversificació de 

l’oferta i la capacitat d’atracció de clients (20 punts) 
- Que l’activitat s’implanti en local comercial en planta baixa (15 punts) 
- Que l’immoble objecte de la sol·licitud no hagi rebut subvenció en convocatòries anteriors 

d’aquest mateix programa d’ajuts (15 punts) 
- Que la persona arrendatària titular de la nova activitat econòmica hagi rebut assessorament 

del CEDEM o algun altre servei d’emprenedoria municipal del Bages (5 punts) 
- Que la persona arrendatària titular de la nova activitat econòmica sigui dona (5 punts) 
 
12. Comissió de valoració 
 
L’òrgan encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels 
criteris de valoració serà una comissió qualificadora integrada per:  
- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i emprenedoria, o regidor/a delegat/da 

que la substitueixi, que actuarà com a Presidenta 
- Xavier Cano Caballero, Cap de Servei de Promoció de la Ciutat 
- Adam Majó Garriga, Comissionat del Centre Històric 
- David Hernández Massegú, tècnic de comerç, o funcionari que el substitueixi, que actuarà 

com a secretari. 
Totes aquelles organitzacions signants del pacte de ciutat que ho sol·licitin podran participar 
com a observadors a la comissió de valoració. 
 
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que 
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.  

13. Resolució d’atorgament 
 
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la 
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de 
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes 
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva. 
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No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin 
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de 
definitiva.  

Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en 
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de 
l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva 
renúncia expressa. 

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 

Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, 
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions.     

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 

14. Pagament. 
 
Una vegada atorgades les ajudes es realitzarà el pagament mitjançant transferència bancària al 
compte designat per la persona beneficiaria. 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri 
necessàries 

 
15. Incompliment  
 
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent 
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions 
establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament 
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol i l’Ordenança General 
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va 
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament 
de les ajudes  
 
Així mateix, al tractar-se de sol·licituds conjuntes entre l’arrendador i l’arrendatari, en el supòsit 
que tan sols un dels sol·licitants signants de la sol·licitud incorri en causa d’incompliment i/o 
revocació, aquesta tan sols afectarà a la part incomplidora, mantenint-se l’ajut per la part que 
ha complert.  
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16. Compatibilitat.  
 
Aquesta ajuda serà compatible amb la percepció de qualsevol tipus d’ajuda  concedida per 
altres administracions o ens públics o privats. 
 
17. Règim de mínimis 
 
Aquestes ajudes estan sotmeses al règim de mínimis establert en el Reglament (CE) 
1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del 
Tractat de la CE a les ajudes de mínimis  
 
18. Aplicació supletòria.  
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret 
administratiu i privat 
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui 
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases. 
 
19. Protecció de dades 
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de 
l’Ajuntament i seran tractades sobre la base de política de confidencialitat de l’entitat, amb la 
finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats 
legítimes de l’Ajuntament. Alhora els participants presten el seu consentiment perquè les seves 
dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. Així 
mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa 
 
20. Publicació dels ajuts 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes 
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
 
ANNEX 1. ÀMBIT TERRITORIAL 
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ANNEX 2. SOL·LICITUD 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Manresa 
Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric 
FORMULARI DE SOL·LICITUD 
 
1. Dades del/de la PROPIETARI/ÀRIA de l’immoble 
 

 Ompliu en cas de ser una persona física 
 
Nom i cognoms:  
Número de passaport o DNI: 
Nacionalitat:  
Adreça:  
Població: 
Codi postal: 
Tel. Fix: 
Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 

Registre d’entrada
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 Sol·licito rebre les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa 
relacionades amb aquesta petició a través de mitjans electrònics                
 

 Ompliu en cas de ser una persona jurídica 
 
Raó social: 
Núm. CIF: 
Adreça:  
Població: 
Codi postal: 
Tel. Fix: 
Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 
Nom i cognoms del representant legal: 
Núm. DNI: 
 
Les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa es faran a través de mitjans 
electrònics, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 
 

2. Dades del/de la TITULAR de l’activitat 
 

 Ompliu en cas de ser una persona física 
 
Nom i cognoms:  
Número de passaport o DNI: 
Nacionalitat:  
Adreça:  
Població: 
Codi postal: 
Tel. Fix: 
Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 

 Sol·licito rebre les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa 
relacionades amb aquesta petició a través de mitjans electrònics                
 

 Ompliu en cas de ser una persona jurídica 
 
Raó social: 
Núm. CIF: 
Adreça:  
Població: 
Codi postal: 
Tel. Fix: 
Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 
Nom i cognoms del representant legal: 
Núm. DNI: 
Les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa es faran a través de mitjans 
electrònics, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 
 

3. Dades de l’IMMOBLE 
 

Carrer: 
Número: 
Planta:  
Referència cadastral:  
Superfície: 
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4. Dades del CONTRACTE D’ARRENDAMENT 
 

Data de formalització: 
Durada contractual: 
Preu mensual (sense IVA):  

 
5. Dades de l’ACTIVITAT 
 

Nom comercial: 
Data d’obertura: 
Descripció de l’activitat: 
Nombre de treballadors/es: 
Horari d’atenció al públic: 
 
Altra informació que es vulgui aportar per justificar els aspectes estètics de l’immoble i 
l’adequació a l’entorn: 
 
Altra informació que es vulgui aportar per justificar la diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients: 
 

6. Declaració responsable 
 
Les persones que signen, actuant en nom i interès propi o bé en representació de l’empresa 
indicada a l’encapçalament, DECLAREN: 
 

- Els/les sol·licitants no tenen deutes amb l’Ajuntament de Manresa. 
- Els/les sol·licitants no incorren en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
- El projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’una activitat ja existent 
- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o 

obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 
- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la 

normativa vigent d’aplicació. 
- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per 

l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que 
preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de 
pagament o que no està obligada a declarar.  

 
7. Documentació a adjuntar 
 

 Còpia compulsada del contracte d’arrendament 
 

 Còpia compulsada del DNI del/de la propietari/ària de l’immoble (en cas de persona física) 
 En cas de persona jurídica: còpia compulsada del NIF, còpia compulsada dels poders de 

representació i còpia compulsada del DNI del/de la representant legal 
 

 Còpia compulsada del DNI del/de la titular de l’activitat (en cas de persona física) 
 En cas de persona jurídica: còpia compulsada del NIF, còpia compulsada dels poders de 

representació i còpia compulsada del DNI del/de la representant legal 
 
8. Protecció de dades 
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa a les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. 
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També us informem que podreu exercir el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament o a l’adreça 
electrònica lopd@ajmanresa.cat. 
 
Les dades que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori; en cas de no 
consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició. 
 
Per la present sol·licitud, autoritzeu a l’Ajuntament de Manresa, en l’àmbit de les seves 
competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer tramesa 
d’informació general o específica que pugui ser del vostre interès. 
 
9. Data i signatura 
 
Manresa, _____ de _________________ de ______.” 
 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada 
d’Ocupació i Emprenedoria. 
 
 
La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, 
manifesta que l’objecte d’aquestes bases és la revitalització del Centre Històric, el 
foment de l’emprenedoria i de l’activitat econòmica dels barris que conformen aquest 
sector de la ciutat, així com la incentivació del lloguer d’immobles que estan 
actualment tancats. 

Amb aquesta aprovació es dóna compliment al que es va acordar en el Pacte de Ciutat 
i també en el Pacte de Govern. 

Aquests ajuts tenen dues línies, una adreçada a la persona propietària de l’immoble, i 
una altra adreçada a la persona emprenedora que vol obrir un negoci al Centre 
Històric. 

La línia adreçada a la persona propietària de l’immoble tindrà un ajut de 2€ per m2, 
amb un màxim de 1.000€ i l’ajut per a l’activitat serà l’equivalent a tres mensualitats, 
exclòs l’IVA i l’RPF, amb un topall de 4€ per m2. En el cas que la propietària i 
l’emprenedora sigui la mateixa persona es podrà acollir a ambdues ajudes.  

L’àmbit territorial del Centre Històric comprèn el Barri Antic, Escodines i Remei, i es 
consideren subvencionables els locals comercials de planta baixa i les plantes 
superiors. 

El crèdit pressupostari per a aquesta primera línia d’ajuts s’estableix en 6.000€ i es 
concediran ajudes fins a esgotar la dotació pressupostària. 

Així mateix, es tindran en compte uns criteris de valoració de les sol·licituds, entre ells: 
la qualitat, coherència i rigor de la documentació que es presenti, aspectes estètics de 
l’immoble, la singularitat de la nova activitat - en el sentit de contribuir a la diversificació 
de l’oferta i a la capacitat d’atracció de clients-, que la persona titular de la nova 
activitat hagi utilitzat els serveis del CEDEM o altres serveis d’emprenedoria municipal 
del Bages, i també que la persona arrendatària titular de la nova activitat sigui una 
dona –introduint així mesures de gènere-. 
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El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 de gener de 2018, hi haurà una 
Comissió de valoració de les sol·licituds i hi podran assistir com a observadors els 
signants del Pacte de Ciutat. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de la CUP que ha 
demanat per a intervenir. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, diu que 
des de la CUP, i en la línia del que ja ha explicat la senyora Gemma Tomàs, votaran 
en contra del dictamen. 

Afegeix que, si bé estan d’acord amb l’equip de govern que hi ha una necessitat 
d’intervenció al nucli antic, de tothom és conegut que hi ha molts baixos desocupats i 
una degradació constant i que cal una dinamització, per la qual cosa no comparteixen 
els criteris pels quals aposta l’equip de govern. 

La CUP creu que en cap cas s’ha de beneficiar els propietaris sinó que l’Ajuntament 
hauria de fer tot el contrari, pressionar-los perquè lloguin o cedeixin els seus locals 
buits. 

Per altra banda, creuen que aquestes ajudes no haurien d’anar únicament per a 
botigues i emprenedors sinó que hi ha moltes entitats i associacions de joves que no 
tenen espai i tenen dificultats per trobar-ne i haurien de poder accedir a aquests locals, 
i no només fer unes bases per dinamitzar-ho en forma de comerç. 

La CUP creu que la millora del Centre Històric va molt més enllà de posar botigues i 
comerços. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 

6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de camí 

dels Corrals al vial conegut històricament amb aquest nom, al vessant 
sud del Puig Cardener. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cultura, de 6 de setembre 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
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“És voluntat de l’Ajuntament de Manresa ordenar i donar coherència al nomenclàtor de 
la ciutat. 

En el desenvolupament d’aquests treballs, el servei d’Estadística d’aquest Ajuntament 
ha detectat l’existència d’un vial conegut històricament amb el nom de camí dels 
Corrals, sense que s’hagi instruït el procediment de designació. 
 
Des de la Regidoria de Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar la 
conveniència de procedir a fixar el nom històric del vial, conegut actualment com a 
camí dels Corrals.  
 
Consultada la secció de Planejament, aquesta va emetre l’informe que s’adjunta a 
l’expedient, on s’assenyalen els límits del vial i on es diu que per les característiques 
de l’espai, els seus antecedents, situació i funcionalitat es considera adequada la 
denominació proposada. 
 
Article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, que estableix que 
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
En aquest mateix sentit l'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la 
denominació de les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent 
en ambdós casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Així mateix, l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Vistos els diferents informes que consten a l’expedient, relatius a la denominació del 
vial. 
 
Per tot això, la Regidora de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar amb el nom de camí dels Corrals al vial que discorre per la 
vessant sud del Puig Cardener que va des del carrer Sant Marc i es bifurca en un 
ramal que es manté a cota i connecta amb la plaça de la Reforma i un altre ramal que 
baixa fins al passeig del Riu, amb la descripció i límits continguts en el plànol adjunt. 
 
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al vial 
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de 
Cultura i Joventut. 
 
 
La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut, informa 
que el departament d’Estadística de l’Ajuntament, en una de les primeres reunions de 
la Comissió de Treball del Nomenclàtor de Manresa, va posar en el seu coneixement 
l’existència d’un vial conegut popularment com a Camí dels Corrals, el qual constava 
inscrit amb un número i calia regularitzar-ne la denominació. 



           Acta de la sessió plenària núm.10 de 21 de setembre de 2017                              65 

Es va consultar la Secció de Planejament la qual va informar sobre els límits del vial i 
va considerar que per les característiques de l’espai, situació i funcionalitat la proposta 
de denominació era adequada. 

El dictamen proposa designar amb la denominació de camí dels Corrals aquest vial i 
que s’ordeni la col·locació de les plaques i retolacions corresponents per part dels 
serveis tècnics municipals. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de la CUP que ha 
demanat per a intervenir. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el 
seu Grup votarà favorablement el dictamen i que s’alegren de la feina feta per la 
Comissió de Treball del Nomenclàtor per tal que en tot el que sigui recuperar noms 
històrics de la ciutat que fan manresanisme sempre els trobaran al seu costat. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 

L’alcalde informa que en la reunió de la Junta de Portaveus d’ahir es va acordar 
fer el debat conjunt i la votació separada dels tres dictàmens de l’Àrea d’Hisenda 
i Governació: 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3. 

 
 
7. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
7.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
7.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’estimació del recurs de reposició 

presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició de 
contribucions especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre 
els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallès), per la finca situada al carrer Flor de Lis 
11, 2n. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 21 
d’agost de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“XXX amb NIF X presenta recurs de reposició contra la notificació de l’acord 
d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge 



           Acta de la sessió plenària núm.10 de 21 de setembre de 2017                              66 

Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallés), per la finca situada al C de FLOR DE LIS 11, 2n amb 
ref. Cadastral 2411008DG0221A0002HL. 
 
La cap de la Secció de Gestió Tributària i Inspecció, ha emès l’informe següent: 
 
“L’interessat al·lega que és propietari de la segona planta de la finca situada al Carrer 
Flor de Lis, 11, la qual no té cap mena d’accés al Passatge Burés. L’accés al Passatge 
és exclusiu de l’habitatge de les plantes baixa i primera. 
 
El cap de la Unitat de Banc de Dades i Cadastre ha informat: 
 
Es verifica d'acord a la descripció de la divisió horitzontal, com així mateix de la realitat física 
que la única persona beneficiada directament i indirecta és el titular de l'entitat número, que 
comprèn la planta baixa i planta primera d'aquest edifici, i que n'és l’únic que hi té accés des del 
Passatge Burés. 
També cal constatar, tal i com s'especifica al recurs que és una divisió atípica perquè es tracta 
d'una finca en règim de propietat horitzontal, com a conseqüència de la materialització de la 
venda del dret de vol que es va practicar sobre la planta baixa i habitatge de primera planta ja 
existent i que conformen actualment l'entitat número 1. 
L'escriptura de divisió horitzontal també especifica que aquesta entitat de planta baixa i primer 
pis "tiene en uso exclusivo y como anejo inseparable el patio sin edificar, sito al fondo de esta 
entidad", si bé tal i com defineix la mateixa escriptura de la finca abans de la divisió horitzontal, 
el solar sobre el que hi ha edificada la construcció té una cabuda de 231 m2. que comprèn la 
total delimitació de la referència cadastral que figura a l'encapçalament de l'informe. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes 
locals estableix que: 
 
Article 30.Subjecte passiu. 
1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques i 
les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o 
l'ampliació dels serveis locals que originin l'obligació de contribuir. 
2. Es consideren persones especialment beneficiades: 
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de 
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris. 
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de 
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats titulars 
d'aquestes. 
c) En les contribucions especials per l'establiment o l'ampliació dels serveis d'extinció 
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que 
exerceixin la seva activitat en el ram, al terme municipal corresponent. 
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses 
subministradores que les hagin de fer servir. 
 
Article 32.Quota tributària. 
1. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes 
passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb subjecció a 
les regles següents: 
a) Amb caràcter general s'apliquen conjuntament o separadament, com a mòduls de 
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum 
edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles. [../..] 
 
L’art. 7 de l’ordenança fiscal reguladora de Contribucions Especials estableix que: 
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En els casos de propietat en règim de divisió horitzontal, la quota assignada a la finca es 
distribuirà entre els copropietaris proporcionalment al seu coeficient de participació en la 
comunitat. 
 
Tanmateix, l’acord concret d’ordenació i imposició de contribucions especials per la 
urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer 
(actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallés), estableix que “les finques 
i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats per les obres 
figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient, colindants amb el passatge 
on es realitzaran les obres i corresponen a l’illa cadastral 24110” 
 
I atès que ha quedat acreditat en el present cas que les pròpies normes de la divisió 
horitzontal han establert una utilització exclusiva de la part de la finca colindant amb el 
passatge que ara s’urbanitza i que exclou la segona planta d’aquesta finca, aquesta 
segona planta no pot considerar-se afectada i especialment beneficiada per les obres. 
 
Per tot això, proposo que s’estimi la sol·licitud presentada per XXX amb NIF X, i 
s’exclogui la finca de la seva propietat, situada a al C de FLOR DE LIS 11, 2n amb ref. 
Cadastral 2411008DG0221A0002HL, de la relació d’immobles especialment 
beneficiats per les obres d’urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de 
Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi 
Vallés).” 
 
El Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
ESTIMAR el recurs de reposició presentat per XXX amb NIF X  contra la notificació de 
l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del 
Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment 
Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallés), per la finca situada al C de FLOR DE 
LIS 11, 2n amb ref. Cadastral 2411008DG0221A0002HL, i excloure la finca esmentada 
de la relació finques beneficiades per l’execució de les obres.” 
 

 
7.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’estimació del recurs de reposició 

presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició de 
contribucions especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre 
els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallès), per la finca situada al carrer Flor de Lis 
17. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 21 
d’agost de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“XXX amb NIF X presenta recurs de reposició contra la notificació de l’acord 
d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge 
Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallés), per la finca situada al  C de FLOR DE LIS 17 amb ref. 
Cadastral  2411005DG0221A0001AK. 
 
Vist l’informe de la cap de la Secció de Gestió Tributària i Inspecció, segons el qual 
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“L’interessat al·lega que el volum edificable que li ha estat assignat és inviable mentre 
no s’acabi l’obertura del carrer Mossèn Serapi Ferrer. 
 
Segons l’expedient de contribucions especials, a la finca de referència li han estat 
assignat els mòduls següents: 

- Volum edificable: 7,08 ml 
- Longitud de façana: 1.656 m3 

 
L’art. 32.1.a) del Reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’hisendes locals estableix que: 
 
Article 32. Quota tributària. 

1. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes 
passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb subjecció a les 
regles següents: 

a) Amb caràcter general s'apliquen conjuntament o separadament, com a mòduls de 
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum 
edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles. 
 
L’arquitecta de la Secció de Planejament i Paisatge ha emès informe, segons el qual: 
 
La finca, amb façana al carrer Flor de Lis i també al passatge pau Sabater (abans Passatge 
Burés i també al Passatge pau Sabater (abans Passatge Burés) amb el número 14 resta 
inclosa en l’àmbit de la profunditat edificable corresponent al carrer Flor de Lis. 
El punt 4 de l’article 113 de la normativa del Pla general d’ordenació fixa que “quan una 
parcel.la o part de la mateixa sigui compresa dins la profunditat edificable corresponent a una 
alineació de carrer i no disposi de façana en aquesta alineació no serà edificable per damunt de 
la planta baixa encara que tingui façana en un altre carrer” per la qual cosa la part de la finca 
objecte del present informe que es troba en aquesta condició, malgrat situar-se en l’àmbit de la 
profunditat edificable només és edificable en planta baixa. 
D’acord amb aquesta argumentació, del total de la superfície de la finca afectada per 
l’expedient de contribucions especials per obre d’urbanització del passatge Burés -104 m2- una 
superfície de 95,56 m2 només és edificable en planta baixa, mentre que la resta -7,44 m2- se 
situa dins l’àmbit de la profunditat edificable corresponent al carrer Flor de Lis, per la qual cosa 
és edificable en planta baixa i quatre plantes pis. Per tant, cal concloure que el volum edificable 
d’aplicació en l’expedient de contribucions especials per les obres d’urbanització del passatge 
Burés de la finca situada al carrer Flor de Lis 17, de referència cadastral 
2411005DG0221A0001AK és de 511,23 m3. 
 
Es considera doncs, que cal estimar el recurs presentat, i assignar com a mòdul de volum 
edificable de la finca situada al  C de FLOR DE LIS 17 amb ref. Cadastral  
2411005DG0221A0001AK, 511 m3 i no 1.656 m3, i per tant, assignar a la finca la quota 
provisional següent: 
 
Mòdul de distribució de volum edificable (m3) 511 

Preu unitari mòdul volum (€/m3) 1,167053 

Quota provisional volum edificable 596,36 € 

Mòdul de distribució de longitud de façana (ml) 7,08 

Preu unitari mòdul façana (€/ml) 113,670857 

Quota provisional longitud de façana 804,79 € 

Quota provisional total 1.401,15 € 
“ 
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El Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 

ESTIMAR el recurs de reposició presentat per XXX amb NIF X contra la notificació de 
l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge 
Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallés), per la finca situada al  C de FLOR DE LIS 17 amb ref. 
Cadastral  2411005DG0221A0001AK, i assignar a la finca la quota provisional següent: 
 
Mòdul de distribució de volum edificable (m3) 511 

Preu unitari mòdul volum (€/m3) 1,167053 

Quota provisional volum edificable 596,36 € 

Mòdul de distribució de longitud de façana (ml) 7,08 

Preu unitari mòdul façana (€/ml) 113,670857 

Quota provisional longitud de façana 804,79 € 

Quota provisional total 1.401,15 € 
“ 
 
7.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de 

reposició presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició 
de contribucions especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre 
els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallès), per la finca situada al carrer Flor de Lis 7. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 21 
d’agost de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“XXX amb NIF X presenta recurs de reposició contra la notificació de l’acord 
d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge 
Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallés), per la finca situada al  C de FLOR DE LIS 7 amb ref. 
Cadastral  2411010DG0221A0001YK    
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció de Gestió Tributària i Inspecció: 
 
“L’interessat al·lega: 
1. Que el passatge no s’urbanitza en la seva totalitat 
2. Que el passatge és de titularitat privada, segons escriptura que aporta. 
 
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat: 
 
En allò que fa referència a la part de passatge que no s'asfalta i per tant no computa a 
les contribucions especials, cal puntualitzar que malgrat que tingui la consideració de 
passatge de fet, i que es pugui assimilar perfectament a la resta de passatge, però en 
aquest cas el pla general d'ordenació urbana no el qualifica com a zona de vial a2, com 
la resta de passatge que sí que s'urbanitza, sinó que està qualificat com a zona 
residencial eixample 1.3, edificable això sí, únicament en planta baixa, per la qual cosa 
no es pot urbanitzar tenint en compte que és edificable. 
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El regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Desestimar el recurs de reposició presentat per XXX amb NIF X contra la notificació de 
l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge 
Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallés), per la finca situada al  C de FLOR DE LIS 7 amb ref. 
Cadastral  2411010DG0221A0001YK.”    
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització, perquè defensi els dictàmens de forma conjunta en 
nom de l’equip de govern. 

 

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, explica 
que amb referència al dictamen 7.1.1, s’estima el recurs de reposició presentat en què 
l’interessat al·lega que és propietari de la segona planta d’una finca situada al carrer 
Flor de Lis, la qual no té cap mena d’accés al Passatge Burés.  

Contrastada la documentació presentada amb la informació dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament, ha quedat acreditat que en les normes de divisió horitzontal establertes 
en el seu moment hi havia una utilització exclusiva del pati que era motiu de la 
càrrega, que era de planta baixa i primer pis, i l’al·legant tenia la propietat del segon 
pis, cosa per la qual s’estima l’al·legació i quedarà exclòs de les contribucions 
especials. 

Pel que fa al dictamen 7.1.2, que també estima el recurs de reposició presentat, 
l’al·legació que presenta l’interessat fa referència a la volumetria en el sentit que una 
part de la parcel·la no és edificable. Un cop fetes les comprovacions per part dels 
serveis tècnics s’ha constatat que la volumetria a aplicar ha de ser de 511 m3 i no de 
1.656 m3. 

Respecte al dictamen 7.1.3, en què s’al·lega que el passatge no s’urbanitza en la seva 
totalitat i que és de titularitat privada, segons una escriptura que aporta l’interessat, vol 
deixar clar que aquestes dues qüestions s’haurien d’haver presentat i haver tingut en 
compte quan es va fer l’aprovació del projecte urbanístic i no en la fase de 
contribucions especials.  

No obstant això, es dóna resposta a les dues al·legacions i pel que fa a la primera el 
Pla General d’Ordenació Urbana qualifica el passatge com a zona vial, un tros del qual 
queda fora del vial pròpiament, i que segons el Pla General està qualificat com a zona 
residencial eixample 1.3, edificable únicament en planta baixa. Pel que fa a la segona 
al·legació, sobre titularitat privada, amb la documentació aportada i l’existent a 
l’Ajuntament no queda acreditat que ho sigui sinó que és pública i que el passatge 
s’urbanitza un cop resolta la primera al·legació amb la seva totalitat, i per tant es 
desestimen ambdues al·legacions. 
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Demana el vot favorable als tres dictàmens. 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 
1 Sr. Miquel Davins Pey), i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

L’alcalde sotmet el dictamen 7.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 
4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  

L’alcalde sotmet el dictamen 7.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 7 
abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
7.1.4 Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 

14/2017, dins el pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 7 de 
setembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2018, 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 crèdits , a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdits, 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 crèdits , per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2018. 
 
Segon.- Aprovar inicialment  l’expedient de modificació de crèdits número 14/2017 
dins el Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que 
es modifiquen  , 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 14/2017 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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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització. 
 
 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que aquest expedient de modificació de crèdits té un import de 75.683,87€, 
corresponen a transferències entre aplicacions del pressupost i es distribueixen de la 
forma següent: 
 

- 29.683,87€ per reforçar la partida –Llicències i protecció de la legalitat –
Enderroc i altre, per la necessitat de realitzar uns treballs d’adequació de la nau 
situada a la part posterior de l’edifici del carrer Sant Joan número 45 i per poder 
atendre les despeses de l’execució de les obres en un solar al carrer Arbonés 
número 5. 
  

- Un increment de 4.000,00€ per reforçar la partida pressupostària –Material de 
Transport destinada a les reparacions, manteniment i compra de recanvis per 
vehicles. 
  

- Un increment de 30.000,00€ per reforçar la partida pressupostària –Atenció 
social bàsica. Edificis i altres construccions, per poder fer reformes al nou local 
del Servei d’acollida. 

 
- Un increment de 12.000,00€ per reforçar la partida pressupostària –

Administració Serveis Generals Cultura, edificis i altres construccions, per 
poder acabar les obres del nou local del Consorci de Normalització Lingüística.  

 
Aquestes quatre partides es financen amb estalvis del Capítol I. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC) i 10 abstencions (3 
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s), en defensa dels 

funcionaris i treballadors públics municipals. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 18 de setembre de 
2017, que es transcriu a continuació: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Durant les sessions al Ple del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre, les 
forces independentistes, tot i no disposar d´una majoria social, van impulsar iniciatives 
polítiques i parlamentàries que es situen fora del marc legal i democràtic, vulnerant els 
drets fonamentals del conjunt dels diputats, fonamentalment els de la oposició, del 
Consell de Garanties Estatutàries, obviant el criteri del màxim òrgan consultiu de la 
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Generalitat, del Reglament del Parlament, dels propis lletrats de la institució i del 
conjunt de les pròpies institucions catalanes. Unes lleis, tals com la del Referèndum 
il·legal i la de transitorietat jurídica, i que posteriorment han estat suspeses pel Tribunal 
Constitucional.  

Totes aquestes iniciatives polítiques il·legals han estat derivades en gran part a la 
responsabilitat municipal i dels ajuntaments posant en una situació compromesa als 
funcionaris i treballadors públics municipals, forçant-los directa o indirectament a 
prendre decisions que vulneren la legalitat vigent reglamentada en la Constitució 
Espanyola i en l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i amb el perill que aquest 
funcionaris i treballadors públics puguin ser assenyalats.  

Des dels ajuntaments, cal garantir el compliment de l´ordenament jurídic i actuar sota 
el principi que la defensa de l´Estat de Dret és un deure que vincula tots els poders 
públics i per tant tots els treballadors públics, sense excepció, mantenint-los al marge 
de la celebració del Referèndum il·legal previst pel dia 1 d´octubre i de les actuacions 
que porta derivades. 

Des dels ajuntaments, cal reconèixer i garantir que la seva actuació quedarà 
supeditada, sempre, al compliment del marc legal vigent, sota els principis de 
seguretat jurídica, jerarquia normativa i lleialtat institucional. 

Des dels ajuntaments, cal garantir el bon funcionament dels serveis públics i la 
seguretat jurídica dels treballadors públics, recordant que la Constitució Espanyola i 
l´Estatut d´Autonomia de Catalunya són les fonts del dret del nostre ordenament jurídic 
i que tota norma ha de ser-hi compatible, sense que hi pugui haver cap mena de dubte 
sobre quina norma cal aplicar en cada moment i situació. 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament 
de Manresa, proposa l´adopció dels següents acords: 

PRIMER: Mantenir el compromís de l´Ajuntament de Manresa a reconèixer que una llei 
o norma anul·lada o suspesa pel Tribunal Constitucional no té vigència ni pot emparar 
cap ordre ni actuació administrativa. 

SEGON: Instar a la Generalitat de Catalunya a no crear cap registre de treballadors 
públics amb intencionalitats polítiques o partidistes. 

TERCER: Instar a la Generalitat de Catalunya a que en cap cas l´Administració 
Pública demanarà responsabilitats personals a cap treballador públic pel compliment 
de l´ordenament jurídic o perquè es negui a acatar una norma contrària a aquest 
ordenament jurídic. 

QUART: Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Manresa amb la legalitat vigent 
que emana de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les 
institucions espanyoles i catalanes.” 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández perquè defensi la 
proposició presentada. 
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El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, inicia la 
seva intervenció fent un reconeixement cap a tots els cossos de seguretat i als jutges, 
a qui qualifica com a “garants de la democràcia”.  

Diu que el que ha passat aquests dies és el que hauria passat en qualsevol estat de 
dret lliure, modern i democràtic. Ahir un jutge del Jutjat d’Instrucció nº 13 de Barcelona, 
com a conseqüència de les investigacions de la fiscalia, va dictar una instrucció i la 
policia judicial la va executar. Cap institució o persona està per damunt de la llei, i 
aquesta té els seus mecanismes per poder-la canviar si a algú no li agrada.  

Avui un representant de la Generalitat ha dit que Europa no pot deixar de seguir mirant 
cap a un altre costat i assegura que no estan mirant cap a un altre costat. Afegeix que 
el missatge d’Europa ha estat clar i que aquest ha estat que no es pot atacar un estat 
de dret, perquè Espanya i Europa són estats de dret, i qui l’ataca està atacant a 
Espanya i a Europa. 

Diu que el senyor Puigdemont s’ha carregat l’autonomia de Catalunya, tancant el 
Parlament per callar les veus discrepants, trepitjant els drets de l’oposició, saltant-se 
l’Estatut, el Consell de Garanties Estatutàries i silenciant els lletrats del Parlament. 
Això és el que està succeint a casa nostra. 

El Grup de Ciutadans exigeix al senyor Puigdemont que deixi de mentir i d’alimentar 
una ficció, alhora que li exigeix també que faci una política útil per a tots els ciutadans. 
Exigeix que es respecti la democràcia, els drets fonamentals dels catalans, les 
llibertats dels ciutadans i que deixin de dir mentides i incendiar els carrers.  

La democràcia espanyola és tan gran i plural que garanteix els drets dels qui pretenen 
liquidar-la, saltant-se la democràcia i la legitimitat democràtica. Afirma que la 
democràcia espanyola gaudeix d’una salut i d’una força que seguirà garantint les 
llibertats de tots els catalans i de tots els espanyols. 

Es parla de votar com si votar sempre fos democràcia, i això no és així perquè quan 
aquesta votació està fora del marc jurídic que ens empara a això no se li diu 
democràcia. 

Afegeix que l’Ajuntament té prou competències com per fer referèndums i que es 
podria preguntar a la ciutadania què els sembla la zona blava, o què els sembla que la 
zona blava es dupliqui perquè hagin de pagar més. Però no es fa, i es pregunta per 
què no es deixa votar la ciutadania. Es pregunta també com és possible que governin 
donant l’esquena a tots els manresans i manresanes. El Grup de C’s els ho va dir i li 
van respondre que no, que tenien el seu suport, però a l’endemà hi va haver 
manifestació i concentració. 

Diu que ell no ve a dir per què no els deixen votar, perquè aquest ple i el seu govern 
tenen certes competències que fan servir i per això no són menys democràtics. 

El que cal fer ara són dues coses. Primer de tot convocar eleccions, amb urnes de 
veritat, paperetes de veritat, amb un cens de veritat, un col·legi de veritat i amb 
suficients garanties democràtiques. I que la presidenta o president que surti escollit 
s’assegui a dialogar per trobar punts d’acord, sempre en el marc de la legalitat, per 
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poder cosir la fractura produïda dins la societat catalana. Remarca que el que ha 
succeït i succeirà provocarà una separació i una crisi bastant important on els únics 
perjudicats seran tots els catalans. 

Insisteix que si no els agraden les lleis que les canviïn, però dins de la legalitat. 
Afegeix, que, davant de l’argument que no són majoria, C’s tampoc té majoria i estant 
en minoria també canvia coses, i cada dia es nota perquè fan polítiques constructives. 

Recorda que fa una estona l’han tallat mentre parlava, però insisteix que no hi ha estat 
d’excepció i ho argumenta dient que s’estan manifestant tranquil·lament, que hi ha 
reunions, que s’està debatent en un ple amb total llibertat.  

Diu que aquí no s’ha aplicat l’article 155 i que l’autonomia gaudeix de ple autogovern, 
alhora que tampoc s’ha aplicat la seguretat nacional. Insisteix de nou que el president 
Puigdemont ha ignorat la separació de poders, saltant-se la llei i violant l’Estatut i la 
Constitució.  

El dia 1 no es defensa la democràcia, sinó la derogació de la Constitució, l’abrogació 
de l’Estatut i la ruptura amb l’Estat. 

En els últims anys hem estat cridats a votar 35 vegades entre eleccions autonòmiques, 
nacionals o locals, hem anat a votar en 3 referèndums, fet que demostra, al seu parer, 
que no es pot dir que no es gaudeixi de llibertat.  

El naixement de la Unió Europea va ser el remei més efectiu contra els nacionalismes 
que havien aflorat durant la primera meitat del segle XX. La Unió Europea és un 
projecte d’integració i no pas de creació de noves fronteres, i per això cap país dels 
que la conformen dóna suport al procés de secessió que proposa la Generalitat. 

Totes les iniciatives polítiques il·legals han posat en una situació compromesa els 
funcionaris i treballadors públics municipals i els força –directa o indirectament- a 
prendre decisions que ignora la legislació vigent i que els posa sota el perill de ser 
assenyalats. Diu que hi ha molts càrrecs públics que a dia d’avui estan assenyalats, 
s’ensenya la seva fotografia i diuen qui són els que no opinen com ells.  

Manifesta que no vol una Catalunya així, sinó que vol una Catalunya en què cadascú 
pensi en llibertat sense que tingui por de ser assenyalat, sigui de la ideologia que sigui. 

Per tot plegat, el Grup Municipal de C’s proposa l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Mantenir el compromís de l’Ajuntament de Manresa a reconèixer que una llei 
o norma anul·lada o suspesa per un Tribunal Constitucional no té vigència ni pot 
emparar cap ordre ni actuació administrativa. 

Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a no crear cap registre de treballadors 
públics amb intencionalitats polítiques o partidistes. 

Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que en cap cas l’Administració Pública 
demanarà responsabilitats personals a cap treballador públic pel compliment de 
l’ordenament jurídic o perquè es negui a acatar una norma contrària a aquest 
ordenament jurídic. 
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Quart.- Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Manresa amb la legalitat vigent que 
emana de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les 
institucions espanyoles i catalanes. 

Acaba la seva intervenció per demanar el vot favorable. 

 

A continuació, l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, 
president del Grup Municipal del PSC, que ha demanat intervenir. 

 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu que el 
Grup del PSC no votarà la proposició de Ciutadans i intentarà explicar breument els  
motius en cada cas, sense entrar en el discurs pròpiament dit. 

Pel que fa al primer punt de la proposició, que diu: “Mantenir el compromís de 
l’Ajuntament de Manresa a reconèixer que una llei o norma anul·lada o suspesa pel 
Tribunal Constitucional no té vigència ni pot emparar cap ordre ni actuació 
administrativa.”, considera que és innecessari, ja que el secretari general de la 
Corporació, garant de la legalitat de tots els actes aprovats en aquest Ple i dels actes 
executats per l’Ajuntament, ha elaborat un informe on es diu que el que es va aprovar 
els dies 6 i 7 de setembre al Parlament, la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat, 
van estar en vigor durant un parell de dies.  

L’informe diu: “i així ho han estat, en vigor, fins que han estat suspeses per les 
providències del Tribunal Constitucional, ressenyades al segon dels antecedents 
d’aquest informe i publicades al BOE de 8 de setembre de 2017, per la qual cosa ja no 
tenen força vinculant.” 

A més, avisa que la publicació en el BOE de les providències referides les fa d’obligat 
compliment per qualsevol autoritat i funcionari públic, sense necessitat que siguin 
notificades personalment. Les providències, a més, imposen a autoritats i funcionaris 
una disposició activa, tendent a impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi 
ignorar o eludir la suspensió acordada.  

En el cinquè punt de les conclusions diu que la no observança de les providències del 
Tribunal Constitucional poden suposar incórrer en els delictes de desobediència, 
prevaricació i/o denegació d’auxili, tot sens perjudici de la responsabilitat patrimonial, 
civil o comptable per les despeses o danys que les conductes puguin produir a la 
hisenda i patrimoni municipals. Per tant, conclou que el secretari ja ho ha informat  i 
entrat a registre, així que tothom es pot donar per avisat. 

En quant al segon i al tercer punts de la proposició de Ciutadans: “Instar la Generalitat 
de Catalunya a no crear cap registre de treballadors públics amb intencionalitats 
polítiques o partidistes”, i “Instar la Generalitat de Catalunya que en cap cas 
l’Administració pública demanarà responsabilitats personals a cap treballador públic 
pel compliment de l’ordenament jurídic, etc...” s’adreça al senyor Rojo Hernández per 
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dir-li que si passés, els representants dels seus grups al Parlament de Catalunya ja ho 
reclamarien, però no cal que l’Ajuntament faci coses que no li pertoquen. 

Pel que fa al quart punt: “Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Manresa amb la 
legalitat vigent que emana de la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i les institucions espanyoles i catalanes.” li diu que els 25 regidors presents 
a la sala -els que ho han estat o els que han estat substituïts per altres-, van jurar o 
prometre, alguns per imperatiu legal, però per estar aquí han jurat o promès, per 
imperatiu legal, el que han jurat o promès, i com que no li consta que ningú hagi 
apostatat d’aquest jurament o promesa, tampoc és necessari que s’aprovi en una 
proposició. 

S’adreça de nou al senyor Rojo Hernández per demanar-li, davant la situació en què 
ens trobem, que entre tots posin una mica de seny i que no s’agredeixin amb les 
paraules o el to al parlar. I ho diu perquè li ha recordat els temps en què en aquesta 
sala hi havia un PP agressiu.  

Finalment, s’adreça als regidors del govern i al regidor de DM, senyor Sierra Grande, 
així com a alguns dels assistents entre el públic, per dir-los que espera que acceptin 
amb el mateix somriure que han fet avui quan, per altres temes, es facin les mateixes 
accions que s’han fet des del públic i que, amb plena legitimitat, han fet avui des de la 
sala en la part en què estan els que representen a  la ciutadania. 

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández perquè 
exerceixi el seu torn de rèplica. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, s’adreça 
al senyor Gonzalez Martín per dir-li que el grup municipal de Ciutadans dóna suport a  
la legalitat, sense cap mena de complex en expressar-ho.  

Li recrimina que no és la primera vegada que es mostra dubtós i que ha votat segons 
la seva conveniència del moment, i que quan la proposta ve de Ciutadans té quelcom 
d’especial per no donar-li suport.  

El Grup Municipal de Ciutadans considera que parlar de legalitat no és agredir a ningú, 
però que el moment requereix d’un cert to de serietat i serenor, que és el que 
Ciutadans vol transmetre, tot el respecte cap als funcionaris, i instar, quan 
correspongui, per si de cas anés a passar.  

Demana el suport dels grups a la proposició presentada. 

 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.1 a votació i el 
Ple la rebutja per 2 vots afirmatius (2 GMC’s) i 23 vots negatius (8 GMCDC, 7 
GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey). 
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8.2 Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s), per a l’estudi de solars 

en desús. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 18 de setembre de 
2017, que es transcriu a continuació: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des del Grup Municipal de Ciutadans de Manresa, hem detectat que degut a la gran 
crisis econòmica i urbanística hi han unes zones de la ciutat inutilitzades, considerades 
per els veïns i veïnes de la ciutat de Manresa com a molt negatives, són zones on 
només s’acumulen brutícia, runes i que ningú en fa cap ús.  

Són solars en desús, que considerem que de forma temporal es podrien transformar 
per altres usos molt beneficiosos per els ciutadans de la ciutat de Manresa amb una 
inversió mínima. Som coneixedors que aquests solars en la majoria dels casos són de 
titularitat privada i que a llarg termini poden arribar a tenir un ús residencial, comercial 
o fins i tot per a serveis. Degut a que fa molt temps que dits solars estan totalment 
abandonats i tenen una situació de total deixadesa, considerem que de forma temporal 
aquests solars podrien tenir altres usos beneficiosos per la ciutat com podrien ser 
parcs infantils, noves zones pels gossos i fins i tot aparcaments públics gratuïts 
(Manresa és una ciutat aproximadament de 75.000 habitants i en la qual consten 
38.735 mil vehicles registrats). 

Concretament en aquesta moció, entre altres coses, volem proposar una actuació que 
ajudaria a descongestionar de vehicles la zones mes afectades pel trànsit. Amb la 
adequació dels solars donaríem un millor serveis els veïns i veïnes de la ciutat, 
especialment aquells ciutadans que tinguin que fer gestions en les diferents oficines 
municipals com en les supramunicipals.     

Un exemple molt clar és el solar situat a l’antiga Fàbrica Nova que actualment es troba 
en una situació lamentable i totalment en desús. Tenim coneixement que aquets gran 
solar és de propietat privada però la seva deixadesa fa que considerem que 
l’Ajuntament  de Manresa li busqui una solució adient i beneficiosa per els ciutadans. 

El Grup municipal de Ciutadans de Manresa creiem que un dels usos que es podria 
donar en aquest solar és la creació d’un aparcament públic gratuït, que seria molt 
beneficiós pels ciutadans que tinguin que accedir a les diferents oficines que 
l’Ajuntament de Manresa té en les proximitats, el Hospital de Sant Andreu, la seva 
residència, el Centre d’atenció sanitari primari del barri antic, l’accés a la Clínica Sant 
Josep, els diferents veïns del barri antic i fins i tot a la zona més propera del passeig 
Pere III. Totes aquestes zones són de molt difícil accés per a vehicles i seria una 
solució per poder accedir aquets serveis.     

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament 
de Manresa, proposa l´adopció dels següents acords: 

Primer.  Que s'analitzi quins són els solars inutilitzats i en desús, i s’estudiïn aquells 
que  podrien ser destinats per a usos públics.  

Segon. Negociar amb els titulars dels diferents solars, per la cessió provisional i 
gratuïta dels solars per a usos públics.  

Tercer. Que s'apliqui al més aviat possible i s’inclogui en els pressupostos municipals 
per a l'any 2018.” 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Miguel Cerezo Ballesteros, regidor del Grup 
Municipal de C’s, perquè defensi la proposició presentada. 

 

El senyor Miguel Cerezo Ballesteros, regidor del Grup Municipal de C’s, 
manifesta que aquesta moció té com a objectiu oferir una alternativa als ciutadans i 
ciutadanes de Manresa, a les persones que treballen a la ciutat i a les persones que la 
visiten, que busca millorar la circulació del centre de Manresa i reduir el seu nivell de 
congestió.  

Exposa que, a fi de poder oferir una alternativa a la zona blava, després que aquesta  
s’hagi vist ampliada recentment, tot i l’oposició del seu grup, demana que reconsiderin 
el pàrquing Saclosa i el deixin com a pàrquing públic, ja que no creu que les 
alternatives de la zona puguin oferir-ne una com aquesta. 

Diu que a la moció posen com a exemple el solar de la Fàbrica Nova. Un solar que 
està en runes des de l’any 2006, després que el macro projecte no es pogués realitzar 
com a conseqüència de la crisi i que suposa més de 60.000 metres quadrats de runes 
en desús.  

Una possible solució seria arribar a un acord de cessió amb els titulars del solar, no 
expropiació, fins que aquests no tinguin cap projecte a realitzar, i mentrestant podria 
posar-se al servei de la ciutat. 

Tot seguit passa a llegir els tres acords que es proposa adoptar: 

Primer. Que s’analitzi quins són els solars inutilitzats i en desús, i que s’estudiïn 
aquells que podrien ser destinats per a usos públics. 

Segon. Negociar amb els titulars dels diferents solars, per la cessió provisional i 
gratuïta dels solars per a usos públics, mentre ells no tinguin cap projecte a realitzar. 

Tercer. Que s’apliqui al més aviat possible i s’inclogui en els pressupostos municipals 
per a l’any 2018. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
demanat intervenir. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, 
comença dient que tenia preparada una intervenció, però que després de l’exposició 
ha d’afegir que es troben davant d’una nova mostra del populisme de C’s sobre la 
taula.  

Manifesta que en les al·legacions que la CUP va fer a l’aprovació inicial del POUM, ja 
demanaven que es prioritzés el desenvolupament dels solars de la ciutat consolidada. 
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En aquest sentit apuntaven la possibilitat que, en el cas que no es construís en 
aquests solars, s’obrissin a l’espai públic en forma de parcs, horts urbans, etc.  

Recorda que aquestes al·legacions no van ser acceptades del tot perquè es va creure 
que no s’havia d’entrar en aquests termes i diu que això és el que ha portat a aquesta 
moció. 

La intenció de la CUP per obrir aquests solars a la ciutat era clara i en el procés de 
negociació del POUM van dir que l’Ajuntament havia de multar de forma permanent a 
tots aquells propietaris que no conservessin els solars amb les condicions adequades i 
que, en el cas que no es pogués arribar a pagar les multes, es fes una permuta per 
obtenir aquests solars buits per a la ciutat.  

El Grup Municipal de la CUP està completament d’acord amb els acords de la 
proposició, però no així amb els atesos, ja que si bé comparteixen la primera part de 
l’exposició, no comparteixen el fet que aquests solars serveixin de pàrquings públics al 
centre de la ciutat.  

Afegeix que una cosa que consideren bona de la zona blava és l’impediment al centre 
de la ciutat amb cotxe, tot i que reconeix que aquest impediment ha d’anar 
acompanyat d’un servei de transport públic a preus assequibles i amb un bon servei. 
Un transport que no és que sigui dolent sinó que cal millorar, que sigui més accessible 
a tothom i amb més freqüència de pas.  

A més, destaca que hi ha coses que s’haurien d’estar fent i que no es fan, com és el 
cas del carril bus a la Carretera de Vic amb motiu de les obres de la Bonavista, o un 
carril bici que servís per a la mobilitat interna de la ciutat, aspectes que millorarien la 
mobilitat i que facilitarien aquest impediment al cotxe al centre de la ciutat.  

Conclou dient que com que tots els atesos donen un contingut als acords que no 
comparteixen votaran en contra de la moció. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de 
Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, perquè intervingui en nom de l’equip de 
govern. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat 
i Serveis, inicia la seva intervenció dient que, després de les barbaritats que s’han dit 
en la moció anterior, li resulta una mica difícil entrar en els aspectes de ciutat 
pròpiament dits, però que, no obstant això, donarà les explicacions respecte a la 
proposició presentada per C’s. 

D’entrada farà una petita radiografia de la política duta aquests darrers anys per l’equip 
de govern respecte als solars de la ciutat. En aquest sentit van tenir clar que calia fer 
un esforç en diversos solars de la ciutat i dels usos possibles, no només des d’un punt 
de vista urbanístic, sinó també mediambiental, esportiu, artístic, paisatgístic, etc.  
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Fruit d’aquesta reflexió es va fer una anàlisi de quants solars públics hi havia en 
aquesta situació a la ciutat i amb aquesta anàlisi es van posar a treballar seguint les 
línies que marca. Així, es van activar solars que estaven en desús i es va passar a fer 
exactament el que el grup de C’s demana en aquesta proposició. En aquest sentit 
parla de desconeixement dels regidors de C’s o de falta d’explicació de l’equip de 
govern, però que en tot cas ho detallarà a continuació. 

En primer lloc hi ha el solar de l’Avinguda dels Dolors, on des de fa anys es realitza 
l’activitat “Activa’t a l’hort”, a partir d’un projecte impulsat pel Pla de Barris de 
l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb Càritas, i que consisteix en un projecte 
de formació ocupacional i inclusió social. 

En segon lloc hi ha els horts socials ubicats al barri de les Escodines. Aquí hi havia un 
altre espai de propietat municipal en desús i que amb un projecte amb el Pla de 
Desenvolupament Comunitari de l’Associació de les Escodines i l’Ajuntament de 
Manresa, s’ha tirat endavant aquest projecte d’horts socials que, igual que en el cas 
anterior, està funcionant amb un èxit notable. 

Un altre exemple és el del carrer Joan Fuster on, conjuntament amb una associació de 
protecció dels gossos, el Club Caní Kinkan, es va fer la cessió del solar municipal per 
dur a terme activitats destinades al lleure amb gossos, ajudant així a la política de 
convivència entre els gossos i els espais de la ciutat. 

Darrerament, amb la clara voluntat de millora del centre històric, s’han generat nous 
espais públics per al gaudi dels veïns/es del barri. Entre ells hi ha la Muralla Sant 
Francesc 21, un espai de titularitat municipal a través de l’empresa FORUM, del qual 
es pot gaudir com a element públic, alhora que esponja el centre històric.  

Un altre exemple és el solar del carrer de la Mel amb el carrer Urgell, procedent d’una 
finca municipal, molt millorat respecte al que es tenia anteriorment, i que s’ha posat a 
disposició dels veïns i veïnes.  

El solar del carrer Santa Maria, com a conseqüència de l’enderroc d’un edifici, que 
permet una millora paisatgística i urbanística del centre històric.  

El solar del carrer Aiguader amb Sant Bartomeu, sorgit també de l’enderroc d’una 
finca, al qual s’ha arribat amb la signatura d’un conveni amb els propietaris perquè 
aquest espai passi properament a disposició de la ciutat.  

El solar del carrer de la Dama, que també s’ha posat a disposició com a aparcament 
públic. 

Tots aquests exemples sumen un total de 8 casos reals en què l’Ajuntament ha 
impulsat polítiques de millora de solars tant privats com públics.  

En aquest sentit l’equip de govern segueix treballant en aquesta línia, amb clara 
disposició d’analitzar l’inventari ja fet i treballar en els que es puguin anar 
desenvolupant. Diu que, segurament en breu, es veuran algunes actuacions en el 
sector Barreres. 
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Respecte a la Fàbrica Nova diu que aquests darrers anys s’ha estat treballant amb la 
propietat i s’ha arribat a acords de desenvolupament urbanístic per tal de guanyar  
nous usos possibles a l’entorn de la fàbrica. 

L’equip de govern considera que la política que porta a terme respecte als solars de la 
ciutat és encertada, però la proposició barreja elements com solars, mobilitat, zona 
blava, pla general urbanístic. S’han fet algunes afirmacions que no són certes com 
encarir el preu de la zona blava i el que fa   

Conclou dient que s’han barrejat elements com solars, mobilitat, zona blava, POUM... 
alhora que s’han fet algunes afirmacions que no són certes, com que s’encaria la zona 
blava, quan el que s’està fent amb la modificació del contracte és reduir-ne el preu. És 
el que li ha semblat entendre per part del senyor Rojo Hernández, però si no ha estat 
així ho rectificarà. 

Per tot el que ha exposat l’equip de govern votarà en contra de la proposició, no 
perquè no estigui d’acord amb el que es planteja, en el sentit d’utilitzar els solars, sinó 
perquè no està d’acord amb la part dels atesos, i perquè votar a favor d’una cosa que 
ja s’està fent no té massa sentit. Els emplaça a treballar conjuntament amb algunes 
aportacions que puguin fer, però el full de ruta que segueix l’equip de govern, amb 
exemples com els que ha explicat, és un camí del tot adequat 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup 
Municipal de C’s, per al·lusions.  

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del grup Municipal de C’s, manifesta 
que el seu grup no ha dit que pugessin els preus de la zona blava, sinó que el que es 
deia és que s’estava duplicant el nombre de places. Afegeix que tots han estat 
presents en el Ple on fa poc es va aprovar la concessió de les noves zones de 
pàrquing, amb una petita reducció dels preus actuals a les zones ja existents.  

S’adreça al senyor Serracanta Espinalt per dir-li que entén que li costi “canviar de xip”, 
però que a ells això no els passa i que el Grup Municipal de C’s seguirà treballant pels 
manresans/es i no es quedarà en una posició monotemàtica.  

Conclou dient que ja eren coneixedors dels acords que tenien i que el que fan ja ho 
fan, però que la seva intenció era impulsar perquè fessin coses noves. 

 

A continuació, l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip Gonzalez Martin, 
president del Grup Municipal del PSC, que ha demanat per a intervenir. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça 
als regidors del Grup Municipal de C’s per comunicar-los que el PSC no té cap 
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complex en votar afirmativament aquesta proposició, però a vegades passa que les 
que presenta el regidor Cerezo Ballesteros solen ser més locals.  

Tot seguit s’adreça a l’equip de govern per dir-li que la proposició de Ciutadans era 
ben intencionada i que troba bé la relació d’aquests vuit solars en què s’ha fet una 
transformació -tot i que a vegades són solars petits-, però que C’s pensava més en els 
pàrquings dissuasius. 

Diu també que ha trobat a faltar que es parlés de futur, com per exemple el sector 
Barreres, que no ha precisat, i que a la Fàbrica Nova confia que continuaran arribant a 
bons acords.  

Afegeix que ja està bé que li diguin a C’s que ja s’està fent el que es fa, però que a ell 
li hagués agradat escoltar per on hi haurà més novetats al respecte de la utilització de 
solars. No només de solars que s’utilitzin al nucli antic, com el raconet de la Mel, carrer 
Urgell, el d’Aiguader Sant Bartomeu, però li sembla que el senyor Cerezo Ballesteros 
anava per la línia d’aprofitar alguns grans solars com el de la Fàbrica Nova com a 
pàrquings dissuasius. 

Creu que tal com ha anat el de la plaça Prat de la Riba, pensa que són molt útils per a 
aquesta ciutat i que convindria que es comencés a tenir una atenció especial a 
aquesta possibilitat, més en el context de les últimes novetats aprovades en el darrer 
Ple. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.2 a votació i el 
Ple la rebutja per 6 vots afirmatius (3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i 19 vots 
negatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP i 1 Sr. Miquel Davins Pey). 
 

9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
10. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple 
municipal. 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde 
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  

reservat núm. 34, 35, 37, 38, 39 i 40,  que corresponen a les sessions dels 
dies 11, 18 i 25 de juliol, 1 i 29 d’agost i 5 de setembre de 2017, i de l’acta 
de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 30, del dia 13 de 
juny  de 2017. 



           Acta de la sessió plenària núm.10 de 21 de setembre de 2017                              88 

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter  reservat núm. 34, 35, 37, 38, 39 i 40,  que corresponen a 
les sessions dels dies 11, 18 i 25 de juliol, 1 i 29 d’agost i 5 de setembre de 2017, i de 
l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 30, del dia 13 de juny  de 
2017, 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. 
 
 
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
12.1 Pregunta del Grup Municipal de C’s sobre les accions de suport a l’1 

d’octubre. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de C’s, de 18 de setembre de 2017, 
que es transcriu a continuació. 
 
“1.- L’Ajuntament de Manresa està realitzant accions de suport a l’1 d’octubre que 
suposin despesa pública o ús de recursos del Consistori? Si la resposta és afirmativa, 
quin pressupost tenen aquestes accions? “ 
 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització. 

 

El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que 
la resposta és no i que aquest és un no que té dos informes al darrere que li donen 
tota la força que requereix aquesta pregunta. 

Per una banda hi ha l’informe de la interventora accidental en el qual es diu que, a 
última hora del matí d’avui dia 21, no s’ha comptabilitzat cap operació a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de l’exercici municipal del 2017 que estigui relacionada 
amb el referèndum que es preveu celebrar el proper dia 1 d’octubre de 2017 a 
Catalunya. 

Per l’altra hi ha un segon informe de la Secció de Compres, que té com a objectiu la 
gestió i execució de les despeses i dels procediments de compres i contractació menor 
municipal, en el qual es diu que durant l’exercici pressupostari del 2017, i des del dia 1 
de gener fins a data d’avui, no s’ha tramitat cap tipus de despesa ni s’ha adjudicat cap 
contracte menor relacionat ni vinculat al referèndum que es preveu celebrar el proper 
dia 1 d’octubre de 2017 a Catalunya. 

 
Abans d’aixecar la sessió l’alcalde vol deixar constància que en tots els casos 
cal continuar mantenint el to educat que alguns mantenen i el respecte cap a les 
intervencions dels altres membres d’aquest consistori, ja que tots han estat 
legítimament escollits pels seus votants i que en el moment polític que es viu i 
que es continuarà vivint caldrà de la col·laboració de tots per tirar endavant els 
plens que com el d’avui han estat curts però intensos. 
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