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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 01/2020 

Dia:  23 de gener de 2020 

Hora:  17:05 h a 19:52 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 
Cristina Cruz Mas 
Antoni Massegú Calveras 
David Aaron López Martí 
Núria Masgrau Fontanet 
 
Regidors i regidores 

Montserrat Clotet Masana 
Pol Huguet Estrada 
Anna Crespo Obiols 
Jamaa Mbarki el Bachir  
Mariona Homs Alsina 
Rosa M. Ortega Juncosa 
Claudina Relat Goberna 
Josep Gili Prat 
M. Mercè Tarragó Costa 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Mariana Romero Salguero 
Roser Alegre Fontanet 
Gemma Boix Pou 
Jordi Trapé Úbeda 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
 

Secretari general 

José Luis González Leal 

 

Interventora general 

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 17, 

del dia 19 de desembre de  2019.- 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
 
2.1.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 13455, de 22 de novembre de 

2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2019, 
dins el Pressupost municipal de l'exercici 2019.- 

 
2.2.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 14447, de 17 de desembre de 

2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, 
dins el Pressupost municipal de l’exercici 2019.- 

 
2.3.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 14703, de 23 de desembre de 

2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde el dies 
27, 28 i 29 de desembre de 2019.- 

 
2.4.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 82, de 9 de gener de 2020, per 

la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tancament i tall del  
corrent elèctric de l’immoble situat al carrer Nou de Santa Clara núm. 15 de 
Manresa.- 

 
2.5.- Donar compte de la resolució del segon tinent d’alcalde, núm. 96, de 9 de 

gener de 2020, sobre contractació en règim laboral temporal per obra o servei 
determinat i amb caràcter de màxima urgència, d’una persona com a tècnica de 
grau mitjà d’ocupació, per a dur a terme el Programa de formació i inserció als 
joves.- 

  
 
3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
3.1 Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 

 
3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a 

la Xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans) de la Diputació de 
Barcelona.- 

 
3.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei 

de l’Ajuntament de Manresa, amb efectes d’1 de gener de 2020 i modificació de 
la relació de llocs de treball de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de 
Manresa.-  
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4. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la continuïtat de la prestació del servei 

de neteja de les dependències municipals, adjudicat a l’entitat mercantil OHL 
Servicios Ingesan, SA. (CON.EXE 6/2020).- 

 
5- PROPOSICIONS 
 
5.1.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’elaboració d’una borsa 

de recursos educatius gratuïts.- 

5.2.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la dignificació i adequació 
dels refugis antiaeris a la ciutat.- 

5.3.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, per a 
l’adhesió a la declaració institucional del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del 
Bages sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.- 

5.4.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i PSC i Fem Manresa, de suport i 
adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis afectats per la 
línia de ferrocarril R-12 (Lleida-Manresa).- 

5.5.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC i JxM, de rebuig a la Resolució de la 
Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra 
i l’eurodiputat Oriol Junqueras, i contra la judicialització del procés català.- 

 
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 

 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
7.- 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.- 
 
8.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat 

núm. 55, 56 i 1, que corresponen a les sessions dels dies 10 i 17 de desembre 
de 2019 i 7 de gener de 2020, i de l’acta núm. 52 que correspon a la sessió 
amb caràcter públic del dia 19 de novembre de 2019.- 

 
9.- Donar compte d’escrits que acrediten recepció d’acords adoptats pel Ple de 

l’Ajuntament de Manresa.- 
 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la.  
 

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

17, del dia 19 de desembre de  2019.- 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió plenària número 17, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 
19 de desembre de 2019, 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.   
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=8.0 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que com a regidor d’Hisenda 
informarà sobre els punts 2.1 i 2.2 de l’ordre del dia. 
 
2.1.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 13455, de 22 de novembre 

de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
28/2019, dins el Pressupost municipal de l'exercici 2019.- 

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

Antecedents 

En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 28/2019, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=8.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=8.0
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Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
Aquestes propostes són les següents: 

 
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de data 13 de 
novembre de 2019 d’import 6.300,00 euros. Proposta de modificació de data 14 de 
novembre de 2019 d’import 2.484,66 euros.  
 
.- Servei de Territori: Proposta de modificació de data 13 de novembre de 2019 
d’import 15.000,00 euros. Proposta de modificació de data 15 de novembre de 2019 
d’import 300,00 euros. Proposta de modificació de data 19 de novembre de 2019 
d’import 10.629,00 euros. 
 
.- Servei de Promoció de la Ciutat: Proposta de modificació de data 12 de novembre 
de 2019 d’import 1.352,64 euros. 
 
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de data 29 
d’octubre de 2019 d’import 8.600,00 euros.  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal  8.600,00 

2.- Despeses corrents en béns i serveis  30.200,00 2.784,66 

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents 1.352,64 1.352,64 

5.- Fons contingència i altres imprevistos   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals 2.484,66 15.000,00 

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 34.037,30 27.737,30 

 
  

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Impostos Directes   

2.- Impostos Indirectes   

3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos   

4.- Transferències corrents 6.300,00  

5.- Ingressos Patrimonials   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Alienació d’Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 6.300,00  

 

Consideracions legals 

Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2019, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
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Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 

Per tot això, resolc: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2019, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries. 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
“ 
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” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=36.0 
 
 
2.2.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 14447, de 17 de desembre 

de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
32/2019, dins el Pressupost municipal de l’exercici 2019.- 

 
El secretari exposa 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 
PRE.MOD 2019/32, de modificació de crèdits per incorporació de romanents per 
despeses generals i transferències positives entre aplicacions pressupostàries, dicto la 
resolució següent: 
 
Antecedents 
 
L'expedient de modificació de crèdits que es proposa per a la seva aprovació, per un 
import total de 53.774,22 euros, versa sobre una incorporació de romanents de crèdits 
al vigent pressupost de despeses, i unes transferències positives entre aplicacions 
pressupostàries de despeses. 

 
Els crèdits a incorporar, procedeixen dels romanents de crèdits establerts en els 
articles 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 47.1 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=36.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=36.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 1, de 23 de gener de 2020                            8 

 

Pel que fa a les transferències positives de crèdit entre aplicacions pressupostàries, el 
servei d’Organització i Recursos Humans proposa la modificació de crèdit que es 
relaciona a continuació ja que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost 
Municipal: 

.- Proposta de modificació de data 16 de desembre de 2019 d’import 41.610,00 
euros.  

Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal,  
 

Consideracions legals 
 
Els articles 172 a 182 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. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local.  
Arts. 21.1.f) , 22.2.a) i e) , 113. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. Arts. 3-4 , 11-13 , 21 , 23. 
 
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
ORDRE EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals aprovat per Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, art. 16. 
 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, arts. 40-42. 
 

Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2019, que regula les modificacions 
pressupostàries.  

Per tot això, resolc: 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, en la modalitat 

d'incorporació de romanents de crèdit i transferències positives entre aplicacions de 

despeses, d'acord al següent detall: 

 

 

 

https://www.espublico.com/BD/getNorma/4486/a21
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4486/a22
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4486/a113
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4568/a3
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4568/a11
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4568/a21
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4568/a23
https://www.espublico.com/BD/getNorma/5633
https://www.espublico.com/BD/getNorma/5633
https://www.espublico.com/BD/getNorma/5633
https://www.espublico.com/BD/getNorma/5702
https://www.espublico.com/BD/getNorma/5702
https://www.espublico.com/BD/getNorma/6206/a16
https://www.espublico.com/BD/getNorma/6462/a40
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PRESSUPOST DE DESPESES 
CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal 41.610,00 41.610,00 

2.- Despeses corrents en béns i serveis  12.164,22  

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents   

5.- Fons contingència i altres imprevistos   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 53.774,22 41.610,00 

 

    PRESSUPOST D’INGRESSOS 
CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Impostos Directes   

2.- Impostos Indirectes   

3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos   

4.- Transferències corrents   

5.- Ingressos Patrimonials   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Alienació d’Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers 12.164,22  

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 12.164,22  

 

 
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.  

 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
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” 

 
La lectura d’aquest punt i les intervencions les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=53.0 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=53.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=53.0
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2.3.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 14703, de 23 de desembre 
de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent 
d’alcalde el dies 27, 28 i 29 de desembre de 2019.- 

 
El secretari exposa 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 

Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s’ha d’absentar els dies 27, 28 i 29 de 
desembre de 2019, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria regla-
mentària. 

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. 7770, de 21 de juny de 2019, publicada en el 
BOPB de 28 de juny de 2019 , es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre 
els membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, els dies  27, 28 i 29 
de desembre de 2019, 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. 
 
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: 
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=381.0 

 

 
2.4.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 82, de 9 de gener de 2020, 

per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tancament 
i tall del  corrent elèctric de l’immoble situat al carrer Nou de Santa Clara 
núm. 15 de Manresa.- 

 
El secretari exposa 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 de diferents treballs emergents a l’immoble situat 
al Carrer Nou de Santa Clara, núm. 15 de Manresa, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els següents antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 

1. Com a resultat d’una comunicació interna a la unitat de rehabilitació alertant del 
possible mal estat en què es trobava l’edifici del carrer Nou de Santa Clara 
núm. 15, en data 11 de desembre s’efectua inspecció acompanyats per policia 
local i es constata el greu estat en què es troba. L’edifici estava ocupat 
il·legalment en el primer i segon pis. 

 
 Es tracta d’un edifici entre mitgeres compost de planta baixa, on hi ha dos 

locals, tres plantes pis i planta sotacoberta. En la planta primera hi ha un 
habitatge, en les plantes segona i tercera dos habitatges en cadascuna i en la 
planta sotacoberta un habitatge. Aquest edifici va ser construït l’any 1868.  Es 
troba en evident estat d’abandó. 

 
De la inspecció es desprèn que tot l’edifici es troba en molt mal estat, 
presentant un estat ruïnós. Parts de forjat han col·lapsat i la coberta està en un 
estat molt deficient, amb entrada constant d’aigua a l’interior. Alguns dels 
habitatges estan plens de deixalles i escombraries. 

 
Davant aquesta situació i pel risc que suposava, es va procedir al 
desallotjament immediat dels ocupants de l’edifici i al tancament de la porta 
d’accés amb un cadenat. Al dia següent, un individu va rebentar el cadenat i va 
tornar a accedir a l’interior de l’edifici de forma irregular. 

 
2. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de 2 de gener de 2020 conclou que 

s’escau incoar un expedient de ruïna per tal de procedir a l’enderroc de 
l’edificació, però mentre es tramita l’expedient de ruïna, cal procedir a efectuar 
amb caràcter emergent i de forma immediata, les actuacions preventives 
següents: 

 
 Tapiar l’accés a l’edifici per evitar que ningú pugui accedir-hi i prendre mal. 

 Tancar les obertures del primer pis. 

 Tallar el corrent elèctric a l’interior de l’edifici. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=381.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=381.0
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I proposa que l’Ajuntament executi les actuacions necessàries de forma 
imminent, per garantir la seguretat, i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil 
RAIMOLCONS, SL, per un import pendent de determinar. 
 

3. La cap de la Unitat de Contractació, ha emès un informe, en que conclou que a 
la vista del risc per a la seguretat amb afectació directa als possibles ocupants 
d’aquesta finca i persones que puguin accedir-hi, s’escau informar que la 
contractació emergent de mesures preventives de tancament i tall del corrent 
elèctric de l’immoble situat al carrer Nou de Santa Clara núm. 15, s’ajusta a 
dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 

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

 
 Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP, en endavant). 
 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 a la contractació administrativa. Així, l’article 120 
de la LCSP, 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 la defensa nacional, cal 
atenir-se a aquest règim excepcional. 

 
És justament la situació de perill greu i el risc pel que fa a la seguretat amb 
afectació directa als possibles ocupants d’aquesta finca i persones que puguin 
accedir-hi, en què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que 
aconsella una actuació immediata en aquest immoble, a través d’una tramitació 
d’emergència. 

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

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 de tancament i tall del corrent 
elèctric de l’immoble situat al carrer Nou de Santa Clara núm. 15 de Manresa. 
 
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 les 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’art.117 del RDL núm. 781/86, de 
18 d’abril. 
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TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en el tancament 
i tall del corrent elèctric de l’immoble situat al Carrer Nou de Santa Clara, núm. 15 de 
Manresa i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-
65.765.125) amb domicili a la Carretera dels Molins, núm.1 de Rajadell, d’acord amb 
les estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: Actuacions a l’edifici situat al Carrer Nou de Santa Clara núm. 15 de 
Manresa: 

 
 Tapiar l’accés a l’edifici per evitar que ningú pugui accedir-hi i prendre mal. 

 Tancar les obertures del primer pis. 

 Tallar el corrent elèctric a l’interior de l’edifici. 

 

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

la durada de l’actuació es preveu que sigui d’un dia. 

 

 Pressupost del contracte: a determinar 

 

 Tècnica supervisora del contracte: XXX, tècnica del servei d’Urbanisme. 

 

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/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=396.0 
 

 

2.5.- Donar compte de la resolució del segon tinent d’alcalde, núm. 96, de 9 de 
gener de 2020, sobre contractació en règim laboral temporal per obra o 
servei determinat i amb caràcter de màxima urgència, d’una persona com 
a tècnica de grau mitjà d’ocupació, per a dur a terme el Programa de 
formació i inserció als joves.- 

 

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

“Joan Calmet Piqué, segon tinent d’alcalde, a proposta de la regidora delegada de 
Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet Masana, a la vista de l’expedient 
administratiu instruït, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i 
consideracions que a continuació s’exposen:  

Antecedents  

Pel cap de Servei de Promoció de la Ciutat s’ha emès informe en relació a la selecció i 
contractació d’una persona per dur a terme la tutoria i docència del PTT.  

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=396.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=396.0
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L’Ajuntament de Manresa coexecuta amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya un Pla de Transició al Treball (PTT), emmarcat dins els 
Programes de Formació i Inserció (PFI). Fa anys que s’executen programes d’aquests 
tipus.  

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) van adreçats a joves que compleixin com a 
mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat 
l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar 
els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres 
accions de formació. L’objectiu d’aquests programes és proporcionar als joves 
competències bàsiques i professionals que els permetin incorporar-se al mercat de 
treball amb les millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora o 
permetre reincorporar-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació 
professional. S’estructuren en mòduls de formació general per a l’adquisició de 
competències instrumentals bàsiques i mòduls de formació professionals que inclouen 
un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.  

Pel curs escolar 2019-2020 s’ha planificat i iniciat una nova edició amb tres mòduls 
formatius, auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar de fabricació mecànica 
i d’ajust i soldadura, i auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica.  

Per poder executar aquest programa és obligatori disposar de 3 tutors-docents, un per 
mòdul. Aquest és un requisit inherent als PTTs. El Departament d’Ensenyament via 
conveni signat per l’ajuntament estipula que un tutor - docent serà aportat pel propi 
departament mentre que els altres 2 els ha d’aportar l’ajuntament de Manresa. 

A tal efecte es sol·licita una subvenció a la Diputació de Barcelona (acceptada i 
consignada a setembre de 2019) i alhora es disposa d’una sèrie de recursos ordinaris. 
Tot aquest finançament està disponible a les aplicacions pressupostàries de 
l’ajuntament de Manresa 2417114300 i 2417116000. Actualment hi ha consignació 
pressupostària suficient per disposar de dos tutors-docents i també hi és per la part del 
curs escolar corresponent a l’any 2020.  

Per resolució número 14379, de 13 de desembre de 2019, es va incoar el procediment 
per a la selecció per màxima urgència d’un tutor-docent per al vigent Pla de Transició 
al Treball, justificada per la manca de borsa amb perfil professional específic per portar 
a terme les tasques de docència que imposa el PTT, i la impossibilitat de cobrir el lloc 
de treball a través d’altres borses vigents amb perfils similars però que no inclouen la 
docència dins les seves tasques principals.  

En l’actualitat els alumnes no tenen cap docent assignat al programa, cosa que 
compromet el programa i els deixa en una situació de desatenció. A més s’està 
incomplint amb els requisits que comporta el programa PTT i que l’ajuntament s’ha 
compromès a seguir a través del conveni signat amb el Departament d’Ensenyament. 

Per aquest motiu es va registrar una oferta de treball al SOC ( 09/2019/34938) i al 
Xaloc ( 291177) per a la recerca de candidats. Es publica l’oferta amb temps suficient 
perquè s’hi pugin presentar persones interessades amb un perfil adient i posteriorment 
fer un procediment de selecció ràpid basat en entrevista i valoració de mèrits. 
L’entrevista es proposa de manera que es puguin valorar els coneixements en matèria 
de docència en programes assimilables al PTT així com també coneixement de 
l’entorn i actituds i aptituds per les tasques a desenvolupar.  
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La selecció ha complert els requisits de publicitat, transparència i meritocràcia i el 
personal dels Serveis de Promoció de la Ciutat i d'Ensenyament, Cultura i Esports han 
valorat als candidats i també ha estat present durant tot el procés la persona 
responsable del departament d’Ensenyament de la Generalitat que és la que 
selecciona al seu torn els tutors-docents de PTT que proveeix el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat.  

Un cop finalitzat tot el procés és convenient procedir a la contractació de la senyora 
XXX, tercera persona seleccionada, a partir del dia 13 de gener de 2020 i fins el 31 de 
juliol de 2020, a qui correspon l’oferiment després que la primera i segona candidata 
hagin renunciat al mateix.  

Vist l’informe emès per la tècnica del Servei d’Organització i Recursos Humans.  

Consideracions legals  

Vist el que disposen l’article 15.1 a) del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com l’art. 2 del Reial Decret 
2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació per obra o servei 
determinat.  

En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada 
per resolució de l’alcalde núm. 7787, de data 21 de juny de 2019, publicada al BOPB 
del dia 28 de juny de 2019.  

Resolc:  

1.- Contractar, en règim laboral temporal per obra o servei determinat, amb caràcter de 
màxima urgència, la senyora XXX (DNI XXX), com a tècnica de grau mitjà d’ocupació 
per dur a terme el Programa de formació i inserció als joves, consistent en executar un 
Pla de Transició al Treball (PTT), pel període comprès entre el dia 13 de gener de 
2020 i fins el 31 de juliol de 2020, amb una jornada de 37’5 hores setmanals i per una 
retribució mensual de 2.150,38 € més dues pagues extraordinàries de la mateixa 
quantitat en la part proporcional que corresponguin.  

2.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució i publicar la present contractació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

3.- Condicionar l'aprovació dels anteriors acords a l'existència de suficient consignació 
pressupostària del capítol 1 del Pressupost per l'any 2020 de l'Ajuntament de 
Manresa.” 

 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=408.0 
 
 
3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
3.1 Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=408.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=408.0
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3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de 
Manresa a la Xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans) de la 
Diputació de Barcelona.- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern 
Obert, de 5 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, durant el Pla de Mandat 1999-2003, va fer una aposta 
decidida pel treball en xarxa com a espai de col·laboració entre els municipis, com  
una forma de poder sumar esforços, intercanviar experiències i optimitzar recursos, 
aplicant criteris d’eficàcia i eficiència a l’hora d’executar polítiques per mitjà d’accions 
coordinades, cooperatives i flexibles. 
 
Una d’aquestes xarxes creada per la Diputació de Barcelona, és la Comunitat de 
Recursos Humans, (en endavant xarxaCORH), com  un  espai que es desenvolupa en 
una doble vessant: presencial i virtual.  Ambdós espais tenen com a finalitat compartir i 
gestionar el coneixement entre els/les professionals dedicats/des al món de la gestió 
de recursos humans a l’administració pública, així com actuar també de xarxa de 
relació per compartir informació real, fidedigna i útil per a la gestió diària. 
 
L’espai virtual  de la xarxaCORH  és un  espai al que tenen accés totes aquelles 
persones professionals dedicades a la gestió de recursos humans de qualsevol entitat 
pública. L’espai presencial, però, té un abast més restringit, ja que està format per tots 
aquells ajuntaments  de més de 12.000 habitants de la província de Barcelona que 
tenen identificada una persona referent en matèria de gestió i administració de 
recursos humans.      
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 13 de 
novembre de 2014, va aprovar un conveni-tipus per a l’adhesió dels ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona a la xarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, publicat en data 25 de novembre de 
2014, i al que l’Ajuntament de Manresa va acordar adherir-se per acord del Ple de la 
Corporació de 22 de gener de 2015. 
 
El conveni tenia una vigència inicial de 4 anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, prorrogables de forma tàcita, per anys naturals. 
 
Actualment aquesta línia de treball continua en funcionament i l’Ajuntament de 
Manresa té interès en poder seguir formant part de la xarxaCORH. Per aquest motiu 
considera convenient portar a l’aprovació del Ple de la Corporació Municipal, la 
renovació de l’acord d’adhesió, així com el protocol que l’ha de regular. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
va suposar un nou règim jurídic dels convenis administratius, regulant la seva definició 
i tipus, els requisits de validesa i eficàcia, contingut mínim, tràmits preceptius per la 
seva subscripció, efectes, durada i extinció.  
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La disposició addicional 8a. De la Llei 40/2015, estableix un termini de 3 anys, des de 
l’entrada en vigor de la llei,  per a l’adaptació obligatòria dels convenis preexistents. En 
el cas dels convenis de vigència indefinida, l’article 49.h de la mateixa llei, estableix 
que el termini serà de 4 anys, expirant, en tot cas, el dia 2 d’octubre de 2020. 
 
La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, obliga a les administracions a donar publicitat als convenis de 
col·laboració, a través del Portal de Transparència. 
 
La llei Orgànica  3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals estableix 
la necessitat d’aplicar mesures per les  garanties dels drets digitals, en relació a les 
entitats que tracten dades de caràcter personal. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el segon tinent d’alcalde,  a proposta de la regidora 
delegada de Recursos Humans i Govern Obert, proposa al Ple de la Corporació 
Municipal, l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

1.- Adherir-se al  PROTOCOL GENERAL D’ADHESIÓ A LA XARXA CORH O ESPAI 
PRESENCIAL DE LA COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA,  aprovat per la Diputació de Barcelona el 14 de novembre de 2019 i 
publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 20 de novembre de 2019, i 
segons model que s’adjunta a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts.” 
 

“MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXACORH O ESPAI PRSENCIAL DE LA 

COMUNITAT DE RECURSOS HUMJANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
En VALENTÍ JUNYENT TORRAS, com Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, us comunico que: 
 
El Ple de la Corporació Municipal ha aprovat, en data ............................., la sol·licitud d’adhesió 
a la xarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona que implica l’acceptació del contingut del Protocol General per l’adhesió a la 
xarxaCORH o Espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 20 de novembre de 2019, 
amb tots els drets i compromisos que se’n deriven. 
 
S’adjunta el certificat del Secretari on es reprodueix l’acord de l’òrgan competent de l’ens. 
 
I per a què consti, Valentí Junyent Torras, com a alcalde signo. 
 
Manresa, ....................................” 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=431.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=431.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=431.0
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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. 

 
3.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al 

servei de l’Ajuntament de Manresa, amb efectes d’1 de gener de 2020 i 
modificació de la relació de llocs de treball de personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Manresa.-  

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern 
Obert, de 10 de gener de 2020, que es transcriu a continuació: 

 
“Antecedents: 

 
1. La Relació de Llocs de Treball (RLT) és l’instrument tècnic al servei de 

l’administració pública per a l’organització efectiva dels seus recursos humans,  
que ha d’adaptar-la a les necessitats que li exigeix la prestació efectiva dels 
seus serveis públics als efectes de poder donar resposta a les necessitats, no 
només actuals sinó reals de cada corporació. 
 

2. Atès el que disposen les normes d’aplicació de la relació de llocs de treball i 
determinació de les retribucions del personal laboral i del funcionari de 
l’Ajuntament aprovades per acord plenari de 20 de març de 2000. 
 

3. Atès que per aplicar al personal al servei d’aquest Ajuntament el règim 
retributiu per a l’any 2020, cal que el ple de la Corporació adopti els 
corresponents acords. 

 
Fonaments de dret: 

 

1. L’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs 
de treball existents en la seva organització.  

 

2. L’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa 
que les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a 
través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars 
que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments 
són públics. 

 

3. Vist el que estableixen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.  

 

4. Atès el que disposa el Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, en relació a les retribucions del personal al servei del sector públic per al 
2019. 
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5. Vist l’informe favorable de la Tècnica del Servei d’Organització i Recursos 
Humans. 

 

6. Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 
52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la 
relació del llocs de treball.  

 
En base a tot i això i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

PRIMER.- Amb efectes 1 de gener de 2020 les retribucions bàsiques en concepte de 
sou i triennis del personal funcionari al servei d’aquest ajuntament, per a cadascun 
dels grups de titulació tindran, per dotze pagues,  la quantia bruta, que a continuació 
es relaciona: 
 

GRUP QUANTIA MENSUAL 

  
SOU BASE 
MENSUAL 

TRIENNIS 
MENSUAL 

A1 1.179,96 45,41 

A2 1.020,28 37,03 

C1 766,06 28,02 

C2 637,57 19,07 

AP 583,54 14,36 

 

 
SEGON.- Les quanties brutes del complement de destí del personal funcionari al 
servei d’aquest Ajuntament per al 2020, seran les que a continuació es relacionen, per 
dotze pagues: 
 
 

NIVELLS CD Quantia mensual 

12 276,72 

13 300,62 

14 324,54 

15 348,39 

16 372,32 

17 396,15 

18 420,05 

19 443,95 

20 467,83 

21 503,63 

22 542,45 

23 581,36 

24 620,19 

25 659,07 
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26 742,86 

27 846,72 

28 885,63 

29 924,48 

30 1.030,69 

 

 
El complement de destinació  que percebran els/les funcionaris/àries al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  al que 
hagin estat legalment adscrits, d’acord amb el que es preveu a la vigent  Relació de 
Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin adquirit amb 
caràcter personal, referit a 12 mensualitats, de conformitat amb el que es disposa a 
l’article 6.u.C) del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
TERCER.- Aprovar la quantia del complement específic del personal funcionari amb 
efectes 1 de gener de 2020, que serà la fixada per a cadascun dels llocs de treball en 
la Relació de Llocs de Treball que s’adjunta com annex 1 a aquest dictamen. 
 
QUART.- Les pagues extraordinàries del personal funcionari, que seran dues a l’any, 
una al mes de juny i l’altra al mes de desembre, estaran constituïdes per un import brut 
que correspondrà al complement de destí mensual que es percebi, als triennis meritats 
i l’import de sou, segons el grup de classificació, que a continuació es relaciona: 
 

GRUP PAGA EXTRAORDINÀRIA 

  SOU TRIENNIS 

A1 728,13 28,02 

A2 744,11 27,00 

C1 662,10 24,20 

C2 631,76 18,89 

AP 583,54 14,36 

 

CINQUÈ.- Aprovar la quantia de les retribucions per tots els conceptes del personal 
laboral amb efectes 1 de gener de 2020 que serà la fixada per cadascun dels llocs de 
treball en la Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial, que s’adjunta com annex 2 a 
aquest dictamen. 
 
SISÉ.-  Aprovar amb efectes d’1 de gener de 2020, la quantia dels plusos previstos en 
els punts dotzè i catorzè de les normes per l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball 
i determinació de les retribucions del personal laboral aprovades per acord plenari de 
20 de març de 2000, que s’adjunten com annex 3 a aquest dictamen. 
 
SETÈ.- Els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat per al 2020 seran els 
continguts en l’annex 4 que s’adjunta al present dictamen. 
  
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’Alcaldia, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’esmentada distribució haurà 
de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei 
respectiu. 
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Amb efectes d’1 de gener de 2020 l’import del preu per punt de l’incentiu de 
productivitat pel 2020 quedarà fixat en 366,40. 

VUITÈ.- Amb efectes d’1 de gener de 2020, els preus del complement per hora festiva 
i/o nocturna del personal laboral, el valor del subfactor de festivitat i/o nocturnitat del 
complement específic del personal funcionari, així com els preus hora dels serveis 
extraordinaris del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa seran retribuïts amb 
els imports detallats en l’annex 5 que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
NOVÈ.- Amb efectes d’1 de gener de 2020 el personal nomenat o contractat per a dur 
a terme programes subvencionats, al qual els és d’aplicació l’acord adoptat en data 2 
de juliol de 2009 per la “Comissió de seguiment del Conveni col·lectiu del personal 
laboral i de l’acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al 
servei de l’Ajuntament de Manresa”, percebran les retribucions equivalents al lloc de 
treball assimilat fixades en les respectives Relacions de Llocs de Treball aprovades 
pels presents acords.  
 
DESÈ.- Els funcionaris que en ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitació o comissió de serveis ocupin llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissió de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant de funcionaris d’habilitació de caràcter nacional o caps de servei, 
realitzades en virtut de nomenament o habilitació, donaran dret al qui ocupi el lloc de  
treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin al funcionari substitut. 
 
ONZÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les normes 
per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral i del personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa, aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria. 
 
DOTZÈ.- El personal al servei de l’Ajuntament de Manresa tindrà un complement 
retributiu des del primer dia d'incapacitat temporal que abasti fins al cent per cent de 
les seves retribucions fixes.  
 
TRETZÈ.- Modificar la relació de llocs de treball del personal funcionari de  
l’Ajuntament de Manresa,  en el sentit següent: 
 

a. Modificar el lloc de treball de cap de secció d’ensenyament, en el sentit de 
passar del grup A2 al grup A1, de manera que quedarà redactat de la següent 
manera: 
 

FA26134 A3 CAP DE SECCIÓ D'ENSENYAMENT F JP1D1 A1 (A) C.E. 26 19.673,42 

  A4           28 19.673,42 

  A5           30 19.673,42 

 
 

b. Modificar el lloc de treball de Cap de Secció de Neteja, Medi Ambient i Canvi 
Climàtic, en el sentit de modificar la jornada de JP1 a JP2: 
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FA26135 A3 
CAP DE SECCIÓ DE NETEJA, MEDI AMBIENT I 
CANVI CLIMÀTIC F JP2 A1 (A) C.E. 26 20.109,50 

  A4           28 20.329,32 

  A5           30 20.552,88 

 
c. Crear el lloc de treball de Tècnic/a de grau mitjà de serveis al Territori, amb una 

jornada de treball amb JP1: 
 

FB19090 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL TERRITORI F JP1 A2 (B) C.E. 19 13.543,80 

  B2           21 13.635,97 

  B3           23 13.755,74 

  B4           25 13.875,55 

  B5           26 14.004,81 

 

d. Crear un nou lloc de treball de Cap d’unitat d’estadística i gestió de població, 
amb una jornada tipus JPD, que quedarà redactat de la manera següent: 
 

FB21112 B2 CAP D'UNITAT D'ESTADÍSTICA I GESTIÓ DE POBLACIÓ F JPD A2 (B) C.E. 21 20.220,36 

  B3           23 20.340,12 

  B4           25 20.459,91 

  B5           26 20.589,24 

 
e. Crear un nou lloc de treball de Cap de Secció de Protocol i Relacions 

Públiques, amb una jornada tipus JDE, que quedarà redactat de la manera 
següent: 

 

FB25118 B4 
CAP DE SECCIÓ DE PROTOCOL I RELACIONS 
PÚBLIQUES F JDE 

A2 
(B) C.E. 25 24.486,68 

  B5           26 24.975,14 

 
f. Crear un nou lloc de treball de Coordinador de l’Equip Bàsic d’Atenció Social, 

amb un tipus de jornada JO, que quedarà redactat de la manera següent: 
 

FB19089 B1 
COORDINADOR/A DE L'EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ 
SOCIAL F JO 

A2 
(B) C.E. 19 14.403,77 

  B2           21 14.403,77 

  B3           23 14.403,77 

  B4           25 14.403,77 

  B5           26 14.403,77 

 

CATORZÈ.- Modificar la relació de llocs de treball del personal laboral de  l’Ajuntament 

de Manresa,  en el sentit següent: 

 

a. Crear un nou lloc de treball d’Encarregat General de Brigades, amb una 
jornada tipus JO, que quedarà redactat de la manera següent: 

 

LC16052 C2 

ENCARREGAT/DA 
GENERAL DE 
BRIGADES L JP2 C1 (C) 16 25.988,31 2.061,73 2.061,73 4.014,90 34.126,68 

  C3         18 26.561,07 2.109,46 2.109,46 4.014,90 34.794,90 

  C4         20 27.134,43 2.157,24 2.157,24 4.014,90 35.463,82 

  C5         22 28.029,87 2.231,86 2.231,86 4.014,90 36.508,50 
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QUINZÈ.- Es faculta al senyor Alcalde – President per dictar les resolucions 

necessàries per l’aplicació individualitzada del que es preveu a l’apartat setè d’aquest 

dictamen. 

 

SETZÈ.- Examinat el Pressupost municipal per al 2020 es constata que hi ha suficient 
consignació pressupostària per fer front a les despeses que es deriven de l'aplicació 
dels anteriors acords.” 
 
DOCUMENTS ANNEXOS AL DICTAMEN: 
  
- Relació de llocs de treball de personal funcionari 2020. 
- Relació de llocs de treball de personal laboral i taula salarial 2020. 
- Imports a partir d’1 de gener de 2020, dels plusos previstos en els punts dotzè i 
catorzè de les normes per l’aplicació de la relació de llocs de treball, aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2020. 
- Proposta dels criteris d’assignació de l’incentiu de productivitat al servei de tresoreria 
i gestió tributària per a l’any 2020. 
- Relació de llocs de treball dels preus hora dels serveis extraordinaris/complements 
personal laboral i subfactor complement específic per hores festives i/o nocturnes. 
 
 
Enllaç als documents: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b06d8bdafd01700b3b8a5
f08fc 
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=523.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots 

afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 3 GM Fem Manresa ) i 6 abstencions (4 GMPSC-

CP i 2 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 

reproduït.  

 

4. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la continuïtat de la prestació del 

servei de neteja de les dependències municipals, adjudicat a l’entitat 
mercantil OHL Servicios Ingesan, SA. (CON.EXE 6/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 10 de 
gener de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b06d8bdafd01700b3b8a5f08fc
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b06d8bdafd01700b3b8a5f08fc
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=523.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=523.0
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“Antecedents 

 

I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de febrer de 2013, va adjudicar 
el contracte del servei que consisteix en la neteja de les dependències 
municipals, a favor de la mercantil Instituto de Gestión Sanitaria, SA, titular del 
NIF A-27.178.789 i domicili al carrer Pallars núm. 193 7a planta de Barcelona - 
08005.  
 
El contracte es va formalitzar el dia 22 de març de 2013, i la seva vigència es 
va iniciar el dia 1 d’abril de 2013. 
 

II. En data 10 de juny de 2015, mitjançant escriptura pública autoritzada pel 
senyor Jaime Recarte Casanova, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid, amb el 
número 1.880 del seu protocol, es va formalitzar el canvi de denominació social 
de la societat per la d’OHL Servicios Ingesan, SA. 
 

III. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de març de 2017, es 
va aprovar la pròrroga del contracte, pel període comprès entre el dia 1 d’abril 
de 2017 i el 31 de març de 2019. 
 

IV. Mitjançant acord del Ple, de data 18 d’abril de 2019, es va donar continuïtat a la 
prestació del servei de neteja de les dependències municipals, pel període de 
temps comprès entre el dia 1 d’abril i el 31 de desembre de 2019, en els termes 
i condicions d’execució previstes en el contracte. 
 

V. Fruit de l’últim expedient de revisió de preus, aprovat amb efectes 1 d’abril de 
2018, i arrel de la 7a modificació del contracte, aprovada amb efectes 1 
d’octubre de 2018, el cost del servei és el següent: 
 
 

 
 Import anual dels treballs planificats               1.506.711,44€ IVA no inclòs 
 Preu unitari de les tasques extraordinàries  

de netejador/a horari diürn                                         14,09 €/hora 

 
 

VI. La Cap d’Unitat de Suport d’Equipaments ha emès un informe, en data 12 de 
desembre de 2019, en què exposa que s’està treballant en l’adjudicació de la 
nova licitació del servei de neteja (CON.LIA 2019000037), que es tramita 
mitjançant procediment obert amb caràcter harmonitzat i subjecte a recurs 
especial. A dia d’avui, dutes a termes les valoracions de cadascuna de les 4 
propostes, s’escau convocar la Mesa per tal que proposi a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte a la proposta que ha obtingut la millor 
puntuació; i prèvia presentació de la documentació acreditativa de la constitució 
de la garantia i la resta de documentació administrativa, s’aprovi l’adjudicació. I 
finalment, transcorregut el termini de 15 dies hàbils sense verificar-se la 
presentació de recurs especial, es procedeixi a la seva formalització.  
 
Per aquesta raó, i tenint en compte que la neteja dels diferents espais inclosos 
en el contracte és un servei de prestació obligatòria, del tot imprescindible pel 
funcionament de l’ens local, proposa donar continuïtat a la prestació del servei 
actual fins al  moment en què tingui efectes el nou contracte. 
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VII. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe jurídic, en data 8 de 
gener de 2019, en què conclou que malgrat no tenir cobertura legal en sentit 
estricte, atès que el contracte ha esgotat la durada prevista en el moment de la 
seva licitació, la continuïtat de la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals, s’estima imprescindible per al funcionament ordinari 
de l’ens local. 

 

Consideracions jurídiques 
 
1. Continuïtat de la prestació del servei. La clàusula 3a del PCA preveia una durada 

inicial de 4 anys, prorrogables per un període de dues noves anualitats. El 
contracte es va formalitzar el dia 22 de març de 2013, i la seva vigència inclou el 
període comprés entre el dia 1 d’abril de 2013 i el 31 de març de 2019. 

 
No obstant, l’informe la Cap d’Unitat de Suport d’Equipaments subratlla que es 
tracta d’un servei de prestació obligatòria, del tot imprescindible pel funcionament 
de l’ens local. El servei inclou un total de 64 equipaments (escoles i llars d’infants 
públiques, instal·lacions esportives, centres de serveis socials, culturals, 
administratius, mercat municipal i cementiri); i un té una plantilla personal de 77 
treballadors a subrogar. 
 
Donar continuïtat al contracte de serveis que consisteix en la neteja de les 
dependències municipals, malgrat s’estimi estrictament necessari continuar 
prestant el servei i garantir el funcionament bàsic de tots els equipaments, no té 
cobertura legal en sentit estricte, en la mesura que el contracte ha esgotat la 
durada prevista en el moment de la seva licitació (això és, un termini inicial de 4 
anys i la corresponent pròrroga per dues anualitats) i el termini màxim del contracte 
de serveis previst al TRLCSP. 

 
En la mesura que a dia d’avui, s’està treballant en la fase d’adjudicació de la nova 
licitació del servei CON.LIA 2019000037; i valorada la impossibilitat de paralitzar la 
prestació, s’escau donar continuïtat al contracte vigent. 
 

2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la continuïtat del servei és el Ple 
de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb 
la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al  Ple l’adopció 
del següent  
 
ACORD 
 

PRIMER. Aixecar l’objecció formulada per la Intervenció municipal i continuar la 
tramitació de l’aprovació de la continuïtat del contracte que consisteix en la prestació 
del servei de neteja de les dependències municipals. 
 
SEGON. Donar continuïtat a la prestació del servei de neteja de les dependències 
municipals, adjudicat a l'entitat mercantil OHL Servicios Ingesan, SA (A-27.178.789), 
pel període de temps mínim que resulti imprescindible per a la formalització del nou 
contracte, en els mateixos termes i condicions. 
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 Import anual dels treballs planificats                 1.506.711,44€ IVA no 

inclòs 

 Preu unitari de les tasques extraordinàries  

de netejador/a horari diürn                                          14,09 €/hora 

 
 
TERCER. Condicionar suspensivament l’eficàcia i executivitat d’aquest acord a 
l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2020.” 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=921.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots 

afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 2 GMCs ) i 7 abstencions (4 GMPSC-CP i 3 GM 

Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 

reproduït.  

 
5. PROPOSICIONS 
 
5.1.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’elaboració d’una 

borsa de recursos educatius gratuïts.- 

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal Fem Manresa, de 20 de gener de 
2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’educació dels infants i joves és transversal i aprenen arreu i durant tot el 
temps, no només als espais formals d’aprenentatge, sinó també a casa, al carrer, a les 
extraescolars, a les vacances, etc.  
 
Atès que l’aprenentatge fora de l’horari lectiu ha de ser igualment reconegut i tingut en 
compte en el creixement i formació dels infants i joves.  
 
Atès que l’equitat en els espais d’educació no formal és fonamental per garantir la 
mateixa igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.  
 
Atès que no tots els infants i joves de la ciutat tenen les mateixes possibilitats d’accés 
a l’educació no formal en el temps de lleure, per motius econòmics o socioculturals.  
 
Atès que l’àmbit local és l’entorn més adequat per garantir les oportunitats educatives i 
la coordinació entre tots els actors de la comunitat i enfortir també la cohesió social.  
 
Atès que a la ciutat hi ha múltiples espais on s’ofereixen activitats extraescolars 
gratuïtes, ja sigui organitzat pel propi Ajuntament, per Associacions de Veïns o altres 
entitats o col·lectius.  
 
Atès que aquesta informació no sempre és de fàcil accés ni coneixement.  
 
Atès que l’Ajuntament és qui ha de liderar aquesta coordinació entre agents educatius 
per garantir més i millors oportunitats per a tothom. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=921.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=921.0
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Per tot això, des de Fem Manresa proposem els següents acords:  
 
1.- Elaborar, en un termini de tres mesos, un llistat de tots els recursos educatius 
gratuïts que s’ofereixen a la ciutat, que tingui en compte tant els que ofereix 
l’administració pública com els que ofereixen altres associacions o col·lectius de la 
ciutat. 
 
2.- Fer públic el document resultant: publicar-lo a la web de l’Ajuntament i enviar-lo a 
tots els centres educatius, centres cívics, equipaments públics i a tots aquells agents 
que conformen la comunitat educativa de la ciutat.  
 
3.- Comprometre’s a actualitzar aquesta borsa de recursos periòdicament, a l’inici de 
cada nou curs escolar.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=1296.0 
 

 

L’alcalde sotmet a votació l’esmena in voce presentada per l’equip de govern, a 

la proposició 5.1 del Grup Municipal Fem Manresa, en el sentit següent: Al punt 1 

de l’acord, on diu: “elaborar, en un termini de tres mesos..”, ha de dir: “elaborar abans 

del 30 de juny de 2020...”, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 

presents. 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 5.1, presentada pel Grup Municipal de 

Fem  Manresa, amb l’esmena in voce incorporada, i el Ple l’aprova per unanimitat 

dels 25 membres, i per tant, es declara acordat el següent:  

 

 “Atès que l’educació dels infants i joves és transversal i aprenen arreu i durant tot el 
temps, no només als espais formals d’aprenentatge, sinó també a casa, al carrer, a les 
extraescolars, a les vacances, etc.  

Atès que l’aprenentatge fora de l’horari lectiu ha de ser igualment reconegut i tingut en 
compte en el creixement i formació dels infants i joves.  
 
Atès que l’equitat en els espais d’educació no formal és fonamental per garantir la 
mateixa igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.  
Atès que no tots els infants i joves de la ciutat tenen les mateixes possibilitats d’accés 
a l’educació no formal en el temps de lleure, per motius econòmics o socioculturals.  
 
Atès que l’àmbit local és l’entorn més adequat per garantir les oportunitats educatives i 
la coordinació entre tots els actors de la comunitat i enfortir també la cohesió social.  
 
Atès que a la ciutat hi ha múltiples espais on s’ofereixen activitats extraescolars 
gratuïtes, ja sigui organitzat pel propi Ajuntament, per Associacions de Veïns o altres 
entitats o col·lectius.  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=1296.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=1296.0
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Atès que aquesta informació no sempre és de fàcil accés ni coneixement.  
 
Atès que l’Ajuntament és qui ha de liderar aquesta coordinació entre agents educatius 
per garantir més i millors oportunitats per a tothom. 
 
 
Per tot això, proposem els següents acords:  
 
1.- Elaborar, abans del 30 de juny de 2020, un llistat de tots els recursos educatius 
gratuïts que s’ofereixen a la ciutat, que tingui en compte tant els que ofereix 
l’administració pública com els que ofereixen altres associacions o col·lectius de la 
ciutat. 
 
2.- Fer públic el document resultant: publicar-lo a la web de l’Ajuntament i enviar-lo a 
tots els centres educatius, centres cívics, equipaments públics i a tots aquells agents 
que conformen la comunitat educativa de la ciutat.  
 
3.- Comprometre’s a actualitzar aquesta borsa de recursos periòdicament, a l’inici de 
cada nou curs escolar.” 
 

5.2.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la dignificació i 
adequació dels refugis antiaeris a la ciutat.- 

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal Fem Manresa, de 20 de gener de 
2020, que es transcriu a continuació: 

“Atès que la ciutat de Manresa, durant la Guerra Civil, va patir els bombardejos per 
part de l’aviació franquista contra la rereguarda republicana. 

Atès que estem en dates molt properes del 81è aniversari dels dos bombardejos que 
va patir la ciutat (21 de desembre de 1938 i 19 de gener de 1939), produïts a les 
acaballes de la guerra i que tenien per objectiu sembrar el terror entre la població civil 
republicana, que van provocar 35 morts identificats a Manresa: 2 soldats i 33 víctimes 
civils.  

Atès que Manresa, i moltes altres poblacions catalanes, tenia una forta presència de 
forces republicanes, antifeixistes i revolucionàries que es van oposar a la sublevació 
feixista i lluitaven per una societat més justa, democràtica i igualitària. 

Atès que com a consistori tenim l’obligació de conèixer el passat més recent i 
potenciar la memòria democràtica, un passat que, al nostre país, està estretament 
vinculat a la Guerra Civil i el franquisme i a l’obsessió d’aquest darrer per esborrar-lo 
com a poble, atacar els drets de les classes populars i imposar un model de relacions 
socials profundament retrògrad i masclista. 

Atès que entre els objectius del Programa Municipal de Memòria Històrica de Manresa 
consta, en un lloc destacat, la recuperació de la memòria històrica local, posant 
especial èmfasi, entre d’altres, en la Segona República, la Guerra Civil i el 
Franquisme, així com l'articulació i valorització dels espais de la memòria a la ciutat, 
fent referència al patrimoni material de la ciutat com a escenari de memòria col·lectiva. 
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Atès que Manresa disposa de diversos refugis antiaeris de la Guerra Civil, entre el seu 
patrimoni arquitectònic, llocs que compten amb una elevada càrrega simbòlica, on 
succeïren fets i experiències vitals de la història de la ciutat i que, excepte ocasions 
molt puntuals, no estan oberts a la ciutadania. 

Atès que aquest consistori ha celebrat amb anterioritat el 70è, el 75è i el 80è aniversari 
dels bombardejos i en el marc d’altres activitats, com les visites de la Manresa 
Desconeguda, s’ha donat un protagonisme puntual als refugis antiaeris, tot donant a 
conèixer, entre d’altres, el refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença. 

Atès que el consistori ha realitzat petites actuacions en el refugi antiaeri del Grup 
Escolar Renaixença i que des de la regidoria corresponent es va anunciar que “en el 
2019, es preveu dibuixar-ne planta i alçats per poder iniciar un estudi per a la 
rehabilitació”, actuació, aquesta darrera, de la que no es té constància. 

És per tots aquests motius que el grup de Fem Manresa proposa l'adopció dels 
següents acords: 

1.- Identificar i assenyalar degudament la totalitat dels refugis antiaeris que té la ciutat 
de Manresa, difonent-los entre la població i, molt especialment, als centres educatius. 

2.- Realitzar, durant l’any 2020, un estudi tècnic sobre les actuacions necessàries per 
a una adequació bàsica del refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença, per tal que 
aquest sigui segur i practicable i estigui disponible per convertir-lo en un espai de 
memòria col·lectiva, acompanyant-lo d’un càlcul de costos per a conèixer la inversió 
que requereix.  

3.- Traslladar els presents acords a l'Associació Memòria i Història de Manresa, l'Arxiu 
Comarcal del Bages, al Museu Comarcal de Manresa, al Centre d'Estudis del Bages i 
al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.” 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=1858.0 
 
 

L’alcalde sotmet a votació l’esmena in voce  presentada per l’equip de govern, a 

la proposició 5.2 del Grup Municipal Fem Manresa, en el sentit següent: En el punt 

1 de l’acord, on diu : “Identificar i assenyalar degudament la totalitat dels refugis 

antiaeris que té la ciutat de Manresa”, ha de dir: “Identificar i assenyalar degudament 

els 7 refugis antiaeris de la ciutat de Manresa catalogats en el patrimoni local...”, i el 

Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 5.2, presentada pel Grup Municipal de 

FEM Manresa, amb l’esmena in voce incorporada, i el Ple l’aprova per unanimitat 

dels 25 membres, i per tant, es declara acordat el següent:  

“Atès que la ciutat de Manresa, durant la Guerra Civil, va patir els bombardejos per 
part de l’aviació franquista contra la rereguarda republicana. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=1858.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=1858.0
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Atès que estem en dates molt properes del 81è aniversari dels dos bombardejos que 
va patir la ciutat (21 de desembre de 1938 i 19 de gener de 1939), produïts a les 
acaballes de la guerra i que tenien per objectiu sembrar el terror entre la població civil 
republicana, que van provocar 35 morts identificats a Manresa: 2 soldats i 33 víctimes 
civils.  

Atès que Manresa, i moltes altres poblacions catalanes, tenia una forta presència de 
forces republicanes, antifeixistes i revolucionàries que es van oposar a la sublevació 
feixista i lluitaven per una societat més justa, democràtica i igualitària. 

Atès que com a consistori tenim l’obligació de conèixer el passat més recent i 
potenciar la memòria democràtica, un passat que, al nostre país, està estretament 
vinculat a la Guerra Civil i el franquisme i a l’obsessió d’aquest darrer per esborrar-lo 
com a poble, atacar els drets de les classes populars i imposar un model de relacions 
socials profundament retrògrad i masclista. 

Atès que entre els objectius del Programa Municipal de Memòria Històrica de Manresa 
consta, en un lloc destacat, la recuperació de la memòria històrica local, posant 
especial èmfasi, entre d’altres, en la Segona República, la Guerra Civil i el 
Franquisme, així com l'articulació i valorització dels espais de la memòria a la ciutat, 
fent referència al patrimoni material de la ciutat com a escenari de memòria col·lectiva. 

Atès que Manresa disposa de diversos refugis antiaeris de la Guerra Civil, entre el seu 
patrimoni arquitectònic, llocs que compten amb una elevada càrrega simbòlica, on 
succeïren fets i experiències vitals de la història de la ciutat i que, excepte ocasions 
molt puntuals, no estan oberts a la ciutadania. 

Atès que aquest consistori ha celebrat amb anterioritat el 70è, el 75è i el 80è aniversari 
dels bombardejos i en el marc d’altres activitats, com les visites de la Manresa 
Desconeguda, s’ha donat un protagonisme puntual als refugis antiaeris, tot donant a 
conèixer, entre d’altres, el refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença. 

Atès que el consistori ha realitzat petites actuacions en el refugi antiaeri del Grup 
Escolar Renaixença i que des de la regidoria corresponent es va anunciar que “en el 
2019, es preveu dibuixar-ne planta i alçats per poder iniciar un estudi per a la 
rehabilitació”, actuació, aquesta darrera, de la que no es té constància. 

És per tots aquests motius que es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

1.- Identificar i assenyalar degudament els 7 refugis antiaeris de la ciutat de Manresa 
catalogats en el patrimoni local,  difonent-los entre la població i, molt especialment, als 
centres educatius. 

2.- Realitzar, durant l’any 2020, un estudi tècnic sobre les actuacions necessàries per 
a una adequació bàsica del refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença, per tal que 
aquest sigui segur i practicable i estigui disponible per convertir-lo en un espai de 
memòria col·lectiva, acompanyant-lo d’un càlcul de costos per a conèixer la inversió 
que requereix.  

3.- Traslladar els presents acords a l'Associació Memòria i Història de Manresa, l'Arxiu 
Comarcal del Bages, al Museu Comarcal de Manresa, al Centre d'Estudis del Bages i 
al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.” 
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5.3.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, 
per a l’adhesió a la declaració institucional del Consell d’Alcaldesses i 
Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques 
centrals amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.- 

 

El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC-CP, Fem 
Manresa i Cs, de 20 de gener de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa ha manifestat en reiterades ocasions la necessitat 
d’impulsar les actuacions que es requereixin per resoldre els greus dèficits que la 
ciutat i la comarca del Bages pateixen en les comunicacions per carretera i ferrocarril 
amb Barcelona i amb la seva àrea metropolitana. 

El Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages va aprovar el passat 18 de desembre 
una “Declaració Institucional sobre la mobilitat viària i ferroviària de les Comarques 
Centrals amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, que va ser subscrita per les 
Alcaldesses i Alcaldes de la comarca del Bages i els grups comarcals d’ERC, 
JuntsxCatalunya, PSC, CUP, Ciutadans i En Comú Guanyem, i els grups 
independents, que es reprodueix a continuació: 

El 2015 el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages va aprovar per consens una 
declaració institucional sobre mobilitat a les Comarques Centrals que demanava 
l’eliminació del peatge de l’autopista c-16,  la millora dels enllaços en totes direccions, i 
la finalització de la B-40.  També el desdoblament del tram C-55 Manresa –Castellbell i 
el Vilar, i paral·lelament també s’exigia l’execució de les inversions previstes en el Pla 
d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015. 

A desembre de 2019,  podem afirmar que s’ha avançat en alguns aspectes com ara 
les bonificacions de la c-16 en hores punta, de dilluns a divendres –no festius-, i millora 
de la seguretat de la c-55 evitant els accidents frontals de conseqüències fatals, però 
no en la competitivitat de temps de viatge en infraestructures viàries i, sobretot, 
ferroviàries. Les alcaldesses i alcaldes del Bages  exigim continuar avançant amb 
determinació. En relació a les infraestructures viàries no s’ha assolit l’objectiu 
d’aconseguir un traspàs efectiu de vehicles de la congestionada c-55 amb 30.000 
vehicles diaris, cap a la infrautilitzada c-16 amb 18.000 vehicles diaris amb un final de 
concessió situat el 2036. 

Pel que fa a les infraestructures ferroviàries i, malgrat els greus accidents de manca de 
seguretat ocorreguts a la R4, encara no s’han aplicat les mesures de seguretat 
adients, tot i que s’han iniciat els tràmit de licitació i, no hi hagut cap millora en relació 
al temps del trajecte. 

És per això que tornem a reclamar un gran pacte de totes les institucions sobre  les 
infraestructures al territori per ser competitius econòmicament i social i, reequilibrar 
territorialment el país, però també impulsar les mesures de mobilitat sostenible que  
contrarestin l’emergència climàtica que patim. En aquest sentit volem posar de 
manifest que ens cal seguir avançant en inversions en infraestructures ferroviàries i 
viàries. 

Xarxa viària: 

- La c-16 ha de ser una veritable ronda de Manresa, bonificada en totes les 
hores i tots els dies de la setmana, per tal d’afavorir-ne l’ús i, d’aquesta 
manera, descongestionar la c-55 d’una manera efectiva. En aquest sentit el 
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model de vinyeta seria l’opció desitjada però mentre no es posi en marxa, 
exigim ampliar els sistema de bonificacions de forma immediata a totes les 
franges horàries els set dies de la setmana. 

- Atès que, com és comenta en el punt anterior, la C-16 ha de ser una veritable 
ronda de Manresa, exigim la construcció d’enllaços en totes direccions a 
Viladordis i al Pont de Vilomara. 

- La c-55 és una via col·lapsada, especialment en el tram Manresa-Castellbell i 
el Vilar. És per això que reclamem l’execució del projecte de variant de 
Castellgalí que ha elaborat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta 
és la necessitat més urgent fins arribar al desdoblament en la seva totalitat de 
Manresa a Castellbell. 

- Exigim a l’Estat la finalització de la B-40, entre Viladecavalls i Abrera que ha de 
permetre connectar la c-16 amb l’A2 per facilitar la connexió amb el Port de 
Barcelona i l’Aeroport del Prat. 

- Apostem fermament per un transport públic viari ambiciós. Reclamem que en el 
servei d’autobús entre el Bages i àrea metropolitana de Barcelona, 
s’incrementin les freqüències i els viatges directes. 

- Reclamem que els municipis de la comarca del Bages que corresponen a la 
zona tarifària 6 passin a correspondre a la zona 5. 

Xarxa ferroviària: 

- La R4 ha de tenir més freqüències i ser la connexió principal i ràpida amb 
Barcelona. 

- Exigim l’execució de les inversions proposades al pla d’Infraestructures 
Ferroviàries presentat el 2008 a rodalies de Renfe per tal de millorar la 
seguretat de la via i la reducció del temps de viatge de Manresa a Barcelona 
fins arribar a un màxim de 50 minuts, executant les inversions que calguin i 
ampliar els trens semidirecte en hores puntes. 

- Reclamem una planificació i gestió integral i conjunta de la R4 , i la xarxa de 
FGC. 

- Millora de la línia ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat als trams urbans, 
per tal d’integrar-la adequadament a les poblacions i evitar que continuïn 
esdevenint una barrera. Així com l’estudi del seu perllongament a Manresa, 
vers el centre de la ciutat. 

- Estudiar la millora del servei (temps i freqüència) entre Manresa i Martorell de 
FGC, amb la possibilitat de trens semidirectes, i el perllongament del servei a la 
comarca per tal que es converteixi en el metro del  Bages i la connexió amb el 
Baix Llobregat per  millorar l’arribada al Port, l’Aeroport i la zona de Fira de 
Barcelona. 

- Donar suport a la unió entre la línia de FGC del Llobregat amb el Vallès amb la 
unió de les estacions de plaça Espanya i Gràcia 
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Demanem que, de manera urgent, els Governs i els grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i les Corts Generals incorporin en els pressupostos de 2020 i 2021 de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Estat aquestes inversions. 

Aquesta declaració la subscriuen les Alcaldesses i Alcaldes de la comarca del Bages i 
els grups comarcals d’ERC, JuntsxCatalunya, PSC, CUP, Ciutadans i En Comú 
Guanyem, i els grups independents. 

Manresa, 18 de desembre de 2019 

....... 

L’Ajuntament de Manresa comparteix l’anàlisi de la situació i les reivindicacions 
plantejades pel Consell d’Alcaldes del Bages en la seva declaració del 18 de 
desembre passat. 

És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents  

ACORDS 

1.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Declaració institucional sobre la 
mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l’àrea metropolitana de 
Barcelona aprovada pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages el 18 de desembre 
de 2019. 

2.- Comunicar aquest acord al Governs de la Generalitat i de l’Estat, als grups del 
Parlament de Catalunya i de les Corts Generals, al Consell Comarcal del Bages i al 
Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages.” 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=2896.0 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 5.3 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. 

 
 
5.4.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i PSC i Fem Manresa, de 

suport i adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis 
afectats per la línia de ferrocarril R-12 (Lleida-Manresa).- 

 
El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC-CP i Fem 
Manresa, de 20 de gener de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Els Ajuntaments de Bellpuig, Calaf, Sant Martí de Sesgueioles i Tàrrega han notificat 
a l’Ajuntament de Manresa la seva adhesió a l’associació de municipis afectats per la 
línia de Ferrocarril R-12 impulsada per l’acord que va aprovar l’Ajuntament de Bellpuig 
el 15 de juliol de 2019. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=2896.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=2896.0
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El text de l’acord és el següent: 

“La Generalitat de Catalunya té transferit el servei de ferrocarrils de rodalies des del 
2010. Aquesta transferència de serveis consisteix en la regulació, gestió, coordinació, 
activitats, inspecció de serveis, i política tarifària. 

Al 2011 també va rebre la transferència de les competències en trens de mitja 
distància de la xarxa convencional. La Generalitat de Catalunya com a titular del 
servei, en pot establir horaris, qualitat, tarifes, freqüències i característiques del servei 
la realització dels quals actualment està contractada amb l’operador ferroviari RENFE. 

El 2013 la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento espanyol van acordar 
crear nuclis de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, aquest acord va rebre una 
dotació de 160 milions d’euros. Com a conseqüència d’això, l’any 2014 es van millorar 
el serveis de rodalies de Tarragona i Girona, amb un increment considerable dels 
serveis ferroviaris en aquestes dues ciutats. Actualment Girona disposa de 31 
circulacions per sentit en la línia Girona Figueres i Tarragona disposa de 28 
circulacions per sentit en la línia 1 i 17 circulacions per sentit en la línia 2. 

Les rodalies de Lleida, incloses al pla, mai no van gaudir d’un increment de la 
circulació ferroviària i aquest fet ha creat un greuge important per a aquestes 
comarques i actualment Lleida només disposa de 6 circulacions per sentit a la línia 
R12 que són: 

Circulacions Lleida-Barcelona: 

1) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 06:45 amb final de trajecte a Cervera a les 
7:17 hores. 

2) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 08:50 amb arribada a Manresa a les 10:48 i 
final de trajecte a Sant Vicenç de Castellet a les 10:58 hores. 

3) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 13:35 amb final de trajecte a Cervera a 
les14:26 hores. 

4) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 16:07 amb arribada a Manresa a les 18:05 i 
final de trajecte a Sant Vicenç de Castellet a les 18:15 hores. 

5) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 19:57 amb arribada a Manresa a les 
21:55,arribada a Barcelona Plaça Catalunya a les 23:21 i final de trajecte a Hospitalet 
de Llobregat a les 23:33. 

6) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 21:07 amb final de trajecte a Cervera a les 
22:00. 

Circulacions Barcelona-Lleida: 

1) Sortida de l’estació de Cervera a les 06:55 amb final de trajecte a l’estació 
LleidaPirineus a les 07:47. 

2) Sortida de l’estació de Cervera a les 07:35 amb final de trajecte a l’estació 
LleidaPirineus a les 08:28. 
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3) Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 07:54 amb arribada a l’estació de 
Barcelona-Plaça Catalunya a les 08:07, arribada a Manresa a les 09:26 amb final de 
trajecte a Lleida-Pirineus a les 11:23. 

4) Sortida de l’estació de Cervera a les 14:45 amb final de trajecte a l’estació 
LleidaPirineus a les 15:35. 

5) Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 15:11 amb arribada a l’estació de 
Barcelona-Plaça Catalunya a les 15:24, arribada a Manresa a les 16:43 amb final de 
trajecte a Lleida-Pirineus a les 18:40. 

6) Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 19:01 amb arribada a l’estació de 
Barcelona-Plaça Catalunya a les 19:14, arribada a Manresa a les 20:33 amb final de 
trajecte a Lleida-Pirineus a les 22:30. 

Aquesta freqüència de circulació és del tot insuficient per poder garantir un servei 
adient a la gent de les poblacions per on passa la línia R12 i per gaudir d’un servei de 
transport ferroviari similar al que tenen les ciutats de Girona o Tarragona. Això obliga a 
utilitzar el transport per carretera, molt més contaminant i perillós que el transport 
ferroviari. 

CCOO Terres de Lleida va dur a terme una proposta de posada en funcionament del 
nucli de rodalies de Lleida que consisteix en: 

1.- La creació de línies de rodalies a Lleida acorda amb les necessitats actuals, 
aprofitant i optimitzant els corredors ferroviaris que actualment té la ciutat de Lleida 
que són: RL1 a Balaguer, RL2 a Tremp, R12 a Barcelona i Hospitalet de Llobregat via 
Manresa, R13 a Barcelona via Valls i R14 a Barcelona via Tarragona. 

2.- L’adequació dels vehicles i la rehabilitació de les estacions i baixadors per fer-los 
accessibles a persones amb mobilitat reduïda i dotar-les dels serveis adients de 
megafonia, enllumenat, o tele-indicadors que requereixin. 

3.-Integració tarifària d’aquests serveis de rodalies de Lleida a l’Autoritat Territorial de 
la Mobilitat de Lleida (ATM) que és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari 
constituït per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià i 
l’Ajuntament de Lleida amb la finalitat El Consorci està constituït amb la finalitat de 
coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial de Ponent. 

Tenint en compte aquesta informació, es proposa l’adopció de l’acord següent: 

L’organització d’una plataforma de municipis afectats per la manca de serveis de la 
línia ferroviària R12 que lliurement s’hi vulguin adherir, amb l’objectiu d’elaborar un 
manifest unitari i emprendre totes aquelles accions polítiques i reivindicatives que 
permetin garantir un servei de rodalies i de circulació de trens regionals d’acord amb 
les necessitats reals de la població d’aquests municipis. Els municipis són: Lleida, Bell-
lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, 
Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Sant Pere 
Sallavinera, Aguilar de Segarra, Rajadell, Manresa.” 

Des de l’aprovació d’aquest acord per part de l’Ajuntament de Bellpuig, s’han adherit a 
la plataforma els següents municipis: Aguilar de Segarra, Anglesola, Bell-lloc d’Urgell, 
Calaf, Castellnou de Seana, Cervera, Golmés, Rajadell, Sant Guim de Freixenet, Sant 
Martí de Sesgueioles i Tàrrega. 
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Per tot això i en interès de l’Ajuntament de Manresa, es proposen al Ple els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis Afectats per la Línia R12 entre Lleida 
i Manresa. 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bellpuig, a la resta de municipis 
afectats i a la Diputació de Lleida.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=4115.0 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 5.4 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. 

 
 
5.5.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC i JxM, de rebuig a la Resolució 

de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat 
Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras, i contra la judicialització del 
procés català.- 

 
El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’ERC i JxM, de 20 de gener 
de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  la Junta Electoral Central va aprovar un 
acord que pretén executar la inhabilitació del Molt Honorable President de la 
Generalitat, Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la 
seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país. 
 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que 
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet 
de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Davant d’aquests fets, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) van consensuar una proposta 
de moció de rebuig a aquesta resolució per mostrar, un cop més, que el món municipal 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=4115.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=4115.0
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està al costat de les institucions catalanes i per donar suport a les propostes de 
resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el passat dia 4 de gener.  
 
La moció de l’AMI i l’ACM ha estat enviada a tots els ajuntaments perquè sigui 
aprovada en els seus plens municipals i és la base sobre la qual hem elaborat la 
proposició que presentem. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la moció per part de les entitats municipalistes, i fins 
al moment de la presentació d’aquesta proposició, hi ha hagut una sèrie de fets que 
creiem que mereixen ser remarcats: 
 

- El 9 de gener, el Tribunal Suprem va rebutjar suspendre l'acord de la Junta 
Electoral Central (JEC) del 3 de gener que vetava Oriol Junqueras com a 
eurodiputat. 
 

- El 10 de gener el Tribunal Suprem va rebutjar suspendre la resolució de la JEC 
sobre la inhabilitació del president Torra, que el mateix dia va ser ratificada  per 
la Junta Electoral Provincial de Barcelona.  
 

- El mateix dia 10, el Parlament Europeu va anunciar la retirada de la condició 
d'eurodiputat a Oriol Junqueras, tot i que el dia 6 de gener l’eurocambra l’havia 
reconegut com a eurodiputat juntament amb Carles Puigdemont i Toni Comín. 

 
- El 14 de gener la Mesa del Parlament va tornar a ratificar Quim Torra com a 

President i com a diputat a partir d’un informe  dels lletrats del Parlament que 
arribava a la conclusió que la Junta Electoral no és competent per retirar-li 
l'escó. El 4 de gener el Parlament ja havia reafirmat Quim Torra com a diputat i 
com a President de la Generalitat en una sessió monogràfica convocada per 
rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central del 3 de gener. 
 

- Divendres passat, dia 17 de gener, la Fiscalia del Tribunal Suprem va demanar 
que el Tribunal Suprem suspengui de forma cautelar la inhabilitació de Quim 
Torra com a diputat acordada per la JEC fins que hi hagi una sentència en 
ferm. 
 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per 
trobar una solució política al procés. 
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat, Quim Torra, i s’ordena la 
retirada de la seva credencial de diputat. Rebutjar també la resolució del Tribunal 
Suprem de data 10 de gener que denega la petició de suspensió de la resolució de la 
JEC. Les esmentades resolucions vulneren tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
com el Reglament del Parlament de Catalunya.  
 
 

https://www.ara.cat/politica/lletrats-Parlament-conclouen-Torra-president_0_2379962173.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara


 

         Acta de la sessió plenària núm. 1, de 23 de gener de 2020                            39 

 

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què 
es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 
parlamentària.  
 
TERCER.- Rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 de 
gener per la qual s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol 
Junqueras, mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat en ferm. 
Aquesta resolució impedeix recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la sentència del 
TJUE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a electe. 
 
QUART.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern 
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els 
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
CINQUÈ.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 
allunyen l’acord polític. 
 
SISÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SETÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el 
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, 
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels 
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament 
Europeu, i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 
 
El secretari exposa l’esmena de substitució del Grup Municipal del PSC-CP de 23 de 

gener de 2020, a la proposició 5.5 dels Grups Municipals d’ERC i JxM, que es 

transcriu a continuació. 

 
“Des del imprescindible respecte de l’Ajuntament de Manresa a totes les decisions 
judicials i als acords adoptats pels òrgans administratius dins l’exercici de llurs 
competències, el Grup Municipal del PSC-CP a l’ajuntament de Manresa constatem: 
 

1. Que les causes de cessament del president o presidenta de la Generalitat de 
Catalunya estan previstes per l’article 67.7 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, així com en l’article 7.1. de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern. 
 

2. Constatem, també, que les causes de pèrdua de la condició de membre del 
Parlament de Catalunya estan previstes en l’article 24 del Reglament del 
Parlament de Catalunya. 
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3. Constatem que no és encara ferma la sentència dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya contra el Molt Honorable President de la Generalitat, 
Quim Torra; que va generar l’acord de la Junta Electoral Central de 3 de gener 
del 2020, i que actualment és objecte de recurs sense sentència davant la Sala 
Segona del Tribunal Suprem. 
 

4. Constatem, també, que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat que es 
suspengui de forma cautelar la inhabilitació de Quim Torra per part de la JEC 
fins que no hi hagi una sentència en ferm del mateix Suprem. 
 

5. Constatem que, tot i que el Parlament Europeu li ha reconegut l’estatus 
d’eurodiputat a l’Honorable Oriol Junqueras entre el 2 de juliol de 2019 i el 3 de 
gener de 2020; ha estat el mateix Parlament Europeu qui li ha retirat aquesta 
condició. 
 

6. I constatem, finalment, que des de fa poc més d’una setmana hi ha un nou 
Govern a Espanya; de coalició progressista i d’esquerres que s’ha posat com 
objectiu principal contribuir a la normalització de la vida política a Catalunya 
des del foment del diàleg i la cerca de punts de trobada i d’entesa. Un Govern 
que ha creat una comissió bilateral entre Govern, i que té prevista una reunió 
entre presidents, a Barcelona, a primers del mes que ve. 

I és per tot això, que el Ple de la Corporació adopta el següent acord: 
 

 Instar al Govern de Espanya i al de la Generalitat a recuperar la via del 
diàleg, la negociació i l’acord fins a trobar una solució a l’actual crisi 
política que viu el nostre país, des de l’imprescindible respecte a les lleis i 
a les institucions que ens hem dotat democràticament.” 

 
El secretari exposa l’esmena d’addició dels Grups Municipals d’ERC i JxM de 23 de 
gener de 2020, a la proposició 5.5 dels Grups Municipals d’ERC i JxM, que es 
transcriu a continuació. 
 

“Atès que el grup municipal del PSC ha presentat una esmena de substitució en la línia 
de recuperar la via del diàleg per resoldre la crisi política al país. 
 
Atès que els grups proposants refermem la voluntat de manifestar el rebuig a les 
resolucions de la Junta Electoral i del Tribunal Suprem, el suport a les resolucions 
aprovades al Parlament de Catalunya, i continuem demanant la llibertat dels presos i 
preses polítics i el lliure retorn dels exiliats i exiliades. 
 
Els grups d’ERC i JXM proposem: 
 
-Afegir als ACORDS de la proposició 5.5, com a punt VUITÈ: 
 

-Instar el govern d’Espanya i el de la Generalitat a recuperar la via del diàleg 
polític, la negociació i l’acord fins a trobar una solució a l’actual crisi política que 
viu el nostre país, des de l’imprescindible respecte a la voluntat democràtica de 
la ciutadania i a les institucions de què ens hem dotat democràticament. 

 
-Que l’actual punt VUITÈ passi a ser el NOVÈ” 
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=4921.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pel Grup 

Municipal del PSC-CP, a la proposició 5.5 dels Grups Municipals d’ERC i JxM, i el 

Ple la rebutja per 4 vots afirmatius (4 GMPSC-CP) i 21 vots negatius (8 GMERC, 8 

GMJxM, 3 GM Fem Manresa i 2 GMCS). 

 

L’alcalde sotmet a votació l’esmena d’addició presentada pels Grups Municipals 

d’ERC i JxM, a la proposició 5.5 dels Grups Municipals d’ERC i JxM, i el Ple 

l’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM) i 9 vots negatius (4 

GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa i 2 GMCS). 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 5.5, amb l’esmena d’addició 

incorporada, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 3 GM 

Fem Manresa) i 6 vots negatius (4 GMPSC-CP i 2 GMCS), i, per tant, es declara 

acordat el següent:  

 
“El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  la Junta Electoral Central va aprovar un 
acord que pretén executar la inhabilitació del Molt Honorable President de la 
Generalitat, Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la 
seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país. 
 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que 
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet 
de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Davant d’aquests fets, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) van consensuar una proposta 
de moció de rebuig a aquesta resolució per mostrar, un cop més, que el món municipal 
està al costat de les institucions catalanes i per donar suport a les propostes de 
resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el passat dia 4 de gener.  
 
La moció de l’AMI i l’ACM ha estat enviada a tots els ajuntaments perquè sigui 
aprovada en els seus plens municipals i és la base sobre la qual hem elaborat la 
proposició que presentem. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=4921.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=4921.0
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Amb posterioritat a l’aprovació de la moció per part de les entitats municipalistes, i fins 
al moment de la presentació d’aquesta proposició, hi ha hagut una sèrie de fets que 
creiem que mereixen ser remarcats: 
 

- El 9 de gener, el Tribunal Suprem va rebutjar suspendre l'acord de la Junta 
Electoral Central (JEC) del 3 de gener que vetava Oriol Junqueras com a 
eurodiputat. 
 

- El 10 de gener el Tribunal Suprem va rebutjar suspendre la resolució de la JEC 
sobre la inhabilitació del president Torra, que el mateix dia va ser ratificada  per 
la Junta Electoral Provincial de Barcelona.  
 

- El mateix dia 10, el Parlament Europeu va anunciar la retirada de la condició 
d'eurodiputat a Oriol Junqueras, tot i que el dia 6 de gener l’eurocambra l’havia 
reconegut com a eurodiputat juntament amb Carles Puigdemont i Toni Comín. 

 
- El 14 de gener la Mesa del Parlament va tornar a ratificar Quim Torra com a 

President i com a diputat a partir d’un informe  dels lletrats del Parlament que 
arribava a la conclusió que la Junta Electoral no és competent per retirar-li 
l'escó. El 4 de gener el Parlament ja havia reafirmat Quim Torra com a diputat i 
com a President de la Generalitat en una sessió monogràfica convocada per 
rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central del 3 de gener. 
 

- Divendres passat, dia 17 de gener, la Fiscalia del Tribunal Suprem va demanar 
que el Tribunal Suprem suspengui de forma cautelar la inhabilitació de Quim 
Torra com a diputat acordada per la JEC fins que hi hagi una sentència en 
ferm. 
 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per 
trobar una solució política al procés. 
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat, Quim Torra, i s’ordena la 
retirada de la seva credencial de diputat. Rebutjar també la resolució del Tribunal 
Suprem de data 10 de gener que denega la petició de suspensió de la resolució de la 
JEC. Les esmentades resolucions vulneren tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
com el Reglament del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què 
es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 
parlamentària.  
 
TERCER.- Rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 de 
gener per la qual s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol 
Junqueras, mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat en ferm. 

https://www.ara.cat/politica/lletrats-Parlament-conclouen-Torra-president_0_2379962173.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
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Aquesta resolució impedeix recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la sentència del 
TJUE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a electe. 
 
QUART.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern 
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els 
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
CINQUÈ.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 
allunyen l’acord polític. 
 
SISÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SETÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el 
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
VUITÈ.- Instar el govern d’Espanya i el de la Generalitat a recuperar la via del diàleg 
polític, la negociació i l’acord fins a trobar una solució a l’actual crisi política que viu el 
nostre país, des de l’imprescindible respecte a la voluntat democràtica de la ciutadania 
i a les institucions de què ens hem dotat democràticament. 
 
NOVÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels 
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament 
Europeu, i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 
 
 
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 
 
6.1.- Moció del Grup Municipal del PSC-CP per defensar que la línia de 

ferrocarril de Rodalies (R4) esdevingui en un futur una connexió directa 
amb l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. 

 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de la moció 
presentada, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 
83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, i el Ple 
l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMCS), i 3 
vots negatius (3 GM Fem Manresa). 
 
El secretari exposa la moció del Grup Municipal del PSC-CP, de 23 de gener de 2020, 

que es transcriu a continuació: 

 
“Atès que amb posterioritat al 18 de desembre quan el Consell d’Alcaldesses i 
Alcaldes de Bages va aprovar per consens la “Declaració Institucional sobre la 
mobilitat viària i ferroviària de les Comarques Centrals amb l’àrea Metropolitana de 
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Barcelona” s’ha produït l’anunci que la Generalitat de Catalunya vol unir el centre de 
Barcelona amb l’aeroport a través d’una nova línia operada per FGC. 
 
Atès que amb posterioritat a l’anunci de la Generalitat, institucions locals i comarcals 
del Vallès vinculades a la R4 s’han unit per formalitzar la vindicació que sigui la 
“nostra” R4 la que uneixi el centre de Barcelona amb l’aeroport, tal i com es 
contemplava en documents planificadors del transport públic de la Generalitat: el Pla 
de Transports de Viatges de Catalunya (2008) i el Pacte Nacional per a les 
Infraestructures (2009); així com en el Pla d’Infraestructures Ferroviàries 2008-2015 
del Govern d’Espanya (2009). 

Atès que Una línia de tren que tingui com a punts de fi/inici l’aeroport passaria a ser 
una línia preferent de la xarxa de rodalies a Catalunya perquè l’operador hauria de 
garantir la minimització de les incidències i això facilitaria que es prioritzessin les 
inversions que són necessàries per a la millora del seu traçat, de la seva fiabilitat, de 
l’eliminació de reduccions de velocitat, entre altres. 

I atès que tot plegat redundaria, sens dubte, en l’assoliment d’un dels principals 
objectius que tenim com a territori que és el d’aconseguir que el trajecte en tren entre 
Manresa (Comarques Centrals) i Barcelona (Àrea Metropolitana) pugui esdevenir més 
ràpid, en l’entorn de com a màxim una hora de durada, en un futur quan més proper 
millor.  

És per tot això, que el Ple de la Corporació adopta el següent acord: 

 L’Ajuntament de Manresa s’afegeix a la reivindicació que la línia de rodalies R4 

sigui la que serveixi com a connexió ferroviària amb l’aeroport Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat. 

 
 Comunicar el present acord al Departament de Territori de la Generalitat, al 

Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, i als Ajuntaments de 

Sabadell, Terrassa, i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.” 

 
El secretari exposa l’esmena de substitució dels Grups Municipals d’ERC i JxM a la 

moció 6.1 del Grup Municipal PSC-CP, que es transcriu a continuació: 

 

“El passat dia 18 de desembre el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de Bages va 
aprovar per consens la “Declaració Institucional sobre la mobilitat viària i ferroviària de 
les Comarques Centrals amb l’àrea Metropolitana de Barcelona”. Una declaració que 
proposa diverses actuacions de millora tant pel que fa a les infraestructures viàries 
com ferroviàries per impulsar mesures de mobilitat sostenible, ràpides i segures. 

El passat 23 de desembre el Conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet va 
anunciar un nou servei ferroviari d'accés a l'Aeroport del Prat com a servei de rodalies 
de Catalunya. Un tren llançadora per connectar el centre de Barcelona amb les dues 
terminals de l’aeroport del Prat –actualment s'atura només a la T2– que tindrà el doble 
de freqüència que fins ara, amb un tren cada 15 minuts, en lloc dels 30 actuals. 

Actualment el ministeri de Foment està fent les actuacions necessàries per aquesta 
connexió, que inclou noves estacions a les dues terminals i que permetria que el servei 
entrés en funcionament l’any 2022. 
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Posteriorment a aquest anunci, el 30 de desembre, la plataforma FEM Vallès, 
integrada per una trentena d'entitats econòmiques, socials i sindicals de la comarca 
del Vallès Occidental i l'Oriental, va emetre un comunicat per reclamar un model 
ferroviari consensuat, en aquest cas avalant el projecte d'aprofitament de la línia de 
rodalies R4 que fa l'eix Manresa-Terrassa-Barcelona-Aeroport com a millor opció per 
connectar amb l’aeroport.  

Més enllà que l’accés a l’aeroport per via ferroviària és un servei estratègic, l’interès 
principal de la ciutadania de Manresa i, per extensió, de tota la comarca del Bages, és 
disposar d’una connexió ràpida, segura i eficient amb Barcelona, destí de la gran 
majoria de persones.  

Aquest Ajuntament, conjuntament amb el Consorci Viari del Bages i el Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages, han reclamat reiteradament que el trajecte en tren 
entre Manresa i Barcelona es dugui a terme per sota de l’hora de durada.  

Per tal que això sigui possible, és necessari que l’Estat executi un paquet de millores 
en la infraestructura que ja estaven previstes al pla d’Infraestructures Ferroviàries 
presentat el 2008 i que, entre d’altres, contemplaven la millora del traçat entre 
Manresa i Terrassa, l’augment de la capacitat del pas de combois en el tram del Vallès 
o la construcció del túnel de Montcada. Un seguit d’actuacions que, 12 anys després, 
no s’han executat. 

La millora de l’R4, l’assoliment de l’objectiu que el temps de viatge entre Manresa i 
Barcelona fins a arribar a un màxim de 50 minuts i la connexió amb l’aeroport 
requereixen d’un consens ampli tant de les institucions com de la societat civil. 

Finalment, en la reunió mantinguda entre el Consorci Viari i el conseller Damià Calvet 
el passat dijous, 16 de gener, el conseller va manifestar la voluntat de consensuar 
plegats les millores pendents a l’R4, a través d’una taula de Mobilitat de caràcter 
permanent entre la conselleria i el territori, i també definir el model de connexió amb 
l’aeroport.  

És per aquest motiu que proposem l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a articular una taula de diàleg amb els 
municipis per on passa la R4, els consells comarcals del Bages i el Vallès i els 
representants de la societat civil que siguin necessaris per consensuar les actuacions 
que permetin assolir els següents objectius: 

a) Que Manresa i Barcelona quedin unides en tren en menys d’una hora de 
trajecte.  
 

b) Exposar les alternatives, i debatre i definir el model de connexió més 
eficient entre el centre de Barcelona i les terminals de l’Aeroport del Prat.  

 
SEGON. Comunicar aquest acord al Departament de Territori de la Generalitat, al 
Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, als Ajuntaments de Sabadell, 
Terrassa, i als Consells Comarcal del Vallès Occidental i del Bages.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=7192.0 
 
 

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups 

Municipals d’ERC i JxM, a la moció 6.1 del Grup Municipal del PSC-CP, i el Ple 

l’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM), 4 vots negatius (4 GMPSC-

CP) i 5 abstencions (3 GM Fem Manresa i 2 GMCS), i, en conseqüència la moció 

6.1 decau.  

 

I, per tant, es declara acordat el següent:  

 
“El passat dia 18 de desembre el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de Bages va 
aprovar per consens la “Declaració Institucional sobre la mobilitat viària i ferroviària de 
les Comarques Centrals amb l’àrea Metropolitana de Barcelona”. Una declaració que 
proposa diverses actuacions de millora tant pel que fa a les infraestructures viàries 
com ferroviàries per impulsar mesures de mobilitat sostenible, ràpides i segures. 

El passat 23 de desembre el Conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet va 
anunciar un nou servei ferroviari d'accés a l'Aeroport del Prat com a servei de rodalies 
de Catalunya. Un tren llançadora per connectar el centre de Barcelona amb les dues 
terminals de l’aeroport del Prat –actualment s'atura només a la T2– que tindrà el doble 
de freqüència que fins ara, amb un tren cada 15 minuts, en lloc dels 30 actuals. 

Actualment el ministeri de Foment està fent les actuacions necessàries per aquesta 
connexió, que inclou noves estacions a les dues terminals i que permetria que el servei 
entrés en funcionament l’any 2022. 

Posteriorment a aquest anunci, el 30 de desembre, la plataforma FEM Vallès, 
integrada per una trentena d'entitats econòmiques, socials i sindicals de la comarca 
del Vallès Occidental i l'Oriental, va emetre un comunicat per reclamar un model 
ferroviari consensuat, en aquest cas avalant el projecte d'aprofitament de la línia de 
rodalies R4 que fa l'eix Manresa-Terrassa-Barcelona-Aeroport com a millor opció per 
connectar amb l’aeroport.  

Més enllà que l’accés a l’aeroport per via ferroviària és un servei estratègic, l’interès 
principal de la ciutadania de Manresa i, per extensió, de tota la comarca del Bages, és 
disposar d’una connexió ràpida, segura i eficient amb Barcelona, destí de la gran 
majoria de persones.  

Aquest Ajuntament, conjuntament amb el Consorci Viari del Bages i el Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages, han reclamat reiteradament que el trajecte en tren 
entre Manresa i Barcelona es dugui a terme per sota de l’hora de durada.  

Per tal que això sigui possible, és necessari que l’Estat executi un paquet de millores 
en la infraestructura que ja estaven previstes al pla d’Infraestructures Ferroviàries 
presentat el 2008 i que, entre d’altres, contemplaven la millora del traçat entre 
Manresa i Terrassa, l’augment de la capacitat del pas de combois en el tram del Vallès 
o la construcció del túnel de Montcada. Un seguit d’actuacions que, 12 anys després, 
no s’han executat. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=7192.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=7192.0
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La millora de l’R4, l’assoliment de l’objectiu que el temps de viatge entre Manresa i 
Barcelona fins a arribar a un màxim de 50 minuts i la connexió amb l’aeroport 
requereixen d’un consens ampli tant de les institucions com de la societat civil. 

Finalment, en la reunió mantinguda entre el Consorci Viari i el conseller Damià Calvet 
el passat dijous, 16 de gener, el conseller va manifestar la voluntat de consensuar 
plegats les millores pendents a l’R4, a través d’una taula de Mobilitat de caràcter 
permanent entre la conselleria i el territori, i també definir el model de connexió amb 
l’aeroport.  

És per aquest motiu que proposem l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a articular una taula de diàleg amb els 
municipis per on passa la R4, els consells comarcals del Bages i el Vallès i els 
representants de la societat civil que siguin necessaris per consensuar les actuacions 
que permetin assolir els següents objectius: 

a) Que Manresa i Barcelona quedin unides en tren en menys d’una hora de 
trajecte.  
 

b) Exposar les alternatives, i debatre i definir el model de connexió més 
eficient entre el centre de Barcelona i les terminals de l’Aeroport del Prat.  
 

SEGON. Comunicar aquest acord al Departament de Territori de la Generalitat, al 
Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, als Ajuntaments de Sabadell, 
Terrassa, i als Consells Comarcal del Vallès Occidental i del Bages.” 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
7.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

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

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

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=9941.0 
 
 
8.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter 

reservat núm. 55, 56 i 1, que corresponen a les sessions dels dies 10 i 17 
de desembre de 2019 i 7 de gener de 2020, i de l’acta núm. 52 que 
correspon a la sessió amb caràcter públic del dia 19 de novembre de 
2019.- 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9941.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9941.0
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Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local 
amb caràcter reservat núm. 55, 56 i 1, que corresponen a les sessions dels dies 10 i 
17 de desembre de 2019  i 7 de gener de 2020, i de l’acta de la Junta de Govern Local 
amb caràcter públic núm. 52, del dia 19 de novembre de 2019, pel repartiment que de 
les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=9953.0 
 
 
9.- Donar compte d’escrits que acrediten recepció d’acords adoptats pel Ple 

de l’Ajuntament de Manresa.- 
 
 

Data 
d'entrada 

Organisme Remitent Acord municipal 

16-01-2020 
Generalitat de 
Catalunya.  

Departament de la 
Presidència 
Secretaria del 
Govern. 

Acord de Ple de 19 de desembre de 2019, en 
relació a una moció per la retirada de la Guàrdia 
Civil i del Cos Nacional de Policia i l’obertura 
d’un procés participatiu.  

 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=9970.0 
 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 
 

No se’n formulen. 
 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb2907991
07bc?startAt=9977.0 
 
 
 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9953.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9953.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9970.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9970.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9977.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016fb290799107bc?startAt=9977.0
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Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 

 
El secretari general,       Vist i plau 
         L’alcalde, 
 


