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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 2/2018 

Dia:  15 de febrer de 2018 

Hora:  19.04 h a 21.22 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  

Mariona Ribera Esparbé 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
1.1 Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 

1/2018, del dia 25 de gener de 2018. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 593, de 26 de gener de 2018, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018, dins del 
Pressupost prorrogat vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 776, de 2 de febrer de 2018, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, els dies 3 i 4 
de febrer de 2018. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 996, de 7 de febrer de 2018, 

sobre aprovació del Protocol d’Actuació de Carnestoltes Infantil 2018, del dia 
11 de febrer de 2018. 

  
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1199, de 9 de febrer de 2018, 

per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc dels 
edificis situats al carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de Manresa. 

 
 
3. ÀREA DE TERRITORI 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències  
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Urbanístic de 

Camins de Manresa. 
 
 
4. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES  
 
4.1 Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació de l’acord d’aprovació 

de les bases reguladores i de la convocatòria de la concessió del premi Pare 
Ignasi Puig i Simon per a l’any 2017, per un import de 1.500€. 

 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització 

 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de l’Organigrama 

funcional de l’Ajuntament de Manresa. 
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6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, C’s, DM i del regidor Miquel 

Davins Pey, per donar nom, de manera provisional, a un espai lliure de la ciutat 
situat entre els carrers d’Urgell i de la Mel. 

 
6.2 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, DM i del regidor Miquel Davins 

Pey, per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de C’s, sobre l’adhesió de l’Ajuntament de 

Manresa a la campanya “Recicla Vidrio por ellas”. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8 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. 
 
9 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat 

núm. 3, 4 i 6, que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 30 de gener de 
2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 59, del 
dia 19 de desembre de 2017. 

 
10 Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats 

pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
11 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. 
 
Es fa constar que la senyora Àuria Caus Rovira s’incorpora a la sessió durant el 
coneixement del punt 6.2 de l’ordre del dia. 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del dia. 

 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
1.1 Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 

1/2018, del dia 25 de gener de 2018. 
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=1.0 

 

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.  
1, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 25 de gener de 2018, que 
s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde 
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 

 

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24 membres 
presents.      

 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 593, de 26 de gener de 

2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
1/2018, dins del Pressupost prorrogat vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“

 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=1.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=1.0
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b540161
7a4f0940000c?startAt=51.0&endsAt=179.0 
 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 776, de 2 de febrer de 

2018, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, 
els dies 3 i 4 de febrer de 2018. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, dicto la 
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a 
continuació s’exposen: 

Antecedents 

 
El titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment els dies 3 i 4 de febrer 
de 2018, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària. 

Consideracions legals 

 
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, 
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que 
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 160, de 15 de gener de 2016, publicada en el 
BOPB de 3 de febrer de 2016, modificada per resolució núm. 7268, de 8 de setembre de 
2016, publicada en el BOPB de 29 de setembre de 2016 i modificada per resolució núm. 
4536 de 18 de maig de 2017, es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els 
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
PRIMER. Que durant els dies 3 i 4 de febrer de 2018, amb motiu de l’absència temporal 
de l'alcalde titular, les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer 
tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy Guàrdia, que substituirà amb caràcter d’alcalde 
accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy 
Guàrdia. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=51.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=51.0
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QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=179.0 
 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 996, de 7 de febrer de 

2018, sobre aprovació del Protocol d’Actuació de Carnestoltes Infantil 
2018, del dia 11 de febrer de 2018. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient 
administratiu instruït d’ofici, dicto la resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:  

Tenint en compte que el proper dia 11 de febrer de 2018 tindrà lloc a la nostra ciutat, la 
festa del Carnestoltes Infantil.  

Vist que el Servei d’Emergències i Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha redactat un 
Protocol d‘actuació pel Carnestoltes Infantil d’enguany que incorpora els aspectes 
tècnics de l’acte i el qual s’acompanya del plànol que grafia la situació de diferents 
elements contemplats en el Protocol. 
 
Consideracions legals 
 
Article 3.3 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 
 
Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual 
es regulen les competències de l’alcalde. 
 
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes. 
 
RESOLC:  

Primer.- Aprovar el Protocol d’actuació del Carnestoltes Infantil 2018 que tindrà lloc a 
la nostra ciutat el dia 11 de febrer de 2018, el qual incorpora les mesures de seguretat 
que a nivell tècnic i operatiu cal adoptar durant la celebració del mateix. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
se celebri.” 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=179.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=179.0


14 Acta de la sessió plenària ordinària núm. 2 de 15 de febrer de 2018  

 

 
 
ANNEX 
 
El document del Protocol Carnestoltes Infantil Manresa 2018, el podeu consultar 
a l’enllaç següent:  

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0619e9fd00161c2b
93b1a00b9 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=188.0 
 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1199, de 9 de febrer de 

2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs 
d’enderroc dels edificis situats al carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de 
Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’enderroc dels edificis situats al 
carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de Manresa, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 

I. En data 17 de novembre de 2017 es va incoar expedient de ruïna pels edificis 
situats al carrer Tahones núm. 4 i 6 i carrer Barreres núm. 11; donat el mal 
estat en què es trobaven les edificacions i que en part ja havien col·lapsat cap 
al interior del pati. 
Aquest enderroc l’està realitzant l’empresa FORUM, S.A. com a propietària de 
dos dels edificis, i per encàrrec de l’Ajuntament pel que fa al tercer. 
 
L’enderroc està pràcticament conclòs. En el moment d’inspeccionar l’estat en 
què quedaven els edificis confrontats i la mitgera d’aquests edificis s’ha 
comprovat el greu mal estat en què es troben els edificis corresponents als 
núm. 17, 19, 21 i 23 del carrer Barreres. Algunes parts altes han col·lapsat cap 
a l’ interior de l’edificació, i altres mostren una greu inestabilitat. A l’observar la 
mitgera que correspon a l’edifici situat al carrer Barreres, núm. 17, que és una 
edificació que consta de planta baixa i quatre plantes pis, s’ha pogut observar 
la seva manca d’estabilitat, tant per seu caràcter real de mitgera física amb 
càrrega eliminada per un dels seus costats com per les seves grans 
dimensions sense traves. 
 

 El número 17 del carrer Barreres, amb referència cadastral: 21.993.10, 
és un edifici construït el 1908, consta de planta baixa i quatre plantes 
pis i fa anys que es troba en desús.  

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0619e9fd00161c2b93b1a00b9
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0619e9fd00161c2b93b1a00b9
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=188.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=188.0
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 El número 19 del carrer Barreres, amb referència cadastral: 21.993.09, 
és un edifici que es va construir l’any 1893 i que està format per planta 
baixa i tres plantes pis.  

 L’edifici del número 21, amb referència cadastral 21.993.08, és una 
construcció de l’any 1873 i està format per planta baixa i quatre plantes 
pis.  

 L’edifici del número 23, amb referència cadastral: 21.993.07, es va 
construir l’any 1817 i consta de planta baixa i quatre plantes pis.  

 
Tots aquests edificis es troben desocupats fa anys. L’any 2013 es va iniciar 
expedient de declaració de ruïna d’aquests edificis però finalment i a partir de 
una sol·licitud efectuada per FORUM, S.A., propietària en aquell moment de 
tots els edificis, no se li va donar continuïtat i es va substituir per unes 
propostes mínimes que volien garantir la seguretat dels vianants i de la via 
pública, fins que s’efectuessin els enderrocs de les edificacions que eren 
l’objectiu que ja tenia la propietat en aquell moment.  
Les actuacions que es van preveure en aquestes edificacions consistien en 
efectuar un repàs general de façana amb una cistella elevadora, executant 
treballs destinats a garantir que els elements constructius no representin perill 
per la via pública, com repicats i/o enderrocs de balcons, cornises i altres 
elements volats, repàs i/o substitució de canals i baixants, tapiat d’obertures, 
retirada d’elements despresos, repicat de revestiments bufats, entre d’altres. 
Aquestes obres es varen dur a terme i es van donar per finalitzades el octubre 
del 2014.  
 
En aquell moment ja es va considerar que eren unes actuacions provisionals 
fins que es pogués realitzar l’enderroc de les edificacions.  
 
Que el pas del temps i la desocupació ha anat provocant una progressiva i 
accelerada degradació d’aquest conjunt d’edificacions. Molt agreujada en els 
últims temps. I que amb els enderrocs que s’estan executant, es constata que 
s’ha provocat una major inestabilitat d’aquestes edificacions  que es troben 
ubicades dins de l’àmbit de l’enderroc. Igualment, s’ha constatat que les 
estructures internes d’aquestes edificacions ja estaven molt malmeses, fet a 
més agreujat pels efectes de la comunicació furtiva entre finques i dels actes 
vandàlics. Amb tots aquests factors, la possibilitat d’esfondrament incontrolat 
dels edificis confrontants a l’àmbit de l’enderroc és elevat. 
 
L’estabilitat compromesa dels elements estructurals dels edificis i la manca total  
de l’estabilitat de la mitgera, comporten un veritable risc de col·lapse i perill per 
altres edificacions i per la via publica, que no es pot solucionar per cap mesura 
cautelar o provisional; i en tant que les quatre edificacions es troben totalment 
desocupades i lliures d’estadants, es proposa considerar que cal efectuar-ne 
l’enderroc amb caràcter imminent. Degut a l’estat d’aquestes quatre 
edificacions es considera inviable l’enderroc parcial de les edificacions del núm. 
17, 19, 21 i 23, considerant necessari en pro de la seguretat a tercers, procedir 
a la totalitat de l’enderroc dels quatre edificis. 
 

II. L’informe del cap del Servei d’Urbanisme de data 9 de febrer de 2018, transcrit 
parcialment, és explícit i clar, posant l’accent en risc de col·lapse imminent que 
afecta els conjunt dels immobles descrits, i el greu perill per a la integritat de les 
persones, l’edifici confrontat, i la via pública, que suposaria la caiguda total o 
parcial de dites edificacions, per la qual cosa, s’escau una actuació immediata, 
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a través d’una tramitació d’emergència, tal i com es recull l’article 113 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.  

 
    L’actuació consisteix en l’enderroc dels edificis situats al carrer Barreres  núm. 

17, 19, 21 i 23 de Manresa, i es proposa l’adjudicació de l’enderroc dels 
immobles a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125), amb 
domicili a la Ctra. dels Molins núm. 1 de Rajadell, per un import a determinar.  

 
III. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en què conclou que a 

la vista del risc col·lapse imminent de les edificacions i el perill greu per a la 
seguretat de les persones que comportaria l’esfondrament, s’escau informar 
que la contractació, amb caràcter emergent, dels treballs d’enderroc dels 
edificis situats al carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de Manresa, s’ajusta a 
dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 

1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en 
la contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve 
constituïda principalment pels articles següents: 

 
 Article 113 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

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

 
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la 

consideració anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització 
del procediment d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 
113 del TRLCSP, preveu específicament, que quan l’administració hagi 
d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de 
situacions que suposin un greu perill o de necessitats que afectin a la defensa 
nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional.  

  
És justament la situació de perill greu per a la seguretat i integritat de les 
persones, així com per l’edificació confrontant i elements de la via pública, pel 
risc d’esfondrament, en què posa l’accent l’informe de l’arquitecte municipal, el 
que aconsella contractar l’actuació utilitzant el procediment d’emergència. 

  
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta actuació 

emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 
21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc dels edificis situats 
al carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de Manresa.  
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SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs 
d’enderroc dels edificis situats al carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de 
Manresa; i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-
65.765.125) amb domicili a la Ctra. dels Molins núm. 1 de Rajadell, d’acord amb les 
estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte:  
Enderroc de les edificacions del carrer Barreres números 17, 19, 21 i 23 de Manresa. 

 
 Termini d’inici de les actuacions: immediat des de la recepció de la notificació. 

 
 Pressupost del contracte: a determinar. 

 
 Tècnics supervisors del contracte: Ricard Torres Montagut, arquitecte, cap del Servei 

d’Urbanisme i Ma Dolors Perramon Fàbregas, arquitecta tècnica. 

 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.” 
 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f

0940000c?startAt=200.0 

 

 

 
6.2 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, DM i del regidor Miquel 

Davins Pey, per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar la proposició 6.2, atès 

que s’ha presentat una sol·licitud per part d’UGT Bages-Berguedà i CCOO Vallès 

Occidental-Catalunya Central per a intervenir en aquest punt. 

 

Es fa constar que a l’ordre del dia de la convocatòria d’aquesta sessió plenària la 

Proposició 6.2 la presentaven inicialment els Grups Municipals d’ERC, CDC, C’s, DM i 

el regidor Miquel Davins Pey.  

 

Amb posterioritat a la tramesa de l’ordre del dia el Grup Municipal de C’s va demanar 

que les sigles del seu Grup Municipal fossin retirades de l’ordre del dia ja que no 

donaven suport a aquesta proposició. 

 
A continuació es reprodueix l’escrit presentat pel Grup Municipal de C’s, del qual se’n 
dóna lectura: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=200.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=200.0
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“ 

” 
 
Es fa constar que durant el coneixement d’aquest punt s’incorpora a la sessió la 
senyora Àuria Caus Rovira. 
 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, DM i del 
Regidor Miquel Davins Pey, de 12 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una 

data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 

continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 

d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions 

públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 

encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat 

són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral 

d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent 

d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa 

energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels 

contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori 

Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als 

seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones 

representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en 

tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre 

doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa 

en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País 

Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% 

respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que 

ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus 

adopten noves mesures per fer-hi front. 
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Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral 

i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps de lleure i 

participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar 

els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A 

més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. 

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una 

maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin 

exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia 

d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem 

seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que 

han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han 

fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i 

que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes 

i castigar-ne els autors. 

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 

seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República 

Catalana una República Feminista de dones i homes lliures. 

Per tots aquests motius, presentem a l’Ajuntament de Manresa la proposa d’adopció 

dels següents 

ACORDS 

Primer. L’Ajuntament de Manresa manifesta el seu compromís per continuar treballant 
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i 
rebutjant qualsevol tipus de discriminació. 

Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans 
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als 
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. 

Tercer.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 

Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les 
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del 
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.  

Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix de les actuacions de l’Ajuntament i 
de les polítiques fetes des del govern municipal.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi i al Consell 
municipal de la dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 
les Dones i a les entitats municipalistes.” 

 
El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal de la CUP, a la 
proposició 6.2 , de 15 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
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“  
“ 
 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, DM i el 
regidor Miquel Davins Pey, a la proposició 6.2 dels Grups Municipals d’ERC, CDC, DM 
i el regidor Miquel Davins, de 12 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“El grups municipals sotasignats proposem l’adició de contingut en el text resolutiu de 
la proposició: 

ACORDS 
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Primer. L’Ajuntament de Manresa manifesta el seu compromís per continuar treballant 
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i 
rebutjant qualsevol tipus de discriminació. 

Segon. Instar les administracions competents a vetllar per la millora dels salaris i les 
pensions, i a garantir la recuperació del poder adquisitiu de les persones amb sous 
més baixos i l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), situacions que 
afecten especialment a les dones. 

Tercer. Continuar treballant per l’elaboració de plans d’igualtat, especialment amb les 
empreses del municipi, que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció 
de dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral. 

Quart.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 

Cinquè. Instar als grups parlamentaris a restablir i desenvolupar, amb tots els seus 
efectes, la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament 
de Catalunya per posar fi a la bretxa salarial entre homes i dones i lluitar contra la 
xacra social de la violència masclista. 

Sisè. Mantenir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral en la 
priorització de pressupostos per a polítiques públiques per al benestar: dependència, 
salut, educació i criança. 

Setè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix de les actuacions de l’Ajuntament i de 
les polítiques fetes des del govern municipal.  
 
Vuitè. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les 
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya -el dia 8 de març- pel 
conjunt del Moviment Feminista i pels sindicats CCOO i UGT i sumar-nos a les 
convocatòries de concentracions previstes per al mateix dia a les 12 hores a les places 
i portes dels ajuntaments.  

Novè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi i al Consell 
municipal de la dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 
les Dones i a les entitats municipalistes.” 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0
940000c?startAt=384.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pel Grup 
Municipal de la CUP a la proposició 6.2 dels Grups Municipals d’ERC, CDC, DM, i 
el regidor Miquel Davins Pey, i el Ple la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GMCUP), 
18 vots negatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 4 
abstencions (3 GMPSC i 1 GMDM).  
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=384.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=384.0
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena d’addició presentada pels Grups Municipals 

de d’ERC, CDC, PSC, DM i el regidor Miquel Davins Pey, a la proposició 6.2 dels 

Grups Municipals d’ERC, CDC, DM i el regidor Miquel Davins Pey, i el Ple 

l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. 

Miquel Davins Pey), 2 vots negatius (GMC’s), i 3 abstencions (3 GMCUP).  

 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.2, amb l’esmena d’addició 

incorporada,  i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 1 

GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 2 vots negatius (2 GMC’s) i 6 abstencions (3 

GMCUP i 3 GMPSC), i  per tant, es declara acordat el següent:  

 

 
“ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una 

data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 

continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 

d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions 

públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 

encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat 

són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral 

d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent 

d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa 

energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels 

contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori 

Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als 

seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones 

representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en 

tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre 

doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa 

en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País 

Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% 

respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que 

ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus 

adopten noves mesures per fer-hi front. 

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral 

i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps de lleure i 

participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar 

els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A 

més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. 
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Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una 

maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin 

exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia 

d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem 

seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que 

han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han 

fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i 

que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes 

i castigar-ne els autors. 

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 

seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República 

Catalana una República Feminista de dones i homes lliures. 

Per tots aquests motius, presentem a l’Ajuntament de Manresa la proposa d’adopció 

dels següents 

ACORDS 

Primer. L’Ajuntament de Manresa manifesta el seu compromís per continuar treballant 
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i 
rebutjant qualsevol tipus de discriminació. 

Segon. Instar les administracions competents a vetllar per la millora dels salaris i les 
pensions, i a garantir la recuperació del poder adquisitiu de les persones amb sous 
més baixos i l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), situacions que 
afecten especialment a les dones. 

Tercer. Continuar treballant per l’elaboració de plans d’igualtat, especialment amb les 
empreses del municipi, que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció 
de dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral. 

Quart.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 

Cinquè. Instar als grups parlamentaris a restablir i desenvolupar, amb tots els seus 
efectes, la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament 
de Catalunya per posar fi a la bretxa salarial entre homes i dones i lluitar contra la 
xacra social de la violència masclista. 

Sisè. Mantenir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral en la 
priorització de pressupostos per a polítiques públiques per al benestar: dependència, 
salut, educació i criança. 

Setè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix de les actuacions de l’Ajuntament i de 
les polítiques fetes des del govern municipal.  
 
Vuitè. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les 
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya -el dia 8 de març- pel 
conjunt del Moviment Feminista i pels sindicats CCOO i UGT i sumar-nos a les 
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convocatòries de concentracions previstes per al mateix dia a les 12 hores a les places 
i portes dels ajuntaments.  

Novè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi i al Consell 
municipal de la dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 
les Dones i a les entitats municipalistes.” 

 
 
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3. 
 
 
3. ÀREA DE TERRITORI 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències  
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial 

Urbanístic de Camins de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, d’1 de 
febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2016, es va aprovar 
inicialment el “Pla especial urbanístic dels Camins de Manresa” promogut pel 
l’ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 la Llei 
3/2012 de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovada pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
L’objecte del Pla de Camins és, fonamentalment, definir una xarxa de camins rodats, 
una xarxa de camins per a vianants, un conjunt d’actuacions per completar i optimitzar 
la xarxa, i la protecció d’aquells elements amb valor històric o paisatgístic. Aquest Pla 
Especial tracta de fer compatible l'ús dels camins rurals de Manresa per a l’activitat 
agrícola, forestal i ramadera que hi ha al seu voltant i també per un nou ús, el lleure. 
 
Amb la voluntat de treballar conjuntament per millorar el Pla de Camins, l’ajuntament el 
va presentar a la ciutadania a la Torre Lluvià, el 6 de maig de 2016. En aquest acte, 
l’aleshores regidor delegat de Projectes Urbans, Planejament i Entorn Natural va 
manifestar la voluntat de consensuar aquest Pla amb els propietaris de les parcel·les 
de l’entorn i també amb altres agents A rel de la petició formulada per diverses entitats 
representatives del territori, es va ampliar el termini d’exposició pública, mitjançant  
Resolució de data 16 de juny de de 2016, ampliant-se el termini fins a l’1 de setembre. 
 
En total, l’expedient ha estat en exposició pública durant gairebé quatre mesos, prèvia 
publicació de l’anunci en El Periódico de Catalunya el dia 9 de maig de 2016, i també 
en el Butlletí Oficial de la Província de 17 del mateix mes i fins a l’1 de setembre de 
2016 (ampliació exposició pública). Durant aquest període es van presentar quatre 
al·legacions. Fora de termini, a data 30 de setembre, se’n van presentar quatre més. 
Així doncs, es van presentar un total de 8 al·legacions (taula adjunta), de les quals els 
serveis tècnics i jurídics del Servei d’Urbanisme han realitzat la corresponent valoració 
i han emès informe en data proposant el resultant que s’especifica a continuació: 
 

NRE Data Núm. Interessat Representat per 
Resultat 
valoració 
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34.753 17/06/2016 1 XXX  
Estimada 
parcialment 

34.749 17/06/2016 2 
Unió de Pagesos de 
Catalunya 

XXX 
Estimada 
parcialment 

44.889 01/09/2016 3 La Canterana SLU XXX 
Estimada 
parcialment 

44.917 01/09/2016 4 XXX  Desestimada 

49.433 30/09/2016 5 XXX   
Estimada 
parcialment 

49.434 30/09/2016 6 XXX  
Estimada 
parcialment 

49.436 30/09/2016 7 XXX  
Estimada 
parcialment 

49.376 30/09/2016 8 
Junta de la Sèquia de 
Manresa 

XXX 
Estimada 
parcialment 

 
Simultàniament a l’exposició pública, de conformitat amb l’art. 85.5 TRLU s’han 
sol·licitat informes als organismes afectats per raó de llur competència sectorial 
respecte al document aprovat inicialment, amb l’enviament d’oficis als Serveis 
Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat  
(carreteres, avaluació ambiental i aigües) i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds van 
tenir entrada, de forma conjunta, als Serveis Territorials a la Catalunya Central el 12 de 
maig de 2016. A data 27 de juliol de 2016 els Serveis Territorials van sol·licitar a 
aquest Ajuntament en document ambiental estratègic per tal de poder tramitar 
l’avaluació ambiental estratègica simplificada. El 20 de setembre de 2016 l’Ajuntament 
de Manresa aporta aquest document i sol·licita l’inici del procediment simplificat 
d’avaluació ambiental estratègica. A data 24 d’octubre de 2016 es va rebre l’informe 
favorable del Departament d’Agricultura, i a data 12 de gener de 2017 informe 
proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, on es fan una sèrie de consideracions i exclusions a la 
proposta presentada. Es va rebre informe favorable d’aigües el 20 de gener de 2017. A 
data 9 de març de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
acorda emetre informe ambiental estratègic. 

 
Fruit de les al·legacions presentades, els informes sectorials sol·licitats i les converses 
amb les entitats i col·lectius socials i econòmics implicats,  l’arquitecte municipal de la 
Secció de Projectes Urbans, redacta nou document en el qual s’explica que queden 
incorporades les condicions incloses en els informes sectorials, així com les esmenes 
que han comportat les al·legacions efectuades durant el termini d’exposició al públic, 
per la qual cosa proposa que s’aprovi provisionalment la modificació del Pla especial 
de Camins de Manresa.  
 
Durant la tramitació d’aquest pla especial s’ha aprovat definitivament el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Manresa (Text refós aprovat al DOGC 
26.1.2017), el qual, en el capítol referent al sòl no urbanitzable, preveu el 
desenvolupament del mateix a través d’aquest pla de camins, entre d’altres 
instruments.  
 
L’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, amb les modificacions derivades de la Llei 3/2012, de 22 de març) disposa 
que “l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística 
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi 
pertoquen, sense perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.” 
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El present Pla especial s’emmarca en els previstos a l’article 67 TRLU, apartats a i c 
(protecció del medi rural i del medi natural, desenvolupament del sistema urbanístic de 
comunicacions i les seves zones de protecció). 
 
En relació amb els requeriments inclosos als informes dels organismes afectats, han 
estat incorporats o justificats al nou document presentat, tal i com ho ha valorat 
l’informe de l’arquitecta de la Secció de Planejament; modificacions que no suposen 
canvis substancials definits a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
L’article 89.5 TRLU, prescriu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic 
derivat s’ha d’aportar en el termini de dos mesos des del finiment del període 
d’exposició pública establert per l’article 85.4. No obstant, el termini s’ha vist allargat, 
ampliant el termini d’exposició pública i difusió del mateix. 
 
Pel que fa a l’informe de carreteres, a data d’avui, no s’ha rebut. Per aquests supòsits, 
un cop transcorregut el termini d’un mes que disposa l’article 85.5 TRLU, resulta 
procedent prosseguir amb la tramitació de l’expedient (art. 80.4 Llei 39/2015, d’1 
d’octubre). 
 
La competència per a l’aprovació definitiva d’aquest pla derivat correspon a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, d’acord amb l’article 88 c) TRLU. 
 
L’administració competent, un cop s’hagi adoptat l’acord provisional del pla, disposa 
d’un termini de deu dies per lliurar l’expedient complet a l’òrgan que li correspon 
resoldre l’aprovació definitiva, en aquest cas la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística de data d’avui. 
 
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 dels 
següents: 

A C O R D S 
 
 
“1r. Estimar parcialment les al·legacions presentades al Pla especial urbanístic de 
Camins de Manresa per la Sra. XXX, pel Sr. XXX en representació de la Unió de 
Pagesos de Catalunya, XXX en representació de la mercantil La Canterana SL 
Unipersonal, el Sr. XXX, el Sr. XXX, el Sr. XXX , i el Sr. XXX  en representació de la 
Junta de la Sèquia de Manresa. 
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2n.   Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. XXX. 
 
3r.   Aprovar provisionalment el “Pla especial urbanístic de Camins de Manresa 
de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
4t.   Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per 
duplicat exemplar, així com un altre en format digital, del Pla especial aprovat 
provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient 
administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 80.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.” 
 
 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=4543.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 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. 
 
 
4. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES  
 
4.1 Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació de l’acord 

d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de la concessió 
del premi Pare Ignasi Puig i Simon per a l’any 2017, per un import de 
1.500€. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Joventut, de 25 
de gener de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. Mitjançant resolució núm. 6645, de 20 de juliol de 2017, de la setena tinenta 

d’alcalde, regidora delegada de Cultura i Joventut, es van aprovar les bases 

reguladores i la convocatòria de la concessió del premi Pare Ignasi Puig i 

Simon per a l’any 2017, per un import de 1.500,00 EUR. 

 

2. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província del dia 4 d’agost 

de 2017 i al tauler d’anuncis de la Corporació. 

 

3. En data 19 de gener de 2018 s’incorpora a l’expedient un informe d’intervenció 

amb les següents conclusions: 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=4543.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=4543.0
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“1. – Consultada la base de dades que suporta el sistema comptable a càrrec 

d’aquesta Intervenció, no consta que s’hagi realitzat la prèvia aprovació de la despesa 

ni, per tant, l’acte d’intervenció prèvia. 

 

2.- Si l’expedient hagués estat objecte de fiscalització, aquesta hagués suposat una 

fiscalització favorable. 

 

3.- A l’aplicació pressupostària 17 3340 48100 del pressupost del 2017 existeix crèdit 

adequat i suficient per fer front a la despesa proposada. 

 

4.- Per poder continuar amb la tramitació caldrà: 

 

Dictar un acord de convalidació de l’acte dictat sense fiscalització, previ informe del 

servei. Aquest acord haurà d’indicar les causes per les quals s’ha incomplert el 

procediment establert.” 

 

4. En data 25 de gener de 2018 s’emet informe del cap de la Secció de Cultura, 

amb el vist-i-plau de la cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports sobre 

l’omissió de la fiscalització proposant la seva convalidació. 

 

Fonaments de dret 

1. Els articles 213 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, atribueixen les funcions de 

control i fiscalització a la Intervenció municipal. 

 

2. L’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, preveu la convalidació dels actes 

administratius.   

 

Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, proposo al Ple de la 

Corporació l’adopció del següent 

ACORD 

CONVALIDAR l’acord de data 20 de juliol de 2017 sobre l’aprovació de les bases 

reguladores i la convocatòria de la concessió del premi Pare Ignasi Puig i Simon per a 

l’any 2017, per un import de 1.500,00 euros, que es reprodueix seguidament en la 

seva part dispositiva: 

1. “CONVOCAR concurs públic per a la concessió, mitjançant procediment en 

règim de concurrència competitiva, del premi que s’exposa amb els següents 

termes: 

Bases 

1. El premi s’adjudicarà a un projecte de recerca o de divulgació que tracti algun 

aspecte històric de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o 

patrimonial emmarcat a l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa 

(1522-1523), de la seva canonització (1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la 
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ciutat, de la presència de la Companyia de Jesús a la ciutat o sobre la Manresa 

dels segles XVI al XVIII. 

2. La dotació del premi és de 1.500 EUR (impostos inclosos) i l’Ajuntament de 

Manresa es reserva els drets d’edició de l’obra, ja sigui en format paper o en format 

digital i en les condicions i estil que consideri més oportuns. En aquest cas, l’autor 

haurà de cedir els drets de l’edició a l’Ajuntament de Manresa. L’autor del treball 

premiat que s’editi rebrà quinze exemplars de l’edició. 

3. Els projectes que optin al premi han d’aportar la següent documentació: 

- resum del projecte de recerca amb indicació del mètode i de les fonts – 

documentals, bibliogràfiques, etc – que s’utilitzaran i dels objectius que es 

busquen (màxim 18.000 caràcters amb espais inclosos) 

- justificació de l’oportunitat, singularitat o rellevància de la recerca que es 

proposa (màxim 5.000 caràcters amb espais inclosos) 

- currículum d’investigació de l’autor (o autors) del projecte que permeti avaluar-

ne la solvència i on constin les seves dades de contacte 

- carta de recomanació d’una persona especialista en el tema de recerca que 

avali la consistència del projecte i la solvència de l’investigador 

4. El projecte premiat s’haurà de desenvolupar en el termini d’un any a comptar des 

de la data de l’acte públic de lliurament del premi. El treball que en resulti haurà de 

ser original, inèdit, redactat en català i d’una extensió mínima de 80 pàgines DIN 

A4, escrites en lletra Arial 12 i a espai interlineal d’1,5 punts, inclosos gravats, 

fotografies i altres elements que es considerin interessants per a l’estudi. S’haurà 

de presentar una còpia en paper i una en format digital i haurà d’anar acompanyat 

d’una carta de la mateixa persona especialista que ha avalat el projecte que 

certifiqui la qualitat i el rigor del treball final. 

5. Els projectes han de ser lliurats a la seu de Bages d’Òmnium Cultural, carrer del 

Bruc, 99 de Manresa, o a l’Arxiu Comarcal del Bages, via de Sant Ignasi, 40 de 

Manresa, abans del 15 d’octubre de 2017. 

6. El jurat estarà format per persones del món de la cultura relacionades amb 

l’especialitat, i un representant de l’Ajuntament de Manresa, membre de la 

Comissió de seguiment Manresa 2022. Les decisions que prenguin seran 

inapel·lables. 

7. El jurat podrà declarar el premi desert. 

8. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de novembre i el guardó es 

lliurarà, conjuntament amb la resta de premis Lacetània, en un acte a finals del 

mateix mes de novembre a l’Ajuntament de Manresa. 

9. En el moment del lliurament, el beneficiari rebrà el 50% de l’import del premi. 

10. Al cap d’un any del lliurament del premi, el beneficiari haurà de lliurar el treball final 

amb els requisits que s’expressen més amunt a la seu de Bages d’Òmnium Cultural 

o a l’Arxiu Comarcal del Bages. 
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11. El jurat del premi avaluarà si el treball acompleix la qualitat, el rigor i els objectius 

proposats inicialment i, si s’escau, proposarà el pagament del 50% restant del 

premi. En cas de no acomplir els requisits mínims, el jurat podrà demanar la revisió 

del treball per esmenar les mancances que s’observin. En cas extrem 

d’incompliment d’aquestes bases, el jurat podrà revocar el premi i reclamar al 

beneficiari el retorn de l’import que haurà rebut inicialment. 

12. Si el jurat ho considera oportú, podrà designar una persona experta en el tema de 

la recerca perquè en faci un seguiment i/o l’avaluació final. 

13. L’original del treball final presentat es dipositarà a l’Arxiu Comarcal del Bages per a 

consulta pública. 

14. L’Ajuntament de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes 

bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament pel sol fet de presentar-

se a la convocatòria del premi. 

2. PUBLICAR la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 

al tauler d’anuncis de la Corporació.  

3. PUBLICAR l’atorgament d’aquesta subvenció, i de tota la documentació que 

correspongui, a la Base de dades nacional de subvencions, en compliment dels 

articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions.” 

 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=6480.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMPSC, 2 GMC’S, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel 
Davins Pey), i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMPSC), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el regidor Felip González Martín del GMPSC, es trobava fora de 
la sala en el moment de la votació. 
 
 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització 

 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de 

l’Organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 2 de 
febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=6480.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=6480.0
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“Atès l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 26 de gener de 2017, pel que 
s’aprovava el text refós del nou organigrama funcional d’aquest Ajuntament. 

Atès que aquest Organigrama és una eina dinàmica que vol fer més eficaç i eficient 
l’organització municipal per tal que això repercuteixi en una millora al servei del 
ciutadà. 

Atès que l’experiència de funcionament ha palesat la necessitat de procedir a efectuar 
un petit retoc en la definició de les competències del Servei d’Alcaldia-Presidència, en 
el sentit d’incloure-hi la gestió dels projectes estratègics de ciutat i  treure de 
Presidència el projecte Manresa 2022 que passaria a Promoció de la Ciutat.  

Atès el que disposen l’article 4.1 a) de la Llei de Bases del Règim Local i els articles 
8.1.a) i 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, determinants tots ells de la potestat i 
autonomia organitzativa de l’Ajuntament. 

És pel que, el tinent d’alcalde, regidor-delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple 
de la Corporació, l’adopció dels següents: 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar les modificacions del text de l’Organigrama Funcional vigent d’aquest 
Ajuntament, aprovat per acord del Ple de la Corporació de 26 de gener de 2017, que 
seguidament s’esmenten: 

1. Modificar les funcions del Responsable de Presidència, que quedaran redactades 
en la forma següent: 

 
RESPONSABLE DE PRESIDÈNCIA 

“Té encomanades les funcions de suport tècnic en aquells temes que l’Alcalde 
requereixi; acompanyar i assistir a l’Alcalde en visites quan se li requereixi; revisar la 
documentació que es porta a la signatura de l’Alcalde; assessorament especial en 
l’exercici de les seves funcions de direcció del govern i l’administració municipal; 
proposar millors en la comunicació interna; coordinació dels projectes estratègics de 
ciutat que es determini, entre ells el projecte Manresa 2022,  i estudis i indicadors de la 
ciutat”. 

2. Modificar les competències de la Unitat de Projectes Estratègics del Servei 
d’Alcaldia-Presidència, que quedaran redactades de la forma següent: 

 
UNITAT DE PROJECTES ESTRATÈGICS 
 
“Aquesta unitat té encomanades les funcions de coordinació  dels programes 
estratègics municipals tant interns de l’Ajuntament com de ciutat,  així com el 
seguiment dels temes transversals i el desenvolupament dels sistemes d’informació 
territorial. 
 
A més, serà la unitat enllaç de l’ajuntament amb els ens municipals que presideix 
l’Alcalde, i haurà de col·laborar en totes les accions que s’impulsi en aquest àmbit, que 
requereixin participació des de l’Ajuntament.  
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Efectuarà també la coordinació i seguiment d’aquells programes estratègics per a la 
ciutat que es consideri adient, entre altres Manresa 2022.”  

3. Modificar la Secció d’Atenció, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del Servei 
de Promoció de la Ciutat, que quedarà redactat de la forma següent: 

 

SECCIÓ D’ATENCIÓ,  PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME 

Aquesta Secció té competències en la realització de polítiques específiques de foment 
del desenvolupament econòmic local, promovent la definició d’un model territorial propi 
vinculat a la Catalunya Central, que orienti aquest desenvolupament. Aquest model 
territorial ha de basar-se en la generació de riquesa, el foment de l'ocupació, la millora 
de la qualitat de vida dels manresans i manresanes i la cohesió social. 
 
La Secció es responsabilitzarà del desenvolupament de les següents actuacions:  
 

 Programes estratègics centrats principalment en el desenvolupament econòmic 
local 

 Polítiques de foment del comerç i el turisme (a través de programes propis i 
donant suport a Fira Manresa.), amb accions tant pels propis habitants de la 
zona com d’altres més focalitzades a la promoció de la ciutat cap a l’exterior. 

 Realitzar la preparació, seguiment i justificació de programes amb finançament 
de la Unió Europea. 

 
A més, a la Secció de Promoció Econòmica durà a terme una coordinació amb altres 
serveis municipals per tal de col·laborar activament en el desenvolupament de:  
 

 Els sistemes d’informació territorial i els observatoris econòmics i socials 

 L’atenció als ciutadans i ciutadanes dut a terme des de les oficines, per tots 
aquells aspectes relacionats amb la posta en marxa de negocis 

 Els programes transversals que afectin a diferents col·lectius de ciutadans i 
ciutadanes (especialment els més vulnerables)  

 Altres programes estratègics o de ciutat, que parcialment prevegin actuacions 
de promoció econòmica. 
 

Segon.- Facultar al regidor d’Organització per adoptar les mesures oportunes per a 
portar a terme aquest acord en tots els seus punts.  

Tercer.- Aprovar el nou text de l’organigrama Municipal, que s’adjunta a l’expedient, i 
que incorpora les modificacions descrites en el punt primer del present acord.” 

 
ANNEX 
 
El document de l’Organigrama Funcional 2018, el podeu consultar a l’enllaç 
següent:  

 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b061465b5401618947
01010016 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b061465b540161894701010016
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b061465b540161894701010016
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=6638.0 
 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 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 Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
 
6.1 Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, C’s, DM i del regidor 

Miquel Davins Pey, per donar nom, de manera provisional, a un espai 
lliure de la ciutat situat entre els carrers d’Urgell i de la Mel. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, C’s, DM i del 
regidor Miquel Davins Pey, de 12 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Amb l’enderroc de l’edifici que havia ocupat l’establiment dels Marbres Prunés, a la 
cantonada del carrer de la Mel i el carrer Urgell, va quedar un solar lliure i obert a la 
ciutadania que s’ha adequat amb uns bancs, arbres i jardineres, com a lloc d’estada 
per a les persones que viuen i transiten pel barri. 
 
Els veïns i veïnes han proposat donar nom a aquest espai ja que s’està convertint en 
un lloc de referència i de trobada i, a través del comissionat pel Centre històric, han fet 
arribar aquesta proposta a la Comissió de Treball de Nomenclàtor de la ciutat, formada 
per representants de tots els grups polítics municipals. 
 
La Comissió 8 de març del 2017, formada per diferents col·lectius de la ciutats, va 
posar el nom de Mercè Angla i Escalé a l'esmentada plaça, reivindicant així que al 
nomenclàtor de la ciutat augmentés la presència de dones, ja que tenim una ciutat 
amb una proporció de només un 7% de carrers dedicats a dones en relació als carrers 
dedicats a homes.  
 
La Comissió de Treball de Nomenclàtor ha estudiat la proposta i ha fet diverses 
consultes per determinar si és oportú i adequat donar nom a aquest espai. Segons el 
planejament vigent, la superfície i disposició d’aquest espai és provisional ja que tot el 
tram de carrer de la Mel està pendent d’un Pla de Millora Urbana. Des del punt de vista 
urbanístic, doncs, no és possible determinar ara la qualificació ni els límits d’aquest 
espai, dos aspectes que corresponen concretar en el moment de la redacció del pla de 
transformació d’aquest sector. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=6638.0
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Per tant, la Comissió de Treball de Nomenclàtor considera que no s’escau incoar un 
procediment de nomenclàtor i encara menys vincular-lo al Reglament d’Honors i 
Distincions per donar a l’espai el nom d’una persona.  
 
Tanmateix, atesa la voluntat i l’interès dels veïns i veïnes de donar un nom a aquest 
espai, la Comissió ha cregut oportú donar-li un nom de manera provisional per al 
temps en què aquest espai tingui la configuració actual de placeta. D’aquesta manera 
s’afavoreix la identificació i l’apropiació de l’espai  públic per part de la ciutadania i es 
contribueix a dignificar l’espai públic i a crear sentit de pertinença al barri. El nom, 
però, desapareixeria un cop executat el projecte que es derivi del Pla de Millora 
Urbana i canviï la configuració de l’espai. Aleshores, si s’escau, es procedirà a obrir un 
expedient de nomenclàtor per donar nom definitiu si en resulta un espai públic 
diferenciat del carrer de la Mel. 
 
En aquest sentit, s’ha valorat que la proposta de la comissió 8 de març del 2017 de 
posar el nom de Mercè Angla i Escalé a l'esmentada plaça no s’escauria en aquest 
cas atesa la circumstància que el nom desapareixeria amb el temps i que ara no es 
motivaria un expedient d’Honors i Distincions, però la Comissió de Treball de 
Nomenclàtor acorda incorporar el nom de Mercè Angla i Escalé dins la cartera de 
noms de dona que es proposen per al nomenclàtor de la ciutat.  
 
Per tots aquests motius els grups municipals sota signants, recollint la proposta de la 
Comissió de Treball del Nomenclàtor prenen el següent acord: 
 
Donar el nom de “Placeta de la Mel” a l’espai lliure situat a la cantonada del carrer de 
la Mel amb el carrer Urgell, atès que és un nom que ja s’ha començat a fer familiar 
entre el veïnat i atès que, al tractar-se del mateix nom del carrer adjacent, un cop 
desaparegui l’espai, i per tant el nom, no generarà greuges ni disfuncions en la 
identificació del lloc.” 
 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=6822.0 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.1 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. 
 
 
6.2 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, DM i del regidor Miquel 

Davins Pey, per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
 

Es fa constar que la proposició 6.2 s’ha debatut al començament de la sessió, després 

del coneixement de les Qüestions de Presidència. 

 
6.3 Proposició del Grup Municipal de C’s, sobre l’adhesió de l’Ajuntament de 

Manresa a la campanya “Recicla Vidrio por ellas”. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f0940000c?startAt=6822.0
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 12 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro Grupo Municipal cree firmemente en una ciudad sostenible medio- 
ambientalmente y por eso creemos en el reciclaje. 
La campaña “Recicla vidrio por ellas” es una iniciativa promovida por Ecovidrio 
destinada a colaborar con el Día Mundial del Cáncer de Mama. Sabemos que ya este 
ayuntamiento ha formado parte de otras campañas. 
En esta ocasión se trata de una acción de concienciación que vincula el reciclaje de 
vidrio con el apoyo a una causa solidaria, en este caso el cáncer de mama. 
La campaña consiste en la colocación de contenedores tipo iglú de color rosa, puestos 
en la calle a pares (pretende evocar dos mamas) y que van rotulados con el lema de la 
campaña y el lema: por cada kg de vidrio reciclado en el contenedor rosa Ecovidrio 
donará 1€ para luchar contra el cáncer de mama. 
Los contenedores están en la calle unas 2-3 semanas coincidiendo con el Día Mundial 
del Cáncer de Mama (19 octubre). 
En Manresa, al igual que en otras ciudades, la base del éxito es colocar los 
contenedores en sitios muy visibles o emblemáticos. Se trata de visibilidad y crear 
conciencia. 
 
Por lo expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos de Manresa solicita al Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Empezar los contactos con la compañía Ecovidrio, con el fin de sumar a 

Manresa en la campaña de “Recicla Vidrio por ellas” para este año.” 

 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b540
1617a4f0940000c?startAt=7180.0 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.3 a votació i el Ple la rebutja per 2 vots 
afirmatius (2 GMC’s), 19 vots negatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP i 1 
GMDM), i 4 abstencions (3 GMPSC i 1 Sr. Miquel Davins Pey), per la qual cosa la 
proposició decau. 

 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=8286.0 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
La lectura d’aquests punts la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b061465b5401617a4f
0940000c?startAt=8294.0 
 
 
8. 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. 

 
9 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter 

reservat núm. 3, 4 i 6, que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 30 
de gener de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter 
públic núm. 59, del dia 19 de desembre de 2017. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local 
amb caràcter reservat núm. 3, 4 i 6, que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 
30 de gener de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 
59, del dia 19 de desembre 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. 
 
 
10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 

Data 
d'entrada 

Organisme Remitent Acord municipal 

30-01-2018 
Generalitat de 
Catalunya 

Departament de la 
Presidència 

Proposició del GMCUP per instar la Generalitat 

de Catalunya a combatre la situació 
d’emergència social. 
 

 
 
 
11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
No se’n formulen. 
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Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde, 
 

 
 
 


