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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 9/2021 

Dia:  23 de setembre de 2021 

Hora:  17:06 h a 21:15 h 

Lloc:   Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa 

Caràcter:  Ordinari 

 
Assistents              

 

President  

Marc Aloy Guàrdia 
 
Tinents d’alcalde 

Valentí Junyent Torras 

Cristina Cruz Mas 
Joan Calmet Piqué 
David Aaron López Martí 
Josep Gili Prat 
Montserrat Clotet Masana 
Núria Masgrau Fontanet 
Mariona Homs Alsina 
 
Regidors i regidores 

Pol Huguet Estrada 
Anna Crespo Obiols 
Jamaa Mbarki el Bachir  
Rosa M. Ortega Juncosa 
Claudina Relat Goberna 
Antoni Massegú Calveras 
M. Mercè Tarragó Costa 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim García Comas 
Mariana Romero Salguero 
Roser Alegre Fontanet 
Gemma Boix Pou 
Jordi Trapé Úbeda 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
 
Secretari general 

José Luis González Leal 

 

Interventora general 

Mariona Ribera Esparbé 

 
 
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            2 

 

ORDRE DEL DIA 

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

núm. 8, del dia 15 de juliol de 2021.-  

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13696, de 14 de juliol de 2021, 

sobre aprovació de la segona modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de 
Manresa per a l’any 2021.- (AJT.DCP 74/2021) 

 
2.2.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13693, de 13 de juliol de 2021, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2021, dins del 
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 28/2021).- 

 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14706, de 4 d’agost de 2021,  

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 29/2021, dins del 
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 29/2021).- 

 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14446, de 28 de juliol de 2021,  

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021, dins del 
pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 30/2021).- 

 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 16358, de 17 de setembre de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2021, 
dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 32/2021).- 

 
2.6.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14502, de 29 de juliol de 2021, 

sobre substitució de l’alcalde titular, per vacances, del 7 al 23 d’agost, ambdós 
inclosos. (SGR.ABS 8/2021).- 

 
2.7.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14540, de 28 de juliol de 2021,  

per la qual es declara emergent la contractació de l’obra de reparació d’una 
fuita d’aigua al primer pis del carrer Sobrerroca, núm 22. (AJT.DCP 58/2021).- 

 
2.8.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14541, de 28 de juliol de 2021,  

per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’edificació 
ubicada a la Plaça dels Drets, núm. 1. (AJT.DCP 59/2021).- 

 
2.9.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14542, de 29 de juliol de 2021,  

per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’edifici La 
Farinera La Favorita. (AJT.DCP 60/2021).- 
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2.10.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14543, de 29 de juliol de 2021,  
per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’immoble 
situat al carrer Sant Bartomeu núm. 17. (AJT.DCP 61/2021).- 

 
2.11.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14544, de 29 de juliol de 2021,  

per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’immoble 
situat al carrer Sant Bartomeu núm. 9. (AJT.DCP 62/2021).- 

 
2.12.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14545, de 29 de juliol de 2021,  

per la qual es declara emergent la contractació del treball de tapiat de la porta 
d’accés a l’immoble situat al carrer Galceran Andreu, núm. 12. (AJT.DCP 
63/2021).-   

 
2.13.- Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 14897, de 12 

d’agost de 2021, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendis 
forestals en fase d’Alerta. (AJT.DCP 64/2021).- 

 
2.14.- Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 14898, de 12 

d’agost de 2021, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal per onada de 
calor en fase d’Alerta. (AJT.DCP 65/2021).- 

 
2.15.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 15003, de 18 

d’agost de 2021, sobre desactivació del Pla Bàsic d’Emergències Municipals 
per onada de calor. (AJT.DCP 66/2021).- 

 
2.16.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 15004, de 18 

d’agost de 2021, sobre desactivació del Pla d’Actuació Municipal per risc 
d’incendis forestals. (AJT.DCP 67/2021).- 

 
2.17.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 15498, de 26 d’agost de 2021, 

sobre aprovació dels Protocols d’actuació municipal per emergències per la 
Festa Major i per la Festa Major Alternativa 2021. (AJT.DCP 68/2021).- 

 
2.18.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 d’agost de 2021, sobre 

la llei 15/2021, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials - 2n trimestre 2021. (TRE.MOR 1/2021).-   

 
2.19.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de juliol de 2021, relatiu al 
 període mitjà de pagament a proveïdors –   Juny 2021. (INT.PMP 8/2021).- 
 
2.20.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de setembre de 2021, relatiu al 
 període mitjà de pagament a proveïdors –   Juliol 2021. (INT.DON 6/2021).- 
 
2.21.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 7 de setembre de 2021, relatiu a 

les dades d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2021.  
(INT.DON 7/2021).- 

 
2.22.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 7 de setembre de 2021, 
 de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre de 2021. 
 (INT.DON 8/2021).- 
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2.23.- Donar compte de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, núm. 
9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 
habitants, exercici 2017. (AJT.DIC 58/2021).- 

 
2.24.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 16159, de 14 de setembre de 

2021, sobre incoació d’expedient per concedir la Medalla de la ciutat al Mèrit de 
la Solidaritat a l’activista de la cultura de la pau Domènec Cucurella Comellas, a 
títol pòstum. (CUL.HON 3/2021).- 

 
 
3. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Plaça de 

Palmira Jaquetti Isant a l’actual Plaça Montserrat. (CUL.HON 2/2021).- 
 
3.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de 

l’exercici 2020. (AJT.DIC 70/2021).- 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa plurianual 

per finançar la reversió de la nau magatzem, situada al carrer Josep Comas i 
Solà núm. 8 del Polígon Industrial de Bufalvent, a favor de l’Ajuntament de 
Manresa. (AJT.DIC 68/2021).- 

 
4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa plurianual 

per a l’adquisició, a títol onerós, de dues finques situades al carrer Mossèn Vall 
núm. 7. (AJT.DIC 71/2021).- 

 
4.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa plurianual 

per a l’adquisició, a títol onerós, d’una finca situada al carrer Rubió i Ors núm. 
2-6. (AJT.DIC 72/2021).- 

 
4.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. P31/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
31/2021).- 

 
4.1.5.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. P33/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
33/2021).- 

 
4.1.6.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança 

reguladora de les tarifes per a la prestació del servei de subministrament 
d’aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa. (AJT.DIC 
75/2021).- 
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4.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla del 

personal funcionari i laboral al servei de la corporació per a l’any 2021. 
(AJT.DIC 66/2021).- 
 

 
5. ÀREA DE TERRITORI 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització per incorporar vuit (8) 

nous vehicles elèctrics a la flota actual de la concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers de 
Manresa. (CON.EXE 41/2021).- 
 

5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, provisional, si escau, de la modificació puntual del 
POUM, Modificacions Puntals de la Normativa. (PLA.POU 2/2021).- 

 
5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la “Modificació Puntual 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc 
Tecnològic”. (PLA.POU 4/2018).- 

 
5.2 Regidoria delegada de Ciutat Verda 
 

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 
 

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la reversió de la nau magatzem del 
contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei 
públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de 
Manresa. (CON.EXE 49/2021).- 

 
 

6. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
6.1 Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 

reguladores per a l’atorgament del “Premi Treball de Recerca Manresa 2022 
Transforma”. (SUB.BCO 36/2021).- 

 
 
7. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
7.1 Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats 
 
7.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud a la Delegació Territorial 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de l’autorització prèvia per 
procedir a la desafectació del servei públic d’ensenyament de l’habitatge situat 
al carrer de la Sèquia, núm. 53, bx. 1a. (PAT. VAR 13/2021).-  
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7.2 Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
7.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases generals reguladores 

del Premi de Fotografia Memorial Modest Francisco. (SUB. BCO 38/2021).- 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1. Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, per al 

reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.- 
 
8.2.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per al no pagament del 

subministrament elèctric davant els abusos de les companyies elèctriques.- 
 
8.3.- Proposició dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM  per a l’adhesió 

de l’Ajuntament de Manresa a la Campanya Cubana “Els bloquejos maten, la 
teva solidaritat dóna vida”.-  

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

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

núm. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40,  que corresponen a les sessions dels dies 
6, 13, 20,  27 i 30 de juliol, 24 i 31 d’agost i 7 de setembre de 2021.-  

 
12.- Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats 

per l’Ajuntament de Manresa.- 
 
 
13.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
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1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
1.1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària 

ordinària, núm. 8, del dia 15 de juliol de 2021.-  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió plenària número 8, que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia 
15 de juliol de 2021, 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=1.0 
 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13696, de 14 de juliol de 

2021, sobre aprovació de la segona modificació del Pla Normatiu de 
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2021.- (AJT.DCP 74/2021) 

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

 
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, preveu en el seu Títol 

VI  un seguit d’actuacions en relació amb la potestat reglamentària de les administracions 
públiques amb la finalitat de garantir els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència previstos a l’art. 129.  

 
2. Entre altres, en el seu art. 132, s’estableix l’obligació que les administracions públiques 

facin públic un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que 
s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent. Aquest document s’haurà de fer 
públic al portal de la transparència de l’administració corresponent. 
 

3. Per resolució de l’alcalde 102 de 12 de gener de 2021 es va aprovar el Pla Normatiu 
Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a 2021, del qual se’n donà compte al Ple de la 
corporació. 

 
4. Aquest Pla Normatiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a 2021 es va modificar per 

resolució de l’alcalde 3598 de 8 de març de 2021, en el sentit d’incloure-hi una nova 
iniciativa normativa.  
 

5. La tresorera municipal, Manuela Hervás Osuna, en data 8 de juliol de 2021, ha proposat 
una segona modificació del Pla Normatiu per a 2021 per incorporar, al seu torn, la 
modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària en 
concepte de tarifes per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable i serveis 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1.0
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accessoris al municipi de Manresa en el sentit d’establir les noves tarifes d’acord amb la 
memòria presentada per el gestor del servei. 
 

6. El Secretari General ha emès informe en què proposa aprovar la segona modificació del 
Pla Normatiu per a 2021 de forma que incorpori aquesta nova proposta i l’aprovació de la 
nova versió del Pla, a mode de refosa del document. 

Fonaments de dret 
 
1.  L’art. 132.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques imposa l’obligació que, anualment, les administracions públiques 
facin públic un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin 
d’elevar per a la seva aprovació l’any següent. 

 
2.  L’art. 132.2 de la mateixa Llei estableix que, un cop aprovat, el pla normatiu s’ha de 

publicar al portal de la transparència de l’Administració pública corresponent. 
 
3.  D’acord amb l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim Local, així com 

l’art. 53.1 u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim Local de Catalunya corresponen a l’alcalde les atribucions que la 
legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres 
òrgans municipals. Atès que ni les lleis ara esmentades ni tampoc la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques no atribueix 
a cap òrgan municipal determinat la potestat d’aprovació del Pla Normatiu, aquesta 
correspon a l’alcalde en virtut dels preceptes referits. 

 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del Pla Normatiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a 
2021, en el sentit d’incloure-hi la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació 
patrimonial pública no tributària en concepte de tarifes per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa, a proposta de la 
Tresorera municipal,  en els termes que s’indiquen: 
 
 
Servei: Tresoreria General i Gestió Tributària 

 
 
Denominació de 
l’instrument normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o 
Secció 
responsable 
dels treballs 
de redacció  

 
Planificació 
temporal 

(data 
aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ, 
si escau) 
 

Ordenança reguladora de la 
prestació patrimonial pública 
no tributària en concepte de 
tarifes per la prestació del 
servei de subministrament 
d’aigua potable i serveis 
accessoris al municipi de 
Manresa 

 
Modificar l’Ordenança reguladora 
de la prestació patrimonial pública 
no tributària en concepte de tarifes 
per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua potable i 
serveis accessoris al municipi de 
Manresa en el sentit d’establir les 
noves tarifes d’acord amb la 
memòria presentada per el gestor 
del servei. 

Servei de 
Tresoreria 
General i 
Gestió 
Tributària 

Juliol 2021 
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SEGON. Publicar el text consolidat del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a  2021 a 
la Seu electrònica municipal, al Portal de la Transparència, en compliment del principi de 
transparència i del que preveu l’art. 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 

PLA NORMATIU MUNICIPAL 2021 
Ajuntament de Manresa 
 
Servei: Tresoreria General i gestió tributària 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o Secció 
responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 
 

 
Ordenances fiscals 

 
Modificació anual de les 
ordenances fiscals (tipus 
impositius, normes de gestió, 
etc...) 
 

 
Servei de 
Tresoreria i 
Gestió tributària 
 

 
Juny de 2021 
 

Ordenança reguladora de la 
prestació patrimonial pública 
no tributària en concepte de 
tarifes per la prestació del 
servei de subministrament 
d’aigua potable i serveis 
accessoris al municipi de 
Manresa (modificació) 

Modificar l’Ordenança reguladora 
de la prestació patrimonial 
pública no tributària en concepte 
de tarifes per la prestació del 
servei de subministrament 
d’aigua potable i serveis 
accessoris al municipi de 
Manresa en el sentit d’establir 
les noves tarifes d’acord amb la 
memòria presentada per el 
gestor del servei. 

Servei de 
Tresoreria 
General i Gestió 
Tributària 

Juliol 2021 

 
 
Servei: Secretaria General 

 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o Secció 
responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 
 

 
Reglament Orgànic Municipal 

   
  
  
 

 
Redactar un nou Reglament 
Orgànic Municipal actualitzat 
d’acord amb la normativa vigent i  
adaptat  a  les noves necessitats 
organitzatives. 
 

 
Secretaria 
General 

 
Febrer 2021 
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Servei: Àrea de drets i serveis a les persones 

 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o Secció 
responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 

 
Ordenança general de 
subvencions 

(modificació) 
 

 
Adaptar-la a les Lleis 19/2013, i 
19/2014, relatives a la 
transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i 
a les lleis 39/2015 i 40/2015, 
relatives a procediment i règim 
jurídic. 

 

 
Secció de 
l'Oficina de suport 
jurídic dels 
Serveis a les 
Persones, 
conjuntament 
amb la 
responsable 
jurídica d’Àrea de 
Desenvolupament 
Local i altres 
serveis afectats 
 

 
Segon 
trimestre de 
2021 

 
Reglament del Servei de 
transport adaptat 

(modificació) 

 
Adaptar-lo al servei prestat 

 
Servei de 
Contractació, 
Patrimoni i 
Inversions 
 

 
Primer 
trimestre de 
2021 

 
Bases específiques 
reguladores de l’atorgament 
de subvencions de l’Àrea de 
Drets i Serveis a les persones 
de l’Ajuntament de Manresa 

(modificació) 
 

 
Document  d’aprovació anual 

 
Secció de 
l'Oficina de suport 
jurídic dels 
Serveis a les 
Persones 
 

 
Primer 
trimestre de 
2021 

 
Bases reguladores de 
cadascun dels premis 
atorgats per l’Ajuntament de 
Manresa 

(nova redacció) 

 
Regular les condicions 
d’atorgament de cadascun dels 
premis. 

 
Secció de 
l'Oficina de suport 
jurídic dels 
Serveis a les 
Persones 
 

 
Primer 
trimestre de 
2021 

 
Ordenança reguladora de la 
tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos 
potencialment perillosos 

(modificació) 
 

 
Articles 5, 7, 19.3, 26, 30, 
incorporació disposicions 
transitòries 

 
Secció de 
l’Oficina de 
Suport Jurídic de 
l’Àrea de Drets i 
Serveis a les 
Persones 
 

 
Quart trimestre 
2021 

Reglament de prestacions 
econòmiques de caràcter 
social 

(nou text) 

Dotar de caràcter reglamentari 
els actuals programes de 
prestacions econòmiques de 
naturalesa social 

Secció de 
l’Oficina de 
Suport Jurídic de 
l’Àrea de Drets i 
Serveis a les 
Persones 

Quart trimestre 
2021 
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Servei: Territori 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o Secció 
responsable dels 
treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 
 

 
Ordenança municipal sobre 
sorolls i vibracions 

(derogació i aprovació d’una 
nova) 
 
 

 
Regular les mesures i 
instruments municipals 
necessaris per a prevenir i 
corregir la contaminació 
acústica. 
Classificar les activitats segons 
el nivell d’immissió dins el seu 
recinte i fixar-ne condicions i 
nivells d’aïllament mínim. 
Regular sorolls curta durada i 
avisadors acústics. 
Regular horaris càrrega i 
descàrrega 
Regular activitats a l’aire lliure: 
Suspensió temporal objectius de 
qualitat acústica. 
 

 
Secció de l’Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

 
Segon 
semestre 2021 

Ordenança municipal 
reguladora de la intervenció 
administrativa d’activitats, 
instal·lacions i serveis 
(OMIA) 

(Modificació) 
 

Cal adequar-la a la múltiple 
normativa que ha anat sorgint 
(Llei 
16/2015 i altres modificacions 
normatives) 

Secció de l’Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

Primer 
semestre 2021 

Ordenança municipal de les 
llicències urbanístiques i el 
control de les obres. 

(derogació i aprovació d’una 
nova 

Cal fer-ne una de nova d’acord 
amb el nou marc legal de les 
llicències urbanístiques, després 
de les modificacions del DL 
1/2010, incloent-hi també les 
comunicades i la gestió dels 
residus. 

Secció de l’Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

Primer 
semestre 2021 

Ordenança municipal sobre 
actuacions que requereixen 
comunicació prèvia. 

(derogació) 

Derogar-la perquè el seu 
contingut quedarà inclòs en la 
nova 
ordenança d’obres. 

Secció de l’Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

Primer 
semestre 2021 

Ordenança municipal sobre 
gestió de les runes i residus 
de la construcció. 

(derogació) 

Derogar-la perquè el seu 
contingut quedarà inclòs en la 
nova 
ordenança d’obres 

Secció de l’Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

Primer 
semestre 2021 

Mapa de capacitat acústica 

(modificació) 
Modificar-lo per prescripció de la 
sentència del Tribunal Suprem 
que deixa sense efectes la 
qualificació d’una parcel.la 
urbana. 

Secció de l’Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

Primer 
semestre 2021 
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Servei: Cultura, Ensenyament i Esports 
 
 
Denominació de 
l’instrument normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o Secció 
responsable dels 
treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 
 

 
Reglament regulador del 
servei de llars d’infants del 
municipi de Manresa 

(modificació) 
 

 
Adaptar-lo a les necessitats del 
servei 

 
Servei de 
Contractació, 
Patrimoni i 
Inversions 

 
Tercer 
trimestre  2021 

 
Servei: Promoció de la Ciutat 

 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o Secció 
responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 
 

 
Ordenança reguladora del 
règim general d’ordenació i 
Utilització dels equipaments i 
instal·lacions públiques 
municipals 

(modificació) 

 
Revisió general de l’ordenança 
per tal d’actualitzar-la així com 
també la introducció d’un règim 
comú d’utilització dels serveis 
municipals 

 
Servei de 
Promoció de la 
Ciutat i Oficina 
de Suport jurídic 
de l’Àrea de 
Drets i Serveis a 
les Persones 
 

 
Segon 
semestre de 
2021 

 
Servei: Cooperació en l’Administració electrònica,  transparència i protecció de dades 
 

 
 
Denominació de 
l’instrument normatiu 

 
Objectius 

 
Servei o Secció 
responsable dels 
treballs de redacció  

 
Planificació temporal 
(data aproximada d’inici 
procediment  participació 
ciutadana previ, si escau) 

 

Reglament de 
funcionament de la bústia 
ètica i de bon govern de 
l’Ajuntament de Manresa i 
del seu sector públic 

Creació i ordenació de 
la bústia ètica i de bon 
govern de l’Ajuntament 
de Manresa i del seu 
sector públic 

Servei de Cooperació 
en l’Administració 
electrónica, 
Transparència i 
Protecció de dades 

Exclòs del 
procediment de 
participació. Data de 
constitució de la 
comissió d’estudi: 
març 2021. 

 
 

TERCER. Comunicar aquesta resolució a totes les Àrees i Departaments Municipals, per al 

seu coneixement i efectes. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació.” 
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=54.0 
 
 
2.2.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13693, de 13 de juliol de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
28/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 28/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. T28/2021, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de 
data 29 de juny d’import 41.202,82 euros. PRE.SOL 94 Subvenció fons europeu 
FEDER pel projecte Esplandor del Barroc . 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 5 de juliol  d’import 12.234,17 euros. 
PRE.SOL 99  Convocatòria d'Ajuts d'Inclusió Esportiva per Infants amb risc d'Exclusió 
Social i programa del Cicle de Passejades per a la Gent Gran de la Diputació de 
Barcelona, al qual estem adherits . 
 
.- Servei de Territori : Proposta de modificació de crèdits de data  22 de juny  d’import 
90.154,77 euros. PRE.SOL 88 Subvenció de l’ACA destinada a actuacions de 
recuperació de riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al 
districte de conca fluvial de Catalunya, per un import de 90.154,77 €, destinada a les 
actuacions derivades del “Projecte per actuacions de custòdia a la llera del Cardener”. 
 
.- Servei de Projectes urbans i Infraestructures Territorials : Proposta de 
modificació de crèdits de data 15 de juny  d’import 65.378,23 euros. PRE.SOL 87  
Concepte d'ingrés amb increment: Increment del cost de les obres de reparació de la 
resclosa de la Sèquia de Manresa pels danys causats pel temporal Glòria.  

 
.- Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local: Proposta de modificació de crèdits 
de data 22 de juny d’import 7.000,00 euros. PRE.SOL 92 per fer front a diverses 
despeses de reparació de vehicles de Protecció Civil. 
 
Aquestes modificacions es distribueix com es detalla a continuació:  

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=54.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=54.0
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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 2021, 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 T28/2021, 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=70.0 
 
 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14706, de 4 d’agost de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
29/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 29/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. T29/2021, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
 
Aquestes propostes són les següents: 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=70.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=70.0
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.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports  : Proposta de modificació de crèdits de 
data 29 de juliol  d’import 3.000,00 euros. PRE.SOL 110  Consell Comarcal del Bages 
pel transport no obligatori d'alumnat de diversos centres d'ensenyament. Cal 
complementar la partida per cobrir l'import establert en el conveni. 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 20 de juliol  d’import 32.000,00 euros. 
PRE.SOL 106  Majors ingressos d'import 32.000 euros provinents de la subvenció de 
l'OSIC pel Programa d'arts visuals. 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 6 de juliol  d’import 6.300,00 euros. 
PRE.SOL 98 Cal contractar personal necessari per substituir professorat del 
Conservatori de Música: Katia Michel i Peter Schmidt, per baixa de 
maternitat/paternitat (pendent des de RRHH puguin convocar la borsa) 
 
.- Servei d’Alcaldia i Presidència  : Proposta de modificació de crèdits de data  20 de 
juliol  d’import  16.534,12  euros. PRE.SOL 93   Acceptació de subvencions atorgades 
per la Diputació de Barcelona pels recursos "Pla Director de Participació" i  pel 
"Programa ACTUA de sensibilització ciutadana i tallers d’acció per l’Agenda Manresa 
2030", del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 
 
.- Servei de Drets Socials : Proposta de modificació de crèdits de data 20 de juliol  
d’import 14.868,00 euros. PRE.SOL 101 Subvenció fons prestació Diputació 
"Finançament en l'àmbit de joventut" . 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 20 de juliol  d’import 23.529,00 euros. 
PRE.SOL 102 Origen dels ingressos: Institut Català de la dona fitxa 2. 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 20 de juliol  d’import 6.239,42 euros. 
PRE.SOL 104 Origen dels ingressos: Fons de prestació de la Diputació. 

 
.- Servei de Desenvolupament Local : Proposta de modificació de crèdits de data 29 
de juliol d’import 2.000,00 euros. PRE.SOL 108  El regidor delegat d'Hisenda ha resolt 
l'acceptació i consignació com a ingrés dels ajuts econòmics rebuts de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2021-2023, convocatòria 2021. Entre 
aquests ajuts es troba l'actuació "Punt municipal d'informació de consum" per a la qual 
ens han atorgat 20.000€ aplicats 4.000€ a despeses diverses i 16.000€ de 
transferència al Consell Comarcal del Bages. 
 
.-Proposta de modificació de crèdits de data 29 de juliol d’import 5.600,00 euros. 
PRE.SOL 112 Aplicació part de l'ajut de 28.000€ atorgat per la DIBA per al 
desenvolupament del Projecte Indústria Circular del Bages 2021 (Simbiosi). 
 
Aquestes modificacions es distribueix com es detalla a continuació:  
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 
 
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, així com la generació de 
crèdits d’ingressos són competència de l’alcalde. 
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Consideracions legals 
 
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde. 
 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2021, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T29/2021, 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=82.0 
 
 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14446, de 28 de juliol de 

2021,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
30/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 30/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa,  a la vista de la modificació 
de finançament previst al projecte  2018/INVER/37 amb denominació: Museu. Millores 
Fase 2.- “Nous Accessos antic Col·legi Sant Ignasi. Segona Licitació”, dicto la 
resolució següent, la  que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En data 20 de juliol de 2021, el Servei de Projectes Urbans i Infraestructures 
Territorials (PRE.SOL 2021/103) proposa l’aprovació d’un canvi de finançament 
d’import 102.377,46 euros. 
 
En el pressupost municipal vigent per a l’exercici 2021 hi figura el projecte 
2018/INVER/37 amb denominació: Museu. Millores Fase 2.- “Nous Accessos antic 
Col·legi Sant Ignasi. Segona Licitació”, finançat amb Subvenció de la Diputació de 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=82.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=82.0
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Barcelona i crèdit d’entitats financeres. Aquest projecte ja ha estat justificat davant la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per part del servei es peticiona que caldria desvincular la part de finançament 
provinent del crèdit per un import de 102.377,46 euros del projecte i en el seu lloc 
aplicar-hi el finançament “Subvenció FEDER Esplendor del Barroc”. 
 
Consta que la Diputació de Barcelona no veu inconvenient en el canvi de finançament, 
restant només pendent la comunicació d’aquest canvi a l’entitat un cop sigui vigent. 
 
En cas d’aprovar-se el canvi de finançament, el projecte esmentat quedaria de la 
manera següent:  
 
2018/INVER/37 Museu. Millores Fase 2.-  
Nous accessos antic Col·legi Sant Ignasi. Segona licitació. 
    
Finançament: 
 
Subv. FEDER Esplendor del Barroc .....102.377,46 euros (abans crèdit entitats financeres) 

Subv. DIPUTACIO............................ 194.156,32 euros 
Subv. DIPUTACIÓ............................ 183.427,39 euros 
 
                            TOTAL 479.961,17 euros 
 
Consideracions legals 
 
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde. 
 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de canvi de finançament  número 30/2021, dins el 
Pressupost municipal vigent. 
 
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.- Notificar a la Diputació de Barcelona el canvi de finançament del projecte 
2018/INVER/37 . 
 
QUART.- 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=93.0 
 
 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 16358, de 17 de setembre 

de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
32/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 32/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. T32/2021, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de 
data 3 de setembre  d’import 6.924,00 euros. PRE.SOL 122  Origen dels ingressos: 
Subvenció OSIC programa Tocats de Lletra , Subvenció OSIC  programa Restauració 
de béns mobles del Museu i Subvencio OSIC programa Clubs de Lectura a les 
biblioteques. 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 13 de setembre   d’import 7.000,00 euros. 
PRE.SOL 126  Origen dels ingressos: Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, com a patrocini 
de la Festa Major 2021. 
 
.- Servei de Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de data  4 d’ 
agost   d’import  8.500,00   euros. PRE.SOL 115   Per la compra de cadires 
ergonòmiques pel personal de l’Ajuntament. 
 
.- Servei de Secretaria General: Proposta de modificació de crèdits de data 9 de 
setembre  d’import 900,00 euros. PRE.SOL 120 Increment de l'aplicació 
pressupostària  21 9202 21400 (Secretaria-Material de transport)  per a fer front al 
pagament de la reparació del vehicle de la flota municipal adscrit a la Subunitat de 
Notificacions i Comunicacions Postals. 

 
.- Servei de Desenvolupament Local: Proposta de modificació de crèdits de data 3 
de setembre  d’import 1.700,00 euros. PRE.SOL 118   Origen dels ingressos:  
Acceptació ajuts, per import de 5.700€ pel desenvolupament de tres actuacions, dos 
recursos de creació i millora de productes turístics i un de foment de la sostenibilitat 
turística, en el marc del Catàleg de Serveis 2021 de la Diputació de Barcelona. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=93.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=93.0
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-Proposta de modificació de crèdits de data 3 de setembre  d’import 7.420,44 euros. 
PRE.SOL 121   La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 10/12/2020, va 
resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concessió directa 
amb concurrència, del recurs econòmic Finançament de cursos de Transicions 
Educatives, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, procediment pel 
qual va atorgar un ajut econòmic per import de 25.103,44€ per al desenvolupament del 
curs escolar 2020-2021. L'import pressupostat era de 17.683€, per la qual cosa, 
l'acceptació de l'ajut ha suposat uns majors ingressos de 7.420,44€  
 
.-Proposta de modificació de crèdits de data 10 de setembre  d’import 55.000,00 euros. 
PRE.SOL 127  Origen dels ingressos: L’11 de desembre de 2020, la directora del SOC 
va resoldre atorgar a l’ajuntament de Manresa un import d’11.000,00 euros per a la 
contractació en pràctiques d’un jove beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya (JENP). Import que es va acceptar i aplicar íntegrament al programa 24132 
Joves en Pràctiques de l'exercici 2021. 
Posteriorment, el 29 de juliol de 2021, el SOC, en convocatòria 2021, ha resolt atorgar-
nos un import d’110.000,00 euros per a la contractació en pràctiques de 10 persones 
joves més, import que ha estat acceptat i aplicat íntegrament també al 2021. 
Aquest programa, amb una consignació inicial de 70.308€, estava actualment finançat 
per 4.308€ de recursos ordinaris i 11.000€ de la subvenció JENP convocatòria 2020. 
El fet de rebre la darrera subvenció per import de 110.000€, suposen uns majors 
ingressos de 55.000€. 
 
.- Servei de Territori  : Proposta de modificació de crèdits de data 9 de març  d’import 
15.000,00 euros. PRE.SOL 13 Ampliació partida per fer front al pagament de la 
inscripció al Registre de la Propietat de la reparcel·lació Plana del Pont Nou. 
 
Aquestes modificacions es distribueix com es detalla a continuació:  
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 
 
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, així com la generació de 
crèdits d’ingressos són competència de l’alcalde. 
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Consideracions legals 
 
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde. 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2021, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T32/2021, 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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“ 
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat 
d’Hisenda, senyor Valentí Junyent Torras, intervindria per informar sobre els punts 2.2, 
2.3, 2.4 i 2.5 de l’ordre del dia. 
 
La lectura i les intervencions d’aquests punts les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=104.0 
 
 
2.6.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14502, de 29 de juliol de 

2021, sobre substitució de l’alcalde titular, per vacances, del 7 al 23 
d’agost, ambdós inclosos. (SGR.ABS 8/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a 
continuació s’exposen: 

Antecedents 

El titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment per vacances durant el 
període comprès entre el 7 i el 23 d’agost de 2021, ambdós inclosos, raó per la qual 
s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària. 

Consideracions legals 

 
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, 
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que 
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 5475, de 27 de juny de 2020, publicada en el 
BOPB de 6 de juliol de 2020 , es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els 
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
PRIMER. Que durant el període comprès entre el 7 i el 17 d’agost de 2021, ambdós 
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i del primer, segona, tercer 
i quart i cinquè tinent d’alcalde, les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament 
per la sisena tinent d’alcalde, senyora Montserrat Clotet Masana que substituirà amb 
caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
 
SEGON. Que durant el període comprès entre el 18 i el 23 d’agost de 2021, ambdós 
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i del primer, segona, tercer 
i quart tinent d’alcalde, les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel 
cinquè tinent d’alcalde, senyor Josep Gili Prat que substituirà amb caràcter d’alcalde 
accidental al titular. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=104.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=104.0
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TERCER. Notificar aquesta resolució al cinquè tinent d’alcalde, senyor Josep Gili Prat, 
i a la sisena tinent d’alcalde, senyora Montserrat Clotet Masana. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=615.0 
 
 
2.7.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14540, de 28 de juliol de 

2021,  per la qual es declara emergent la contractació de l’obra de 
reparació d’una fuita d’aigua al primer pis del carrer Sobrerroca, núm 22. 
(AJT.DCP 58/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent de l’obra de reparació d’una fuita d’aigua al 
primer pis del c. Sobrerroca, núm. 22 que provoca entrada d’aigua a la Capella 
del Pou de la Gallina, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents 
i consideracions que a continuació s’exposen: 
Antecedents 
 
I. Arran d’una comunicació que informa d’una fuita d’aigua a l’interior de l’habitatge del 
primer pis del carrer Sobrerroca, núm. 22, s’efectua inspecció i es detecta l’existència 
d’una fuita d’aigua entre la rajola de la paret i la banyera, per sota de l’aixeta. Es tracta 
d’una fuita important que provoca entrada d’aigua a la Capella del Pou de la Gallina. 
 
Davant la situació de risc, respecte al mateix edifici i també respecte a la capella que hi 
ha en el pis inferior que es troba inclosa en el Catàleg i Pla especial del patrimoni, com 
a PP010 POU DE LA GALLINA I CAPELLA DE SANT IGNASI DEL POU i davant  la 
impossibilitat que la propietat procedeixi amb caràcter imminent a dur a terme aquesta 
actuació i atès el dany que pot causar la fuita en un element de Catàleg, escau una 
actuació immediata, a través d’una tramitació d’emergència, tal i com recull l’article 
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
II. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de 26 de juliol de 2021, a la vista de la 
greu situació i imminent perill de seguretat/salubritat, entén que escau una actuació 
immediata, a través d’una tramitació d’emergència, tal i com recull l’article 120 de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 
I proposa l’adjudicació dels treballs a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-
65.765.125), per la seva capacitat tècnica d’intervenir de forma immediata i per un 
import pendent de determinar en funció de la complexitat dels treballs a realitzar. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=615.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=615.0
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III. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 
jurídic el dia 28 de juliol de 2021. 
 
Consideracions Jurídiques 
 
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la 
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda 
principalment pels articles següents: 
 

 Article 120 de l’LCSP. 
 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració 
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment 
d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 120 de l’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 de seguretat/salubritat que afecta tot el sector 
esmentat, en què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que habilita 
l’actuació immediata per tal de corregir la situació de seguretat/insalubritat actual, 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 de l’obra de reparació d’una fuita d’aigua 
al primer pis del c. Sobrerroca, núm. 22 que provoca entrada d’aigua a la Capella del 
Pou de la Gallina. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’ article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària per fer 
front a l’obra declarada emergent al punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 
18 d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en l’obra de 
reparació d’una fuita d’aigua al primer pis del c. Sobrerroca, núm. 22 que provoca 
entrada d’aigua a la Capella del Pou de la Gallina i adjudicar el contracte a l’entitat 
mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb domicili al carrer Ramon 
Farguell, núm. 11 - nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb les estipulacions que 
s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’actuació consisteix en: 
 

 Retirada de tota la canonada malmesa. 

 Desmuntatge de la banyera. 
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 Reparació de la fuita amb la substitució de la part de canonada que 
estigui malmesa. 

 Un cop reparada la fuita i comprovat que no hi hagi pèrdues, tornar a 
col·locar la banyera. 

 Rejuntar i segellar la banyera amb els paraments verticals i horitzontals. 
 

 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 
 

 Durada: 8 dies. 
 

 Pressupost del contracte: a determinar. 
 

 Tècnics supervisors del contracte: 
 

- M. Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
- Ricard Torres Montagut, Cap de 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=630.0 
 
 
2.8.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14541, de 28 de juliol de 

2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs 
a l’edificació ubicada a la Plaça dels Drets, núm. 1. (AJT.DCP 59/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació dels treballs emergents per impedir l’accés a l’interior 
de l’immoble, desconnectar la instal·lació elèctrica i garantir l’estabilitat de 
l’edificació ubicada a la Plaça dels Drets, núm. 1, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 

1. A partir de la inspecció efectuada per comprovar el compliment de l’ordre 
d’execució (LLI.OEX 20120077) i en tenir coneixement de la possibilitat que l’edifici 
hagi patit danys estructurals que hagi agreujat el seu estat, també perquè es té 
coneixement de l’ocupació il·legal actual de l’edificació que es relaciona, i dels 
problemes socials que comporten les persones que l’ocupen, es detecta que 
l’edificació es troba en molt mal estat i que perilla la seva estabilitat, amb risc de 
col·lapse, posant en perill tant la pròpia edificació com les finques veïnes. Segons 
han indicat els serveis tècnics: 
 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=630.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=630.0
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Es tracta d’una edificació plurifamiliar, entre mitgeres, de planta soterrani, planta 
baixa, tres plantes pis i planta sotacoberta, de caràcter residencial-plurifamiliar en 
les tres plantes pis i part de la sotacoberta, la planta baixa havia estat destinada a 
ús comercial, si bé ara està en desús i s’utilitza com a magatzem i la planta 
soterrani que tampoc s’utilitza més que per guardar andròmines. 
 
La planta baixa eren tres locals comercials, actualment estan tots units formant 
una sola entitat, si bé cadastralment continuen sent tres entitats, i té accés al 
soterrani. Des de la planta soterrani hi ha un accés al carrer del Balç, però està tot 
ple de runa i per tant es desconeix el seu estat. 
 
En la planta principal hi ha tres habitatges i en la primera i segona planta hi ha dos 
habitatges per planta. En la planta sotacoberta hi ha un habitatge, una part 
destinada a trasters i una part que hi ha ubicats els dipòsits d’aigua de la finca. En 
aquesta planta també hi ha una terrassa. Va ser construït l’any 1820.  L’edificació 
es troba totalment ocupada. 
 
 Aparentment, l’edificació presenta lesions i patologies que comprometen la 

seva estabilitat; i cal considerar que la construcció no es sòlida i segura des del 
punt de vist estructural i tampoc es estanca. 
 

 En la planta soterrani, hi ha bigues de fusta que estan en mal estat. Han perdut 
una bona part de la seva secció. Presenta deformacions a la part més propera 
a la Baixada dels Drets. En algun punt es varen fer reforços amb bigues 
metàl·liques però es troben fortament degradades. Hi ha alguns punts que el 
revoltó ha col·lapsat. 
 

 En la planta baixa, s’observa el sostre de la galeria posterior, que és de 
biguetes de fusta i està apuntalat. Les biguetes de fusta estan en molt mal 
estat, mostren una deformació excessiva i la solera de rajola ceràmica està 
trencada en algun punt. A més els puntals es recolzen sobre el sostre de planta 
semi soterrani, paviment del local, que mostra deformacions en el paviment. En 
el moment de la inspecció es va comunicar a l’estadant del principal 3a, que es 
troba sobre aquest sostre malmès que no fes ús d’aquest espai. 
 

 La resta de sostre de planta baixa no s’ha pogut comprovar el seu estat donat 
que per sota hi ha cel ras d’encanyissat. 

 
 En la planta primera hi ha humitats en sostres, produïdes pel terrat de la planta 

superior. En alguns punts les bigues estan molt malmeses, hi ha alguns pilars 
de totxana per a suport del cavall de fusta que estava en risc de col·lapse. En 
aquesta planta s’han tirat envans i s’estan realitzant obres, sense disposar de 
cap tipus de llicència ni control tècnic. 
 

 En la planta segona, en la part posterior, el forjat està en molt mal estat. S’ha 
produït la caiguda del cel ras. Els caps de les bigues estan molt malmesos, han 
perdut el seu recolzament i aquestes bigues han perdut secció. Les bigues 
estan totalment deslligades, hi ha revoltons trencats. Hi ha risc de col·lapse 
imminent. En el moment de la inspecció es va comunicar als ocupants que no 
fessin ús d’aquest espai. 
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 La teulada està en mal estat, s’observa una deformació del conjunt de la 
teulada, s’aprecia que durant molt temps hi ha hagut filtracions d’aigua, la 
estructura de bigues de fusta està en males condicions, hi ha alguna biga 
principal totalment degradada, presenta elements estructurals apuntalats 
precàriament per tant, aquestes bigues molt degradades estan a punt de 
col·lapse. S’ha produït la caiguda del cel ras d’encanyissat. En general, 
presenta risc de col·lapse en alguna zona de la coberta. 
 

 El fet que per la teulada hi hagi hagut filtracions d’aigua, ha provocat que una 
part de les bigues de fusta del pis inferior també estiguin molt malmeses. 
Aquesta entrada d’aigües pluvials ha deteriorat molt l’estructura horitzontal de 
l’edifici. 
 

 El terrat de la planta superior està molt degradat, la rajola de ceràmica està 
erosionada . Es detecta que en algun moment s’ha aplicat una pintura asfàltica 
impermeabilitzant, bàsicament en el perímetre de les parets, però que no ha 
solucionat el tema de les filtracions. 
 

 La façana principal presenta desploms. En la primera i segona planta es poden 
apreciar fissures entre façana i forjat. 
 

 La mitgera a pati interior està molt degradada. 
 

 En alguns punts s’observa una reparació puntual feta amb biga metàl·lica, però 
aquestes estan carbonatades. En alguns punts hi ha part dels revoltons 
esfondrats. 
 
Si bé es disposa d’electricitat, és perqué la instal.lació elèctrica està punxada. 
A l’estar connectada directament de la xarxa sense elements de protecció, 
incomplint els mínims exigits per la normativa en relació a les instal·lacions 
elècriques i la connexió a la xarxa general. La instal·lació interior feta 
mitjançant esteses de cablejat elèctric i sense limitadors de potència, està en 
molt mal estat, és perillosa , irregular i està en molt males condicions. El seu 
estat provoca que hi hagi un greu risc d’incendi de tot l’edifici i més tenint en 
compte que l’estructura és de fusta. I esdevè un greu perill per les persones 
que estan ocupant aquest edifici. 
 

2. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 26 de juliol de 2021, posa de 
relleu que davant la situació de risc, pel que fa a la seguretat, degut a l’estat en 
què es troba l’edifici, i el perill que comporta l’estat actual tant per la via pública 
com pel propi edifici i els edificis contigus, que podria provocar fins i tot el 
col·lapse de l’immoble; i davant la impossibilitat que la propietat procedeixi amb 
caràcter imminent a realitzar aquesta actuació, s’escau una actuació immediata 
en aquest immoble, a través d’una tramitació d’emergència. 
 
I proposa que l’Ajuntament executi les actuacions necessàries de forma 
immediata, per garantir la seguretat; i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil 
RAIMOLCONS, SL, per un import pendent de determinar. 
 
L’actuació consisteix en: 
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- Apuntalar i prendre les mesures necessàries per tal de garantir 
l’estabilitat de l’edificació. 

- Netejar l’interior de l’edificació de restes orgàniques. 

- Construir  una coberta provisional de xapa metàl·lica, en la terrassa 
superior, per tal d’impedir la entrada d’aigua a l’interior de l’edifici. 

- Desconnectar la instal·lació elèctrica de l’edifici de la xarxa 
d’abastament públic. 

- Tapiat dels accessos i obertures a façanes, fins a la segona planta, així 
com finestres laterals i posteriors, per evitar l’accés de qualsevol 
persona a l’interior de l’edifici. 

 
3. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe, 

en data 28 de juliol de 2021, en què conclou que la contractació emergent dels 
treballs per impedir l’accés a l’interior de l’immoble, desconnectar la instal·lació 
elèctrica i garantir l’estabilitat de l’edificació ubicada a la Plaça dels Drets, núm. 
1, s’ajusta a dret. 
 

Consideracions Jurídiques 
 
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la 

contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda 
principalment pels articles següents: 

 
 Article 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 en la contractació administrativa. 
 
Així, l’article 120 de l’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 a la defensa nacional, cal 
atenir-se a aquest règim excepcional. 
 
És justament la situació de risc i perill imminent pel que fa a la seguretat, amb 
afectació directa al propi edifici, als edificis colindants i a la via pública que afecta 
aquesta finca, en què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que 
aconsella una actuació immediata en aquest edifici, 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: 
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PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs per impedir l’accés a 
l’interior de l’immoble, desconnectar la instal·lació elèctrica i garantir l’estabilitat 
de l’edificació ubicada a la Plaça dels Drets, núm. 1. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els  treballs 
per impedir l’accés a l’interior de l’immoble, desconnectar la instal·lació elèctrica 
i garantir l’estabilitat de l’edificació ubicada a la Plaça dels Drets, núm. 1; i 
adjudicar el contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb 
domicili al c. Ramon Farguell, núm. 11, nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb les 
estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’actuació consistirà en: 
 

 Apuntalar i prendre les mesures necessàries per tal de garantir 
l’estabilitat de l’edificació. 

 Netejar l’interior de l’edificació de restes orgàniques. 
 Construir  una coberta provisional de xapa metàl·lica, en la terrassa 

superior, per tal d’impedir la entrada d’aigua a l’interior de l’edifici. 
 Desconnectar la instal·lació elèctrica de l’edifici de la xarxa 

d’abastament públic. 
 Tapiar els accessos i obertures a façanes, fins a la segona planta, així 

com finestres laterals i posteriors, per evitar l’accés de qualsevol 
persona a l’interior de l’edifici. 
 

 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 
 

 Pressupost del contracte: a determinar. 
 

 Tècnics supervisors del contracte: 
 

 Mª Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
 Ricard Torres Montagut, Cap de 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=642.0 
 
 
2.9.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14542, de 29 de juliol de 

2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs 
a l’edifici La Farinera La Favorita. (AJT.DCP 60/2021).- 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=642.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=642.0
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El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent dels treballs per impedir l’accés a l’interior de 
l’immoble, desconnectar la instal·lació elèctrica i garantir l’estabilitat de l’edifici 
La Farinera La Favorita, dicto la resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
1. La Farinera la Favorita es tracta d’un conjunt industrial molt notable format per 

diverses construccions de l'antic complex fariner situades junt al riu i l'antiga 
carretera d'Esparreguera. Del conjunt d'edificis en destaca la nau principal, al 
costat del riu, de planta baixa i tres pisos, un cos de magatzem i sitges i un altre 
cos vora la via del tren que fa de moll de càrrega. 
En data 10 d’abril es va produir un incendi en una de les naus del complex. La nau 
afectada presenta almenys en la part inferior estructura de bigues de fusta, que 
han resultar molt afectades per l’incendi. La part posterior d’aquesta nau ha 
col·lapsat. Degut a l’estat en què es troba i el risc de col·lapse de la resta de la 
nau, no s’ha pogut accedir a l’interior de la nau. Sembla que en l’interior de la 
mateixa, apart de deixalles també hi havia apilades bigues de fusta. A l’efectuar 
inspecció a la resta de naus, es detecta que es troben en estat deplorable, en 
algun punt s’ha produït esfondraments. La coberta està en mal estat i presenta 
filtracions a l’interior de les naus cada vegada que plou. Les finestres són 
inexistents i/o estan obertes. Tot l’interior de les naus presenten gran acumulació 
de residus i deixalles, el que provoca un gran risc d’incendi. Les dues escales 
interiors per les que s’accedeix a les plantes superiors estan en molt mal estat, 
amb risc d’esfondrament. 
 
Degut al mal estat en que es troba i el risc que presenta s’ha incoat ordre 
d’execució LLI.OEX 20210019, per tal que es procedeixi de forma immediata a dur 
a terme les obres necessàries per tal de garantir l’estabilitat de l’edificació. 
 

2. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 26 de juliol de 2021, posa de 
relleu que davant la situació de risc, pel que fa a la seguretat, degut a l’estat en 
què es troba l’edifici, amb afectació directa al propi edifici i a les persones que 
puguin accedir al seu interior; i davant la impossibilitat que la propietat procedeixi 
amb caràcter imminent a realitzar aquesta actuació, s’escau una actuació 
immediata en aquest immoble, a través d’una tramitació d’emergència. 
 
I proposa que l’Ajuntament executi les actuacions necessàries de forma 
immediata, per garantir la seguretat; i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil 
RAIMOLCONS, SL, per un import pendent de determinar. 

 
3. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe, en 

data 29 de juliol de 2021, en què conclou que la contractació emergent dels 
treballs per impedir l’accés a l’interior de l’immoble, desconnectar la instal·lació 
elèctrica i garantir l’estabilitat de l’edifici La Farinera La Favorita, s’ajusta a dret. 

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

 Article 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 en la contractació administrativa. 
 
Així, l’article 120 de l’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 a la defensa nacional, cal 
atenir-se a aquest règim excepcional. 
 
És justament la situació de risc i perill imminent pel que fa a la seguretat, amb 
afectació directa al propi edifici i a les persones que puguin accedir al seu interior que 
afecta aquesta finca, en què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el 
que aconsella una actuació immediata en aquest edifici, 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 per impedir l’accés a 
l’interior de l’immoble, desconnectar la instal·lació elèctrica i garantir l’estabilitat 
de l’edifici La Farinera La Favorita, situada a l’antiga carretera d’Abrera a Manresa 
C-1441. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’ article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs 
per impedir l’accés a l’interior de l’immoble, desconnectar la instal·lació elèctrica 
i garantir l’estabilitat de l’edifici La Farinera La Favorita; i adjudicar el contracte a 
l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb domicili al c. Ramon 
Farguell, núm. 11, nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb les estipulacions que 
s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: l’actuació consistirà en: 
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            38 

 

 Tapiar de forma immediata tots els accessos a la nau i les obertures per 
les quals es podria accedir a l’interior, per tal de impedir l’accés de 
persones a l’interior de la mateixa. 

 Desconnectar la instal·lació elèctrica de l’edifici de la xarxa 
d’abastament públic, també per part de la companyia subministradora. 

 
 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 

 
 Pressupost del contracte: a determinar. 

 
 Tècnics supervisors del contracte: 

 
 Mª Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
 Ricard Torres Montagut, Cap de 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=654.0 
 
 
2.10.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14543, de 29 de juliol de 

2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs 
a l’immoble situat al carrer Sant Bartomeu núm. 17. (AJT.DCP 61/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent dels diferents treballs a l’immoble situat al 
carrer Sant Bartomeu número 17, dicto la resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 

I. Arran d’una queixa rebuda sobre l’edificació del carrer Sant Bartomeu, núm. 17, 
s’efectua inspecció i es constata el mal estat en què es troba la part superior de 
la façana principal de l’edifici: la cornisa, el ràfec de façana, l’arrebossat de 
façana i els dintells. Amb risc imminent de caiguda de part d’aquests elements 
a la via pública.       

II. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 26 de juliol de 2021, posa de 
relleu que atesa la situació de perill greu de seguretat amb afectació directa a 
la via pública tant pels vianants com per la circulació rodada del carrer Sant 
Bartomeu, així com per les persones que puguin accedir a l’interior de l’edifici, 
s’escau una actuació immediata en aquest immoble, a través d’una tramitació 
d’emergència, d’acord amb l’article 120 de la llei 9/2007 de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP en endavant) i proposa que l’Ajuntament 
executi les actuacions necessàries de forma immediata, per garantir la 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=654.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=654.0
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seguretat; i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL, per un 
import pendent de determinar. 

 
L’actuació consisteix en:  
 

 Retirar tots els elements de cornisa, ràfec, teules,  dintells i façana 

que presentem risc de caiguda a la via pública. 

 Estintolar el dintell de la balconera del segon pis. 

 Retirar la canal. 

 Col·locació d’escuma en la part interior del trobament entre façana i 

coberta de la façana principal. 

  
III. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 
jurídic el dia 27 de juliol de 2021. 
 
Consideracions Jurídiques 
 
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la 
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda 
principalment pels articles següents: 
 

 Article 120 de l’LCSP. 
 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració 
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment 
d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 120 de l’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 de seguretat amb afectació directa a la via 
pública tant pels vianants com per la circulació rodada del carrer Sant Bartomeu, així 
com per les persones que puguin accedir a l’interior de l’edifici, en què posa l’accent 
l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que habilita l’actuació immediata per tal de 
corregir la situació de seguretat actual, 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 diferents treballs a l’immoble situat al 
carrer Sant Bartomeu número 17. 
  
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 al punt anterior, en l’import que es determini un cop 
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l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 
18 d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els diferents 
treballs a l’immoble situat al carrer Sant Bartomeu número 17 i adjudicar el contracte a 
l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb domicili al carrer Ramon 
Farguell, núm. 11 - nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb les estipulacions que 
s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’actuació consisteix en: 
 

 Retirar tots els elements de cornisa, ràfec, teules,  dintells i façana 

que presenten risc de caiguda a la via pública. 

 Estintolar el dintell de la balconera del segon pis. 

 Retirar la canal. 

 Col·locació d’escuma en la part interior del trobament entre façana i 

coberta de la façana principal. 

  
 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 

 
 Durada: 1 dia. 

 
 Pressupost del contracte: a determinar. 

 
 Tècnics supervisors del contracte: 

 
- M. Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
- Ricard Torres Montagut, Cap de 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=666.0 
 
 
2.11.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14544, de 29 de juliol de 

2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs 
a l’immoble situat al carrer Sant Bartomeu núm. 9. (AJT.DCP 62/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent dels treballs a l’immoble situat al carrer Sant 
Bartomeu número 9, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents 
i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=666.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=666.0
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Antecedents 
 

I. A partir d’inspecció efectuada es detecta el mal estat en què es troba la llosa 
del balcó de 1r pis (façana del Passatge Aiguader), així com el baixant que està 
trencat i part d’una antiga sortida de fums que només queda la part superior i 
presenta risc de caiguda. Amb risc imminent de caiguda de part d’aquests 
elements a la via pública. 

II. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 26 de juliol de 2021, posa de 
relleu que a causa del mal estat en què es troba i al risc que presenta pel que 
fa a la seguretat per als vianants s’ha incoat ordre d’execució LLI.OEX 
20200067, per tal que es procedeixi de forma immediata a dur a terme les 
obres necessàries per a garantir la seguretat a la via pública. Transcorregut el 
termini atorgat i, davant la impossibilitat que la propietat procedeixi amb 
caràcter imminent a dur a terme aquesta actuació, i atesa la situació de perill 
greu de seguretat amb afectació directa a la via pública, s’escau executar 
aquesta actuació immediata a través d’una tramitació d’emergència, d’acord 
amb l’article 120 de la llei 9/2007 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP en endavant) i proposa que l’Ajuntament executi les actuacions 
necessàries de forma immediata, per garantir la seguretat; i adjudiqui els 
treballs a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL, per un import pendent de 
determinar. 

 L’actuació consisteix en: 
 

 Fer caure de forma controlada la llosa en mal estat del balcó del primer 
pis. 

 Retirar la barana metàl·lica actual. 

 En el forat de l'obertura corresponent al balcó, i en el pla de façana, 
disposar d'un element de protecció fixe, (barana d'obra, metàl·lica o 
similar) d’ 1,10m. 

 Retirar la sortida de fums parcial que hi ha adossada a la façana lateral i 
que presenta risc de caiguda a la via pública. 

 Reparar la part inferior del baixant existent que està trencat. 
 
 
III. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 
jurídic el dia 28 de juliol de 2021. 
 
Consideracions Jurídiques 
 
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la 
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda 
principalment pels articles següents: 
 

 Article 120 de l’LCSP. 
 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració 
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment 
d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 120 de l’LCSP, preveu 
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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 de seguretat amb afectació directa a la via 
pública, en què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que habilita 
l’actuació immediata per tal de corregir la situació de seguretat actual, 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 a l’immoble situat al carrer 
Sant Bartomeu número 9. 
  
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 al punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 
18 d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs a 
l’immoble situat al carrer Sant Bartomeu número 9 i adjudicar el contracte a l’entitat 
mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb domicili al carrer Ramon 
Farguell, núm. 11 - nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb les estipulacions que 
s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’actuació consisteix en: 
 

 Fer caure de forma controlada la llosa en mal estat del balcó del primer 
pis. 

 Retirar la barana metàl·lica actual. 
 En el forat de l'obertura corresponent al balcó, i en el pla de façana, 

disposar d'un element de protecció fixe, (barana d'obra, metàl·lica o 
similar) d’ 1,10m. 

 Retirar la sortida de fums parcial que hi ha adossada a la façana lateral i 
que presenta risc de caiguda a la via pública. 

 Reparar la part inferior del baixant existent que està trencat. 
 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 

 
 Durada: 3 dies. 

 
 Pressupost del contracte: a determinar. 

 
 Tècnics supervisors del contracte: 

 
- M. Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
- Ricard Torres Montagut, Cap de Servei d'Urbanisme. 
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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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=678.0 
 
 
2.12.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14545, de 29 de juliol de 

2021,  per la qual es declara emergent la contractació del treball de tapiat 
de la porta d’accés a l’immoble situat al carrer Galceran Andreu, núm. 12. 
(AJT.DCP 63/2021).-   

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent del treball de tapiat de la porta d’accés a 
l’immoble situat al carrer Galceran Andreu, número 12, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 

I. L’edificació situada en el carrer Galceran Andreu, núm. 12 havia estat objecte 
d’un procediment de ruïna l’any 2018 a causa del seu mal estat (LLI.RUI 
2018006). En aquest procediment es van efectuar unes obres estructurals i una 
part de l’edifici va quedar apuntalat interiorment per tal de garantir-ne 
l’estabilitat. L’edifici va quedar  tancat.  

Arran de la comunicació efectuada per un veí que la porta d’accés a l’edifici es 
trobava oberta i que s’havia vist una persona accedint a l’interior, s’efectua 
inspecció al mateix per tal de comprovar en quin estat es troba l’edifici. En 
aquests moments l’edifici està estabilitzat i una part apuntalada,  però no està 
en condicions per ser habitat. 

Es tracta d’un edifici entre mitgeres compost de planta baixa i quatre plantes 
pis, destinades a local la planta baixa i la resta a habitatges amb un total de 10 
habitatges. L’edificació es troba totalment buida. 

Aquest edifici com ja s’ha dit abans no es troba en situació per a ser ocupat i 
l’accés de persones al seu interior pot suposar un perill per aquestes persones i 
a la vegada pot posar també en risc l’estabilitat de l’edifici. 

II. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 26 de juliol de 2021, posa de 
relleu que atesa la situació de perill greu de seguretat amb afectació directa als 
possibles ocupants d’aquesta finca i als dels edificis colindants, així com a la 
via pública, s’escau executar aquesta actuació immediata a través d’una 
tramitació d’emergència, d’acord amb l’article 120 de la llei 9/2007 de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP en endavant) i proposa que 
l’Ajuntament executi les actuacions necessàries de forma immediata, per 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=678.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=678.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            44 

 

garantir la seguretat; i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, 
SL, per un import pendent de determinar. 

 L’actuació consisteix en: 
 

- Tapiat de la porta d’accés a l’edifici. 

  
III. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 
jurídic el dia 28 de juliol de 2021. 
 
Consideracions Jurídiques 
 
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la 
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda 
principalment pels articles següents: 
 

 Article 120 de l’LCSP. 
 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració 
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment 
d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 120 de l’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 de seguretat amb afectació directa als possibles 
ocupants d’aquesta finca i als dels edificis colindants, així com a la via pública, en què 
posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que habilita l’actuació 
immediata per tal de corregir la situació de seguretat actual, 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 del treball de tapiat de la porta d’accés a 
l’immoble situat al carrer Galceran Andreu, número 12. 
  
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 al punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 
18 d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en el treball de 
tapiat de la porta d’accés a l’immoble situat al carrer Galceran Andreu, número 12 i 
adjudicar el contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb 
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domicili al carrer Ramon Farguell, núm. 11 - nau 4 – 08243 de Manresa, d’acord amb 
les estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: l’actuació consisteix en el tapiat de la porta d’accés a l’edifici. 
 

 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 
 

 Durada: 1 dia. 
 

 Pressupost del contracte: a determinar. 
 

 Tècnics supervisors del contracte: 
 

- M. Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
- Ricard Torres Montagut, Cap de 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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=689.0 
 
 
2.13.- Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 14897, de 

12 d’agost de 2021, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal per risc 
d’incendis forestals en fase d’Alerta. (AJT.DCP 64/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Montserrat Clotet i Masana, alcaldessa accidental de l’Ajuntament de Manresa,  dicto 
la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i raonaments jurídics que 
s’exposen tot seguit: 
 
Antecedents 
 
Atès que la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, ha 
informat de l’activació, en fase d’alerta del Pla especial d'emergències per incendis 
forestals de Catalunya (INFOCAT). 
 
Vist que també s’ha informat del greu risc d’incendi forestal per la situació 
meteorològica existent, la qual està previst que es perllongui al llarg dels propers dies.  
 
Vist que s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA al nostre municipi. 
 
Vist que amb motiu de l’activació en fase d’alerta del Pla d’Incendis Forestals, pot ser 
imprescindible requerir la prestació de serveis, realització d’adquisicions i 
subministraments indispensables, havent-los de contractar lliurement i amb caràcter 
urgent sense el temps necessari per subjectar-se als requisits legalment establerts. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=689.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=689.0
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Raonaments jurídics 
 
Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, que 
faculta als Alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de 
catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne 
compte immediatament al ple corporatiu. 
 
Article 117 del text refós de 18  d’abril del 86, regulador de les disposicions vigents en 
matèria de règim local, que atribueix facultats als alcaldes per a la directa execució 
d’obres, prestació de serveis o realització d’adquisicions i subministraments 
indispensables o la seva lliure contractació sense subjecció als principis 
reglamentàriament establerts, en casos de esdeveniments catastròfics o situacions 
que posin en greu risc la seguretat pública. 
 
Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual 
es regulen les competències de l’alcalde. 
Atès que el Pla de referència estableix que l’alcalde és el director d’aquest i el 
responsable municipal de l’emergència. 
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit 
municipal. 
 
En ús de les atribucions que legalment tinc conferies 
 
Resolc:  
 
Primer. Activar el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en fase 
d’ALERTA mentre duri aquesta situació, que contempla, entre altres accions, les 
mesures de prevenció següents: 
 
a) La transmissió dels avisos pertinents. 
b) La constitució immediata del comitè d'emergència del pla, si escau. 
c) L'ordre de mobilització dels grups d'actuació, si escau. 
d) La comunicació de l'activació del pla al Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT). 
e) L'avís a la població. 
 
Segon. Notificar el contingut d’aquesta Resolució al CECAT, a les persones i serveis 
implicats,  publicar-la a l’e-tauler (tauler electrònic), a la web municipal i fer-ne la 
màxima difusió possible. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=701.0 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=701.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=701.0
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2.14.- Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 14898, de 
12 d’agost de 2021, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal per 
onada de calor en fase d’Alerta. (AJT.DCP 65/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Montserrat Clotet i Massana, alcaldessa accidental de l’Ajuntament de Manresa,  dicto 
la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i raonaments jurídics que 
s’exposen tot seguit: 
 
Antecedents 
 
Atès que s’ha activat el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) com a 
conseqüència de l’onada de calor i tenint en consideració la previsió de superació del 
llindar de temperatures extremes. 
 
Vist que amb motiu de l’activació en fase d’alerta del Pla per onada de calor, pot ser 
imprescindible requerir la prestació de serveis, realització d’adquisicions i 
subministraments indispensables, havent-los de contractar lliurement i amb caràcter 
urgent sense el temps necessari per subjectar-se als requisits legalment establerts. 
 
Raonaments jurídics 
 
Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, que 
faculta als Alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de 
catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne 
compte immediatament al ple corporatiu. 
 
Article 117 del text refós de 18  d’abril del 86, regulador de les disposicions vigents en 
matèria de règim local, que atribueix facultats als alcaldes per a la directa execució 
d’obres, prestació de serveis o realització d’adquisicions i subministraments 
indispensables o la seva lliure contractació sense subjecció als principis 
reglamentàriament establerts, en casos de esdeveniments catastròfics o situacions 
que posin en greu risc la seguretat pública. 
 
Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual 
es regulen les competències de l’alcalde. 
 
Atès que el Pla de referència estableix que l’alcalde és el director d’aquest i el 
responsable municipal de l’emergència. 
 
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit 
municipal. 
 
En ús de les atribucions que legalment tinc conferies, 
 
Resolc:  
 
Primer. Activar el Pla d’Actuació Municipal per onada de calor en fase d’ALERTA 
mentre duri aquesta situació, que contempla, entre altres accions, les mesures de 
prevenció següents: 
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a) La transmissió dels avisos pertinents. 
b) La constitució immediata del comitè d'emergència del pla, si escau. 
c) L'ordre de mobilització dels grups d'actuació, si escau. 
d) La comunicació de l'activació del pla al Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT). 
e) L'avís a la població. 
 
Segon. Notificar el contingut d’aquesta Resolució al CECAT, a les persones i serveis 
implicats,  publicar-la a l’e-tauler (tauler electrònic), a la web municipal i fer-ne la 
màxima difusió possible. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
L’alcalde informa que el Grup Municipal del PSC-CP ha sol·licitat intervenir en aquest 
punt de l’ordre del dia.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=712.0 
 
 
2.15.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 15003, de 18 

d’agost de 2021, sobre desactivació del Pla Bàsic d’Emergències 
Municipals per onada de calor. (AJT.DCP 66/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Josep Gili Prat, alcalde accidental de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i raonaments jurídics que s’exposen tot 
seguit: 
 
Antecedents 
 
Tenint en compte que per resolució de data 12 d‘agost de 2021, es va activar en fase 
d’alerta el Pla Bàsic d’Emergències Municipals per onada de calor, d’acord amb 
les previsions tècniques que conté. 
 
Vist que l’activació del pla referit al punt anterior es va efectuar en base a l’activació 
del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCOCAT) com a conseqüència de l’onada 
de calor i tenint en consideració la previsió de superació del llindar de temperatures 
extremes. 
 
Tenint en compte que en data 15 d’agost de 2021 a les 17:26 h es va desactivar el Pla 
de Protecció civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor en fase d’alerta atesa 
la millora en les  previsions meteorològiques facilitades pel Servei Meteorològic de 
Catalunya. 
 
Raonaments jurídics 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=712.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=712.0
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Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, que 
faculta als Alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de 
catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne 
compte immediatament al ple corporatiu. 
 
Article 117 del text refós de 18  d’abril del 86, regulador de les disposicions vigents en 
matèria de règim local, que atribueix facultats als alcaldes per a la directa execució 
d’obres, prestació de serveis o realització d’adquisicions i subministraments 
indispensables o la seva lliure contractació sense subjecció als principis 
reglamentàriament establerts, en casos de esdeveniments catastròfics o situacions 
que posin en greu risc la seguretat pública. 
 
Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual 
es regulen les competències de l’alcalde. 
 
Atès que el Pla de referència estableix que l’alcalde és el director d’aquest i el 
responsable municipal de l’emergència. 
 
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit 
municipal. 
 
En ús de les atribucions que legalment tinc conferies. 
 
RESOLC: 
  
Primer.- Desactivar, amb efectes a les 8:00 hores d’avui (18 d’agost de 2021) el Pla 
Bàsic d’Emergències Municipals per onada de calor , activitat per resolució de data 
12 d’agost de 2021, tenint en compte la millora de la situació excepcional que va 
motivar la seva activació. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=971.0 
 
 
2.16.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 15004, de 18 

d’agost de 2021, sobre desactivació del Pla d’Actuació Municipal per risc 
d’incendis forestals. (AJT.DCP 67/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Josep Gili Prat, alcalde accidental de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i raonaments jurídics que s’exposen tot 
seguit: 
 
Antecedents 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=971.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=971.0
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Tenint en compte que per resolució de data 12 d‘agost de 2021, es va activar en fase 
d’alerta el Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendis forestals, d’acord amb les 
previsions tècniques que conté. 
 
Vist que l’activació del pla referit al punt anterior es va efectuar en base a l’activació en 
fase d’alerta del Pla Especial d’Emergències per incendis forestals de Catalunya 
(INFOCAT) i a l’activació del Pla ALFA en nivell 3 al nostre municipi. 
 
Tenint en compte que en data 16 d’agost de 2021 a les 00:00 h es va desactivar el Pla 
Especial d’Emergències per incendis forestals de Catalunya. 
 
Raonaments jurídics: 
 
Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, que 
faculta als Alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de 
catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne 
compte immediatament al ple corporatiu. 
 
Article 117 del text refós de 18  d’abril del 86, regulador de les disposicions vigents en 
matèria de règim local, que atribueix facultats als alcaldes per a la directa execució 
d’obres, prestació de serveis o realització d’adquisicions i subministraments 
indispensables o la seva lliure contractació sense subjecció als principis 
reglamentàriament establerts, en casos de esdeveniments catastròfics o situacions 
que posin en greu risc la seguretat pública. 
 
Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual 
es regulen les competències de l’alcalde. 
 
Atès que el Pla de referència estableix que l’alcalde és el director d’aquest i el 
responsable municipal de l’emergència. 
 
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit 
municipal. 
 
En ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
RESOLC: 
  
Primer.- Desactivar, amb efectes a les 8:00 hores d’avui (18 d’agost de 2021) el Pla 
d’Actuació Municipal per risc d’incendis forestals, activitat per resolució de data 12 
d’agost de 2021, tenint en compte la millora de la situació excepcional que va motivar 
la seva activació. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=983.0 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=983.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=983.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            51 

 

2.17.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 15498, de 26 d’agost de 
2021, sobre aprovació dels Protocols d’actuació municipal per 
emergències per la Festa Major i per la Festa Major Alternativa 2021. 
(AJT.DCP 68/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient administratiu instruït d’ofici, dicto la resolució següent que es fonamenta en 
els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:  
 
Tenint en compte que del 26 al 30 d’agost de 2021 tindrà lloc a la nostra ciutat la Festa 
Major 2021.  

Vist que la cap d’Unitat d’Emergències i Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha 
redactat un Protocol d‘actuació municipal per emergències per la Festa Major 
d’enguany i un Protocol per la Festa Major Alternativa, que incorporen els aspectes 
tècnics dels actes i els quals s’acompanyen dels plànols que grafien la situació dels 
diferents elements contemplats en els Protocols. 
 
Consideracions legals 
 
Article 3.3 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 
 
Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual 
es regulen les competències de l’alcalde. 
 
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes. 

 
RESOLC:  

Primer.- Aprovar els Protocols d’actuació municipal per emergències per la Festa 
Major 2021 i per la Festa Major Alternativa, els quals incorporen les mesures de 
seguretat que a nivell tècnic i operatiu cal adoptar durant la celebració de les mateixes. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
se celebri.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=992.0 
 
 
2.18.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 d’agost de 2021, 

sobre la llei 15/2021, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials - 2n trimestre 2021. (TRE.MOR 
1/2021).-   

 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=992.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=992.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            52 

 

“L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les 
administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves 
obligacions. 
 
La normativa aplicable a la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes 
del sector públic, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic, així com, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic. 
 
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica 
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present 
informe el qual té per objecte veure el compliment dels terminis de pagament que 
estableix la llei, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis mitjos de 
pagament i pendent de pagament. 
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D’acord amb la guia publicada pel Ministeri d’hisenda i administracions públiques, el 
termini de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de 
l’emissió de la certificació d’obra per part de l’administració i, d’acord amb Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contactes del sector públic, l’administració ha d’aprovar les 
certificacions d’obra o factures en el termini de 30 dies i, un cop aprovades, ha 
d’abonar el preu en el termini de 30 dies des de l’aprovació. Tenint en compte aquests 
dos terminis, l’administració ha de pagar les factures o certificacions d’obra en el 
termini màxim de 60 dies des de la recepció de la factura o emissió de la certificació 
d’obra. 
 
Durant el segon trimestre de 2021 el termini mig de pagament s’ha situat en 40 dies, 
per sota dels 60 dies màxims, abonant-se 3.410 factures o certificacions d’obra per 
import total de 8.854.841,37 euros. D’aquestes, s’han pagat 1.799 factures o 
certificacions d’obra per import total de 1.191.242,63 euros fora del període legal de 
pagament, que representa un percentatge del 13,45% del total a nivell d’import i, un 
52,8% del total a nivell de nombre de factures. 
 
En relació a aquestes 1.799 factures pagades fora del període legal de pagament, hi 
ha 1.757 factures de l’empresa subministradora de l’energia i gas, que presenta una 
factura per a cada comptador, el que provoca que es tramitin un gran nombre de 
factures per un concepte de despesa, que és el subministrament de l’energia i el gas. 
Si fem el càlcul de les factures pagades fora del període legal de pagament, agrupant 
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com a una única factura les presentades per l’empresa subministradora de llum i gas 
en un dia, el nombre de factures pagades fora del període legal de pagament passaria 
a ser de 49 factures, que representa el 3,2% del total de factures pagades en el 
trimestre.  
 
No obstant, l’Ajuntament ha de continuar fent esforços per aconseguir pagar la totalitat 
de les factures o certificacions d’obra dins del període legal de pagament, és a dir, en 
el termini màxim de 60 dies. 
 
Arran de la crisi provocada pel Covid19, l’Ajuntament de Manresa va prendre la 
mesura de reduir el termini de pagament a proveïdors. Aquesta mesura ha consistit en 
reduir el termini de pagament de les factures i certificacions des de que s’aproven, així, 
analitzant aquest segon trimestre de 2021, el termini mig de pagament des de 
l’aprovació de les factures o certificacions ha estat de 20 dies.  
 
I, el termini mig de tramitació de les factures ha estat de 20 dies, per sota dels 30 dies 
màxims establert a la Llei de contactes del sector públic i, per sota de la mitja dels 
trimestres anteriors, que se situava al voltant de 28-30 dies. 
 
De la suma del termini mig de tramitació (20 dies) més el termini mig de pagament (20 
dies), resulta el termini mig de pagament d’aquest trimestre des del registre de les 
factures o emissió de les certificacions d’obra (40 dies). Termini inferior al dels 
trimestres anteriors per la reducció del termini mig de tramitació, que tal i com s’ha 
esmentat, ha passat de 28-30 dies a 20 dies. 
 
El gràfic següent mostra el termini mig de pagament de 2018, 2019, 2020 i 2021: 

 
 

” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=1003.0 
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1003.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1003.0
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2.19.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de juliol de 2021, relatiu al 
 període mitjà de pagament a proveïdors –  Juny 2021. (INT.PMP 8/2021).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix que les Administracions Públiques hauran de 
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors  i disposar d’un pla de tresoreria 
que inclourà, almenys, la informació relativa a la previsió de pagaments a proveïdors, 
de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa 
sobre morositat. 
 
De conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre , pel qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
de conformitat amb l’establert a la Disposició Transitòria Única del reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors a les Administracions Públiques (modificat pel 
Reial Decret 1040/2017). 
 
Per l’exposat, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors consolidat 
publicat a la pàgina web de l’entitat i enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és el 
següent: 
 

Dades PMP juny de 2021: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=1014.0 
 
 
2.20.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de setembre de 2021, relatiu 
 al període mitjà de pagament a proveïdors – Juliol 2021. (INT.DON 
 6/2021).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1014.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1014.0
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“L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix que les Administracions Públiques hauran de 
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors  i disposar d’un pla de tresoreria 
que inclourà, almenys, la informació relativa a la previsió de pagaments a proveïdors, 
de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa 
sobre morositat. 
 
De conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre , pel qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
de conformitat amb l’establert a la Disposició Transitòria Única del reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors a les Administracions Públiques (modificat pel 
Reial Decret 1040/2017). 
 
Per l’exposat, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors consolidat 
publicat a la pàgina web de l’entitat i enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és el 
següent: 
 
Dades PMP juliol de 2021: 

 
“ 

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c02377
7d10001?startAt=1020.0 
 
 
2.21.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 7 de setembre de 2021, relatiu 

a les dades d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 
2021.  (INT.DON 7/2021).- 

 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1020.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1020.0
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“De conformitat amb els articles 4.1 b) i 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 

per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes 

en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, adjunt es remeten les dades d'execució del pressupost corresponent al 

segon trimestre de l’exercici 2021, resultant el següent Informe d'Avaluació de 

compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que engloba el 

perímetre del Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions 

Públiques d'aquesta corporació.  

 

Aquesta informació ha estat remesa telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Funció 

Pública dins els terminis establerts i cal donar-ne compte al Ple. 

 

Per l’exposat, s’informa que l’extracte de la informació remesa al Ministeri referida al 

segon trimestre del 2021 és la que s’adjunta com a annexos. 

 

” 
 
La informació remesa al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la podeu consultar 
a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c35c
28bbf0085 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c02377
7d10001?startAt=1026.0 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c35c28bbf0085
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c35c28bbf0085
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1026.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1026.0
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2.22.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 7 de setembre de 
 2021,  de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre de 
 2021.  (INT.DON 8/2021).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes a l'article 213 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les 
facultats recollides en l'article 4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, emeto el següent Informe basat en els següents: 

 

ANTECEDENTS 

PRIMER. Les Corporacions Locals que comptin amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri 
d’Hisenda, durant la seva vigència, hauran de remetre abans del dia trenta del primer mes 
següent a la finalització de cada trimestre, informació trimestral sobre, almenys, els següents 
extrems: 

 Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 

total del crèdit disponible i el crèdit disposat. 

 Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment. Igualment, 

s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el 

pagament a proveïdors. 

 Operacions amb derivats. 

 Qualsevol altre passiu contingent. 

 Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 

pla d’ajust. 

SEGON. La legislació aplicable és la següent: 
 

 L’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012 de l’1 de octubre, per la que es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

TERCER. A més hauran de remetre al mencionat Ministeri abans del dia trenta-u de gener de 
cada any (o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre, si es 
tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
següent contingut mínim: 
 

 Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. [Si es tracta de Corporacions 

Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a la previsió 

de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral acumulada]. 

 Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, en el seu cas, 

de les mesures addicionals adoptades. 

 Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla 

per aquest any i explicació, en el seu cas, de les desviacions. 
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Així, en compliment amb el disposat a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, informo el que 
segueix sobre l’execució del pla d’ajust i l’anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari 
d’execució o en les mesures del pla d’ajust: 
 

INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 

 

PRIMER. INGRESSOS 

A. Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost 

 

 

Les desviacions de l’estimació dels ingressos (drets nets liquidats) totals a 31 de desembre 
respecte del previst en el Pla d’Ajust, augmenten en un 9,21%. 

No obstant això, si analitzem per tipus d’ingressos, podem destacar el següent: 
 

- Els ingressos per operacions corrents quedarien un 4,98% per sobre en relació a les 

previsions del Pla d’Ajust consolidat. Significa un augment de 4.355,14 milers d’euros, 

en termes absoluts. 

- Pel que fa als ingressos de capital, es preveu un important augment, d’un 138,44% 

respecte el Pla. 

- I en referència a la previsió de drets reconeguts en concepte d’ingressos per 

operacions financeres, ens situem un 3,35% per sobre. 
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B. Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust (dades del trimestre corresponent): 

 

 

 

SEGON. DESPESES 

A. Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost: 

 

L’augment de la projecció de les despeses a 31 de desembre respecte les previstes en el Pla 
d’Ajust, és del 0,58% per sobre del previst. 

Si analitzem el tipus de despesa veiem que: 
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- Les despeses corrents experimenten un augment del 3,53%, això son 2.321,84 milers 

d’euros, en valor absolut. 

- Pel que fa a les despeses de capital, experimenten una reducció d’un 4,23% respecte 

les previsions del Pla d’Ajust. 

- Les despeses per operacions financeres es veuen reduïdes en un 16,32%, havent-se 

reduït tant els actius com els passius financers respecte les previsions del Pla. 

 

En aquest apartat no es va preveure prendre mesures relatives a despeses, tal i com es veu en 
l’apartat següent. 

 

B. Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures 

del pla d’ajust (dades acumulades al quart trimestre al ser l’obligació de remissió 

anual): 
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TERCER. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I ENDEUTAMENT 

 Endeutament: 

 

El deute del primer trimestre només inclou l’ajuntament, mentre que en el segon trimestre les 
dades ja són consolidades. 

 Magnituds Financeres i pressupostàries: 

 

  



 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            63 

 

CINQUÈ. ALTRES INDICADORS DEL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 

 Avals públics rebuts i altres operacions de crèdit: 

 

 Deute comercial: 
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 Operacions amb derivats i altres passius contingents: 

 

SISÈ. L’Entitat Local ha complert amb l’obligació d’actualització d’informació de la CIR-Local. 

SETÈ. L’Entitat Local ha complert amb l’obligació de remetre l’informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions. 

VUITÈ. L’Entitat Local ha de continuar executant les previsions del Pla d’Ajust. 

 
El resultat del control permanent previ de l’expedient és: Favorable.” 

 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c02377
7d10001?startAt=1033.0 
 
 
2.23.- Donar compte de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, 

núm. 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis 
de neteja viària i recollida de residus en municipis amb població superior 
a 20.000 habitants, exercici 2017. (AJT.DIC 58/2021).- 

 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents  
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1033.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1033.0
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1.- El 15 de juny de 2021, el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya va 
aprovar l’informe de fiscalització, núm. 9/2021, relatiu al control municipal de les 
concessions dels serveis de neteja viària i recollida de residus en municipis amb 
població superior a 20.000 habitants, exercici 2017. 
 
2.- El 7 de juliol de 2021, el síndic major comunica a l’Ajuntament de Manresa (RE. 
E/002888-2021), que l’informe de referència s’ha aprovat i publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3.- D’acord amb l’informe, el seu objecte ha estat l’anàlisi de l’activitat efectuada pels 
ajuntaments dels municipis indicats, a fi d’avaluar el control efectiu que durant l’exercici 
2017 van dur a terme sobre els serveis prestats per les empreses concessionàries. 
Amb aquesta finalitat, el treball s’ha adreçat a comprovar que els ajuntaments tenien 
establerts els mecanismes de control adients i suficients per verificar sistemàticament 
la correcta prestació dels serveis contractats, tant en termes quantitatius com 
qualitatius. 
 
Fonaments jurídics 
 
1.- D’acord amb l’article 44 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de 
comptes, en relació amb els articles 40 i 41 del text refós del Reglament de règim 
interior de la Sindicatura de Comptes, estableixen el règim de publicitat dels seus 
informes. 
 
2.- La Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, en la disposició addicional sisena, apartat primer, estableix que els 
informes emesos per la Sindicatura de Comptes en la seva funció de fiscalització, un 
cop rebuts pels ens locals, aquests han de posar-los en coneixement dels seus òrgans 
de govern i publicar-los a la seu electrònica. 
 
3.- En virtut de l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, el Ple és l’òrgan municipal al qual s’ha de donar compte d’aquest 
informe, atès que té atribuïdes les funcions de control i fiscalització dels òrgans de 
govern. 
 
Per tot això, com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, 
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
1r.- Donar compte de l’informe de fiscalització, núm. 9/2021, de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, adjunt al present dictamen, relatiu al control municipal de les 
concessions dels serveis de neteja viària i recollida de residus en municipis amb 
població superior a 20.000 habitants, exercici 2017, en compliment del que estableix la 
disposició addicional sisena, de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres i administratives. 
 
2n.- Publicar l’informe de fiscalització esmentat en l’apartat dispositiu anterior a la seu 
electrònica municipal. 
 
3r.- Comunicar al Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l’adopció 
del present acord.” 
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L’informe de fiscalització, núm. 9/2021, de la Secretaria de Comptes de 
Catalunya, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja 
viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 
habitants, exercici 2017, el podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c36a
865e00089 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=1042.0 
 
 
2.24.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 16159, de 14 de setembre 

de 2021, sobre incoació d’expedient per concedir la Medalla de la ciutat al 
Mèrit de la Solidaritat a l’activista de la cultura de la pau Domènec 
Cucurella Comellas, a títol pòstum. (CUL.HON 3/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia,  Alcalde  de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient 
administratiu instruït a proposta del Consell Municipal de Solidaritat, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació 
s’exposen: 
 
Antecedents 
 
El Consell Municipal de Solidaritat proposa a l’Ajuntament de Manresa que s’atorgui la 
Medalla de la ciutat al mèrit de la Solidaritat a l’activista de la cultura de la pau 
Domènec Cucurella Comellas. 
 

Atesa la trajectòria personal i professional de Domènec Cucurella Comellas, nascut a 
Manresa l’any 1931. Va ingressar a la Companyia de Jesús l’any 1950, al noviciat de 
Veruela, província de Saragossa. Allà realitzà els estudis de Lletres durant tres anys. 
Seguidament estudià Humanitats i filosofia al Seminari de Sant Cugat. Seguidament 
marxa al Paraguai com a missioner. 

L’any 1960 torna i realitza els seus estudis de Teologia al Seminari de Granada. És 
ordenat sacerdot el juliol de 1963. Al cap d’un any torna a Paraguai per establir-se 
definitivament allà, complint la seva vocació. Treballa com a professor al Colegio Cristo 
Rey de Asunción. Amb els seus alumnes organitzen activitats per arribar als i les joves 
dels barris amb més dificultats i aportar així millors oportunitats. Anys després és 
traslladat a Posades, Misiones, on imparteix classes i col·labora amb la presó, també 
col·labora amb barris pobres per sortir de la misèria i defensar els seus drets. Degut a 
que va ser considerat perillós pel règim va deixar la Companyia i va començar de nou 
a Buenos Aires. A l’Argentina forma una família i té dues filles, treballa al diari Clarín 
com a redactor i corrector. També acaba marxant per evitar possibles tortures i mort. 

Torna a començar de nou, a Manresa, dedicant-se a la docència. A la nostra ciutat 
reprèn les seves activitats solidàries. L’any 1988 forma part del grup que creen Justícia 
i Pau a Manresa. El 1995 assumeix el càrrec de president, que manté a l’actualitat. 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c36a865e00089
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c36a865e00089
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1042.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1042.0
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El 1992 va participar i impulsar la creació de la Coordinadora de solidaritat Manresa. El 
seu paper compromès i actiu a l’hora de crear ponts i treball conjunt entre diferents 
moviments, va facilitar que la Coordinadora es transformés en Consell Municipal de 
Solidaritat, primer òrgan de participació sectorial creat a Manresa i un dels 10 primers 
consells de solidaritat creats a Catalunya. 

Figura clau en el moviment de la Cooperació a nivell local. La seva trajectòria reflecteix 
els principals moments de la Cooperació: participa de totes les campanyes que 
impulsen la denúncia de les diverses situacions d’injustícia, tant a nivell representatiu 
de l’entitat Justícia i Pau, com a nivell personal. Pren part de l’acampada de la Plaça 
Espanya amb motiu de la campanya estatal del 0,7 %. El 1994 s’implica a la denúncia 
del conflicte de Rwanda, i el 1996 davant l’esclat de violència cap als refugiats hutus 
en els camps de refugiats del Zaire, forma part de la Coordinadora de l’Acció Solidaria 
amb els refugiats ruandesos del Bages. Al 1999-2000, participa a la campanya: “Deute 
extern, deute etern?” per a la seva abolició, impulsada per Justícia i Pau, Càritas, 
Manresa Unides i la Unió de Religiosos. Forma part del col·lectiu Bages Aturem la 
Guerra, arran de la invasió de l’Iraq (2003), i participa en la campanya de l’Objecció 
Fiscal, per dir NO  al finançament d’armament i de guerres amb els nostres impostos. 

En el marc del grup local de Justícia i Pau ha acostat a Manresa campanyes 
importants que promouen el comerç just, el consum conscient, l’antimilitarisme, 
l’economia crítica, entre moltes altres. 

En el marc del Consell, també ha tingut un paper impulsor i aglutinador, formant part 
activa de les comissions de treball, especialment de la comissió permanent i de la 
comissió de cultura i pau i sensibilització ciutadana. 

A banda de l’àmbit de la cooperació, el Domènec té diferents motivacions i inquietuds 
socials i culturals. Són mostra de la diversitat d’interessos i militàncies: la participació 
en grups de diàleg interreligiós, les col·laboracions a Ampans, Òmnium Bages, 
Intermón entre altres. També ha estat col·laborador del Banc d’aliments de Manresa i 
de la presó dels Lledoners. 

Tota la seva trajectòria sintetitza els valors de la solidaritat, essent les seves actituds i 
accions una mostra de la constància del treball incansable per a la pau, la justícia i la 
bona convivència. Les persones més properes defineixen la seva actitud vital com a 
“vocació genuïna per la lluita pels drets humans, per la defensa d’una vida digna i la 
llibertat de pensament, sempre des de la coherència vital que el fan una persona 
íntegra i exemple per a molts”. 

Una vegada iniciat l’expedient ha sobrevingut la seva mort el passat 5 de setembre 
d’enguany, a l’edat de 90 anys. 

És voluntat de l’Ajuntament de Manresa  reconèixer els mèrits de les persones que per 
la seva trajectòria han dut a terme accions rellevants que afavoreixen d’una manera o 
altra la ciutat de Manresa. 
 
Consideracions legals 
 
El Reglament d’ Honors i Distincions aprovat per aquest Ajuntament de Manresa, en 
sessió plenària del 18 de febrer de 2008, i modificat per acord plenari de 27 de setembre 
de 2018, en els seus articles 19 a 23, regula la incoació de l’ oportú expedient per a la 
determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una 
distinció i nomenament d’instructors de l’expedient,  del qual se n’haurà de donar compte 
posteriorment en la propera sessió plenària. 
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Vist l’informe proposta emès per la coordinadora del Programa de Cooperació en data 6 
d’agost de 2021, complementat per l’emès el 14 de setembre de 2021 després de la 
mort d’en Cucurella, i l’informe emès per la cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic de 
data 14 de setembre d’enguany sobre  la proposta  de la concessió de la Medalla de la 
ciutat al Mèrit de la Solidaritat a l’activista de la cultura de la pau, Domènec Cucurella 
Comellas, d’acord amb el què s’estableix en l’article 4 del Reglament d’Honors i 
Distincions. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85, 
de 21 d’abril de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 
article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 10 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Resolc: 
 
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar 
donar la Medalla de la ciutat al Mèrit de la Solidaritat a l’activista de la cultura de 
la pau Domènec Cucurella Comellas, a títol pòstum. 
 
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Jamaa Mbarki El Bachir, Regidor 
de Nova Ciutadania i Cooperació, i com a Secretària del mateix a la Sra. Rosa de Paz i 
Sanjuan, coordinadora del Programa de Cooperació. 
 
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
L’alcalde informa que malauradament el senyor Domènec Cucurella Comellas, ens va 
deixar fa unes setmanes, en tot cas hi havia en curs aquesta medalla i per aquest 
motiu el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki el Bachir, intervindrà 
en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
A continuació, els Grups Municipals de PSC-CP, Fem Manresa i Cs demanen 
intervenir. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=1062.0 
 
 
3. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de 

Plaça de Palmira Jaquetti Isant a l’actual Plaça Montserrat. (CUL.HON 
2/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde, de 7 de setembre de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1062.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1062.0
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“És voluntat d’aquest ajuntament dotar els vials i espais públics de Manresa amb el 
nom de persones que han destacat  en algun camp per tal de reconèixer els seus 
mèrits, tal com contempla i determina el Reglament d’Honors i Distincions de Manresa. 
I és voluntat explícita de l’ajuntament de donar prioritàriament noms de dones per tal 
de revertir la diferència que hi ha entre noms d’homes i de dones al Nomenclàtor de la 
ciutat.   
 
En data 2 d’octubre de 2020 i número de registre E2020056440, Glòria Ballús 
Casóliva, va presentar una instància exposant que l’any 2020 havia estat designat Any 
Palmira Jaquetti Isant per part de la Generalitat de Catalunya “com a reconeixement a 
la llarga, excel·lent i molt àmplia tasca a favor de la cultura, des de diverses vessants: 
literària, docent, musical, folklòrica, artística, etc.” i sol·licitant que es donés el seu nom 
a un carrer de la ciutat. 
 
Per altra banda, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de 
la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, ha impulsat la 
celebració de l’Any Palmira Jaquetti Isant amb motiu dels 125 anys del seu naixement. 
La data oficial d’inauguració de l’Any va ser el 2 de març de 2020 i la clausura s’ha fet 
el 8 de maig de 2021. 
 
Un cop examinada la proposta, es van iniciar les actuacions tendents a incoar 
expedient administratiu d’honors i distincions, amb la finalitat que s’atorgui el nom de 
Palmira Jaquetti Isant a l’actual Plaça Montserrat, a la intersecció dels carrers: 
Arbonès, Campanes i Santa Maria. 
 
Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 30 de juny de 2021, 
s’acordà incoar expedient per determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 
aconsellar, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, donar el 
nom de Plaça de Palmira Jaquetti Isant a l’actual plaça Montserrat. 
 
L’informe de la instructora assenyala que Palmira Jaquetti Isant, va ser poetessa, 
folklorista, escriptora, compositora i traductora i fou una de les moltes dones que, des 
d’un anonimat encara vigent, van contribuir a millorar el nivell cultural del país a partir 
de les seves inquietuds musicals, literàries, pedagògiques i humanístiques en general. 
Com a dona d’una època en què era difícil ésser escoltada i valorada en el món 
intel·lectual i cultural, representa un paradigma de tantes altres dones, també 
anònimes, que van contribuir a construir un model de país. La seva figura, la seva 
trajectòria i el llegat que ens ha deixat mereixen el nostre reconeixement i la seva 
divulgació. 
 
Així, l’article 26 de l’Ordenança municipal sobre convivència ciutadana estableix que 
cada una de les vies públiques s’identificarà amb un nom diferent, podent tramitar-se, 
d’acord amb l’article 27, d’ofici o a instància de part. En ambdós casos correspon al 
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu. 
 
L’article 28 de l’ordenança abans esmentada regula la retolació de les vies públiques 
com un servei públic. 
 
La denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica seguir  el 
procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions, aprovat per aquest 
Ajuntament de Manresa en sessió plenària del 18 de febrer de 2008 i modificat per acord 
plenari de 27 de setembre de 2018. 
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L'article 4 en relació amb l’article 17 i 18 del Reglament d'Honors i Distincions estableix 
que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi 
de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi 
engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un complex urbà, un 
espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol 
pòstum i després de transcorreguts almenys 3 anys de la defunció. 
 
L’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 19 a 23, regula la 
instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que 
aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual se n’haurà de donar compte 
posteriorment en la propera sessió plenària. 
 
S’han realitzat tots els actes previstos al Reglament abans esmentat, seguint en tot 
moment el procediment administratiu necessari per a l’atorgament de l’honor. 
 
L'article 21 de l'esmentat Reglament estableix que la concessió d’aquest tipus d’honor  
haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerint-se per a la seva adopció 
l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de 
membres de la Corporació. 
 
L’article 24 estableix que es portarà un Llibre-Registre de distincions Honorífiques, en el 
qual es consignaran les circumstàncies personals de tots i cadascun dels afavorits amb 
alguna menció honorífica, establint les dades i els requisits necessaris. 
 
Vist l'informe favorable emès per la regidora delegada de Cultura, en la seva qualitat 
d'instructora de l'expedient, en data 24 d’agost de 2021. 
 
Vist l’informe emès per la cap d’unitat de l’oficina de Suport Jurídic en data 6 de 
setembre de 2021, l’informe emès per l’arquitecta de Planejament i Paisatge de data 9 
d’agost de 2021 i l’informe emès per la cap d’unitat d’Estadística, Gestió de Població i 
Processos Electorals de data 20 de juliol de 2021. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents  

ACORDS 
 
Primer.- Designar amb el nom de plaça de Palmira Jaquetti Isant a l’actual Plaça 
Montserrat, a la intersecció dels carrers: Arbonès, Campanes i Santa Maria, d’acord 
amb el plànol adjunt. 
 
Segon.- Ordenar la col·locació, per part dels serveis tècnics municipals corresponents, 
de les plaques i retolacions que corresponguin a l’esmentat carrer, indicant-hi la 
següent llegenda: 
 

“Plaça de Palmira Jaquetti Isant 
(Barcelona, 1895  - Santa Margarida i el Monjos, 1963) 
Folklorista, poeta i compositora”  

 
Tercer.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l’afavorida, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la 
data de la mateixa." 
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L’alcalde informa que en aquest punt de l’ordre del dia, intervindrà la senyora Glòria 
Ballús Casóliva, convidada pel Govern Municipal. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=1536.0 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 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. 

 
 
3.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost 

de l’exercici 2020. (AJT.DIC 70/2021).- 
 
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde, de 8 de setembre de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
 
“La Intervenció municipal va procedir a la formació del Compte General del 
Pressupost, corresponent a la corporació i els seus ens dependents, en relació a 
l’exercici 2020. 
 
El Compte General del Pressupost de l’exercici de 2020 va ser informat favorablement 
per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en la reunió de data 31 de 
maig de 2021.  
 
Amb posterioritat, va ser exposat al públic, juntament amb els seus justificants i 
l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant  anunci publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província del dia 1 de juliol de 2021, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
Durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, objecció ni observació. 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 212 i 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’article 4.2.b) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Per l’exposat, es proposa l’adopció del següent 
 
                 ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2020 rendit per 
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst. 
 
El Compte General del Pressupost està format pels comptes dels ens següents: 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1536.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=1536.0
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- Ajuntament de Manresa 

 
- Consorcis adscrits: 

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

 
- Societats mercantils íntegrament participades: 
 

 Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A. 
 Manresa d’Equipaments Escènics, S.L.M. 

 
- Societats mercantils participades: 

 
 Aigües de Manresa, S.A. 

 
- Entitats sense finalitat de lucre: 

 
 Fundació Turisme i Fires de Manresa 

 
- Societats mercantils dependents: 

 
 Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA 

 
SEGON.- Remetre el Compte General juntament amb la documentació que l’integra a 
la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 d’octubre.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=2806.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius 

(8 GMERC, 8 GMJxM i 4 GMPSC-CP) i 5 abstencions (3 GM Fem Manresa i 2 

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

reproduït. 

 
Es fa constar que la regidora Gemma Boix Pou, del GM Fem Manresa, i el regidor 
Miguel Cerezo Ballesteros, del GM de Cs, es trobaven fora de la sala en el moment de 
la votació.  
 
4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que es fes el debat conjunt i la 
votació separada dels punts 4.1.1 i 5.2.1 de l’ordre del dia. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=2806.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=2806.0
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4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa 
plurianual per finançar la reversió de la nau magatzem, situada al carrer 
Josep Comas i Solà núm. 8 del Polígon Industrial de Bufalvent, a favor de 
l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 68/2021).- 

 
Es fa constar que la regidora Gemma Boix Pou, del GM Fem Manresa, i el regidor 
Miguel Cerezo Ballesteros, del GM de Cs, s’incorporen a la sessió durant el debat 
d’aquest punt. 
 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de setembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets  
 
1.- El Ple de la Corporació, en la sessió del 2 de maig de 2007, va aprovar la 
modificació de la concessió administrativa del servei de recollida de residus 
municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicada a l’entitat 
mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., en el sentit d’incorporar al 
contracte la construcció d’un parc logístic, en una parcel·la de propietat municipal, 
situada al polígon industrial de Bufalvent, al carrer Josep Comas i Solà. 
 
La inversió prevista s’estimava en 3.503.694,56 € més el 16% d’IVA, amb un total de 
4.064.285,69 €, dels quals 2.798.667,13 € corresponien al parc de neteja i 
1.265.618,56 € corresponien a la nau de magatzem. 

 
2.- En el mateix acord aprovat pel Ple abans esmentat s’establia que en qualsevol 
moment abans de l’acabament de la concessió, l’Ajuntament de Manresa podria 
acordar la reversió parcial anticipada de la part de l’immoble corresponent a la nau 
magatzem, per la qual cosa, hauria de satisfer a la concessionària el 31,14% del 
valor total pendent d’amortitzar en el moment en què es produís l’acord de reversió 
parcial. 
 
3.- La construcció de la nau va suposar un increment de cost 126.877,09 €, d’acord 
amb l’Acta de final d’obra de 22 de setembre de 2008. 
 
4.- El 22 de febrer de 2011, el Ple va adjudicar el nou contracte de concessió 
administrativa a favor de l’entitat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, 
SA. El contracte es va formalitzar el dia 18 de març de 2011 i la prestació del servei 
va començar el dia 1 de maig de 2011.  
 
5.- El 18 de març de 2021, Ple va aprovar la pròrroga forçosa del contracte, per un 
termini màxim d’un any, això és, pel període comprès entre el dia 1 de maig de 2021 i 
el dia 30 d’abril de 2022, en els mateixos termes i condicions. 
 
 
6.- El 26 de maig de 2021, el cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans, ha emès un 
informe pel que proposa la reversió de la nau magatzem a favor de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
7.- La Interventora Municipal, mitjançant certificat de data 31 de maig de 2021, ha 
acreditat l’existència de crèdit pressupostari suficient per aprovar la reversió en 
qüestió. 
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8.- El 28 de juliol de 2021, el cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans, ha emès un 
segon informe pel que proposa la reversió de la nau magatzem, amb efectes a 30 de 
setembre de 2021, per un import de 887.340,92 €, a pagar en dos terminis, un primer 
pagament de 443.670,46 €, el 30 de setembre de 2021, i un segon pagament de 
443.670,46 €, com a màxim el 30 de juny de 2022. El segon pagament comportarà el 
pagament d’interessos calculats al 5,5%, des de l’1 d’octubre de 2021 fins a la data 
efectiva del pagament. De l’import dels interessos esmentats caldrà descomptar 
l’excés dels pagaments mensuals efectuats fins el 30 de setembre de 2021, que 
s’estimen en 22.854,40 €. 
 
9.- El 7 de setembre de 2021, la cap de Secció de Residus, Neteja, Jardineria i 
Economia Circular ha emès un informe tècnic pel que proposa que s’estableixi una 
plurianualitat, 2021-2022, que reculli les previsions de despesa referenciades en el 
punt anterior. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- El Títol sisè del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en endavant LRHL, regula el 
pressupost i la despesa pública, i concretament, en el capítol primer, secció segona 
es refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests. 
 
2.- D’acord amb l’article 172 de la LRHL,  els crèdits per a despeses es destinaran 
exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en el 
pressupost general de l’entitat local o les seves modificacions.  

3.- Són despeses de caràcter plurianual aquells que estenen els seus efectes 
econòmics a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzin i comprometin. La seva 
autorització i el compromís se subordinarà al crèdit que per a cada exercici es consigni 
als respectius Pressupostos. 

El règim jurídic de les despeses de caràcter plurianual el trobem a l’article 174 de la 
LRHL, a l’article 79 i ss del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es 
desenvolupa el capítol  primer del títol sisè de la LRHL així com per l’article 28 de les 
Bases d’Execució del Pressupost Municpal. 

A tal efecte podran adquirir-se compromisos per despeses que hagin d'estendre's a 
exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzin, sempre que la seva execució s'iniciï en 
el propi exercici i que, a més, es trobin en algun dels casos següents: 

a. Inversions i transferències de capital. 

b. Els altres contractes i els de subministrament, de consultoria, d'assistència tècnica i 
científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres de manteniment i d'arrendament 
d'equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a la normativa de contractació 
pública aplicable, que no puguin ser estipulats o resultin antieconòmics per un any. 

c. Arrendaments de béns immobles. 

d. Càrregues financeres dels deutes de l'entitat local i dels seus organismes autònoms. 
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e. Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les corporacions 
locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 

4.- Vist l’informe tècnic emès per la cap de Secció de Residus, Neteja, Jardineria i 
Economia Circular, de 7 de setembre de 2021, pel que proposa que s’autoritzi una 
despesa plurianual 2021-2022, pels imports descrits en el fet vuitè. 
 
5.- L’òrgan competent per autoritzar la despesa plurianual és doncs el Ple municipal, 
d’acord amb l’establert a l’article 174 de la LRHL, en relació amb l’article 88 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria de 
pressupostos. 
 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Hisenda, en exercici de les competències conferides per Resolució de 
l’alcalde, número 5476, de 27 de juny de 2020, i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona,  proposo al Ple de la Corporació l’aprovació del següent, 
 
Acord: 
 
1.- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2021-2022, per un import total 
de 887.340,92 euros per finançar la reversió de la nau magatzem, situada al carrer 
Josep Comas i Solà, número 8, del Polígon Industrial de Bufalvent, a favor de 
l’Ajuntament de Manresa.  
 
2.- Aprovar la distribució de la despesa plurianual que es detalla a continuació: 
 

 Setembre 2021: 443.670,46 € 

 Juny 2022: 443.670,46 €” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=2963.0 
 
 
5.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la reversió de la nau magatzem 

del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió 
del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del 
municipi de Manresa. (CON.EXE 49/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Ciutat Verda i del regidor 
delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, de 9 de setembre de 2021, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Antecedents 

 

I. En el marc del servei de recollida de residus municipals i neteja de la via 

pública del municipi de Manresa, adjudicat a l’entitat mercantil Fomento de 

Construcciones y Contratas SA, el Ple de la Corporació. en sessió de 2 de 

maig de 2007, va aprovar la modificació de la concessió administrativa vigent 

en aquell moment, en el sentit d’incorporar al contracte la construcció d’un parc 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=2963.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=2963.0
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logístic, en una parcel·la de propietat municipal, situada al polígon industrial de 

Bufalvent, al carrer Josep Comas i Solà.  

 

La inversió prevista s’estimava en 3.503.694,56 € més el 16% d’IVA, amb un 

total de 4.064.285,69 €, dels quals 2.798.667,13 € corresponien al parc de 

neteja i 1.265.618,56 € corresponien a la nau de magatzem.  

 

II. En el mateix acord aprovat pel Ple abans esmentat s’establia que en qualsevol 

moment abans de l’acabament de la concessió, l’Ajuntament de Manresa 

podria acordar la reversió parcial anticipada de la part de l’immoble 

corresponent a la nau magatzem, per la qual cosa, hauria de satisfer a la 

concessionària el 31,14% del valor total pendent d’amortitzar en el moment en 

què es produís l’acord de reversió parcial. 

 

III. En data 22 de setembre de 2008 es va signar l’Acta de final d’obra, amb un  

increment de cost de 126.877,09 €. 

 

IV. El Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer de 2011, 

va adoptar l’acord d’adjudicar el nou contracte de concessió administrativa que 

consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i 

neteja urbana del municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO 

DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (NIF A-28.037.224). 

 

El contracte es va formalitzar el dia 18 de març de 2011 i la prestació del servei 

va començar el dia 1 de maig de 2011. 

 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA va segregar la 

branca d’activitat dels serveis mediambientals a FCC MEDIO AMBIENTE SA 

(A-28.541.639), amb efectes 1 d’octubre de 2019. 

 

V. El Ple de la Corporació, en sessió de data 18 de març de 2021, aprovar la 

pròrroga forçosa del contracte, per un termini màxim d’un any, això és, pel 

període comprès entre el dia 1 de maig de 2021 i el dia 30 d’abril de 2022, en 

els mateixos termes i condicions. 

 

VI. El cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans, va emetre un informe en data 26 

de maig de 2021, en que proposava la reversió de la nau magatzem. 

 

VII. La Interventora Municipal, mitjançant certificat de data 31 de maig de 2021, ha 

acreditat l’existència de crèdit pressupostari suficient per aprovar la reversió en 

qüestió. 

 

VIII. Mitjançant proveïment de data 1 de juny de 2021, s’ha donat audiència a la 

mercantil FCC MEDIO AMBIENTE SA (A-28.541.639), en el present expedient 

de reversió.  

 

FCC MEDIO AMBIENTE SA va presentar un primer escrit d’al·legacions amb 

RE E2021044893, en data 11 de juny de 2021. 

I en data 15 de juliol de 2021, mitjançant instància amb RE E2021054076 va fer 

una reconsideració a la seva al·legació PRIMERA, pel que fa a l’import de la 
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reversió parcial de la nau magatzem, en el sentit de considerar que és una 

operació de préstec no bancari i, per tant, exempta d’IVA; però entenent que si 

l’AEAT considerés que l’operació de reversió parcial de la nau magatzem,  està 

subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit, sense que resulti aplicable cap 

exempció, i procedís a reclamar a FCC MEDIO AMBIENTE, SAU l’ingrés de 

l’esmentat tribut, l’Ajuntament de Manresa es faria càrrec del mateix. 

 

IX. El cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans, ha emès un nou informe en data 

28 de juliol de 2021, en que proposa la reversió de la nau magatzem, amb 

efectes a 30 de setembre de 2021, per un import de 887.340,92 €, a pagar en 

dos terminis, un primer pagament de 443.670,46 €, el 30 de setembre de 2021, 

i un segon pagament de 443.670,46 €, com a màxim el 30 de juny de 2022.  

 

X. Actualment es troba en tràmit la proposta d’acord sobre l’autorització de la 

despesa plurianual, per als exercicis 2021-2022, per un import total de 

887.340,92 euros. 

 

XI. En data 9 de setembre de 2021, el TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i 

Inversions ha emès un informe jurídic en què conclou que l’aprovació de la 

reversió de la nau magatzem del contracte de la concessió administrativa que 

consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i 

neteja urbana del municipi de Manresa, adjudicada a la mercantil FCC MEDIO 

AMBIENTE SA, en els termes fixats, s’ajusta a dret. 

 

Consideracions jurídiques 

 

1. Immoble objecte de reversió. La nau magatzem està situada al carrer Josep 

Comas i Solà número 8 del Polígon Industrial de Bufalvent de Manresa.  

La parcel·la i la construcció són 100% propietat municipal. Per tant, la reversió 

anticipada no implica cap canvi de titularitat ni compravenda.  

 

La construcció es va realitzar d’acord amb el projecte executiu anomenat 

Projecte de construccions de naus industrials per residus – neteja – magatzem, 

aprovat per resolució de l’alcalde el 19 de febrer de 2007. L’operació de 

construcció de les naus representa un préstec no bancari a 35 anys amb 

quotes mensuals d’amortització de capital i interessos calculats al 5,5%, 

segons el sistema francès i durant la seva vida útil es va actualitzant el capital 

pendent.  

D’acord amb l’apartat 18 de l’article 20.1 de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el 

valor afegit, estan exemptes les operacions financeres de concessió de crèdits i 

préstecs en diner sigui quina sigui la forma com s’instrumentin.  

 

L’informe del cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans, de data 28 de juliol 

de 2021, conclou que el valor residual de les naus, en data 30 de setembre de 

2021, serà de 2.849.521,28€, dels quals 1.962.180,36€ corresponen al parc de 

neteja i 887.340,92€ a la nau magatzem. 

 

2. Règim jurídic de la reversió. El règim jurídic de la reversió es preveu en la 

pròpia modificació contractual del servei aprovada en data 2 de maig de 2007, 

en el marc de l’anterior concessió, i diu literalment que l’Ajuntament de 
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Manresa podrà acordar la reversió parcial anticipada de la part de 

l’immoble corresponent a la nau magatzem, per la qual cosa, haurà de 

satisfer a la concessionària el 31,14% del valor total pendent d’amortitzar en el 

moment en què es produeixi l’acord de reversió parcial. 

 

3. Audiència al concessionari. En aquest expedient de modificació contractual 

s’ha donat audiència al concessionari, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

4. Condicionament pressupostari. Actualment es troba en tràmit l’aprovació de la 

despesa plurianual. Pel que fa a la part corresponent a l’exercici 2022, 

l’autorització de la despesa quedarà subordinada al crèdit que el respectiu 

pressupost prevegi, d’acord amb allò que preveu l’article 174 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals. 

 

5. Òrgan municipal competent. L'òrgan competent per a l’aprovació de la reversió 

de la nau de la concessió és el Ple de la Corporació, en la seva condició 

d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del 

TRLCSP. 

 

Per tot això, en qualitat de Regidor delegat de Ciutat Verda, i Regidor delegat de 

Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent proposem al Ple l’adopció del següent:  

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar la reversió de la nau magatzem del contracte de la concessió 

administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus 

sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, adjudicada a la mercantil FCC 

MEDIO AMBIENTE SA (A-28.541.639) amb domicili al carrer Josep Comas i Solà, 12 - 

Polígon Industrial de Bufalvent -  08243 de Manresa,  amb efectes a 30 de setembre 

de 2021, per un import de 887.340,92 €, a pagar en dos terminis, un primer pagament 

de 443.670,46 €, el 30 de setembre de 2021, i un segon pagament de 443.670,46 €, 

com a màxim el 30 de juny de 2022.  

 

El segon pagament comportarà el pagament d’interessos calculats al 5,5%, des de l’1 

d’octubre de 2021 fins a la data efectiva del pagament.  

De l’import dels interessos esmentats caldrà descomptar l’excés dels pagaments 

mensuals efectuats fins el 30 de setembre de 2021, que s’estimen en 22.854,40 €.  

 

A partir de l’1 d’octubre de 2021 caldrà regularitzar l’import mensual a pagar d’acord 

amb l’amortització anticipada de la nau de magatzem.  

El nou import és de 12.659,57€ mensuals. 

 

SEGON. Subordinar l’autorització de la despesa corresponent a l’any 2022 al crèdit 

que el respectiu pressupost prevegi, d’acord amb les previsions de l’article 174.1 del 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, així com la despesa plurianual que es troba en 

tràmit d’aprovació.” 
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La lectura d’aquest punt i les intervencions dels punts 4.1.1 i 5.2.1 les podeu consultar 
a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=3029.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots 

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

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

reproduït. 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 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. 

 
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia en el punt 4.1.2. 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que es fes el debat conjunt i la 
votació separada dels punts 4.1.2 i 4.1.3 de l’ordre del dia. 
 
 
4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa 

plurianual per a l’adquisició, a títol onerós, de dues finques situades al 
carrer Mossèn Vall núm. 7. (AJT.DIC 71/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de setembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. En data 29 de juliol de 2021 es va incoar expedient per a l’adquisició de dues 
finques situades al carrer Mossèn Vall 7, propietat de la senyora XXX (en 
tràmit) i del senyor XXX. 

 
2. Ambdues parts han convingut un preu de compra de QUATRE-CENTS 

TRENTA MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS I VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (430.996,88 €), a satisfer en dos terminis, preu que s’ajusta a la 
valoració econòmica realitzada pels tècnics municipals efectuada en data 18 
d’agost de 2021 i que consta a l’expedient. 
 

3. Segons informe d’intervenció de 09.09.2021, l’import d’adquisició no supera el 
10% del recursos ordinaris del pressupost municipal de l’exercici 2021 i el seu 
pagament és previst en diversos terminis, atès que en el present exercici no 
existeix disponibilitat pressupostària suficient per fer front al preu d’adquisició 
en un sol pagament. El preu acordat i els terminis s’estableixen de la manera 
següent: 
 

 150.000,00 € durant l’exercici 2021 

 280.996,88 € durant l’exercici 2022 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=3029.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=3029.0
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Fonaments de dret 
 

1. El Títol 4t del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
regula el pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció 
Segona es refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests. 
 

2. En termes similars es regula també a la Secció Segona del Capítol 3r del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero 
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

 
3. D’acord amb l’article 172 del text refós de la llei reguladora de les hisendes 

locals, els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat 
específica per a la qual han estat autoritzats en el pressupost general de 
l’entitat local o les seves modificacions. I l’article 174, que és el que ens 
interessa per al present supòsit atès que regula les despeses plurianuals, 
disposa el següent: 

 
“Es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a 
exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva 
execució s’iniciï en l’exercici mateix i que, a més, estiguin en algun dels 
casos següents: 
 
a) Inversions i transferències de capital”. 

 
I l’apartat 3r, afegeix que “El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les 
despeses esmentades als paràgrafs a), b) i e) de l’apartat anterior no pot ser de 
més de quatre. Així mateix, en els casos inclosos als paràgrafs a) i e), la 
despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir 
la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en què l’operació 
es va comprometre els percentatges següents: en l’exercici immediatament 
següent, el 70 per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i 
quart, el 50 per cent”. 
 
Les quantitats i terminis de pagament més amunt descrits, comporta que la 
despesa que s’imputa a exercicis futurs excedeix dels percentatges que regula 
l’article 174.3 que acabem de transcriure. 
 
Per tant, d’acord amb l’apartat 5è del mateix article 174, en aquests supòsits 
excepcionals, és necessari que el Ple de la corporació autoritzi l’augment 
d’aquells percentatges, com a pas previ a l’adquisició de la finca en els termes 
de pagament pactats.  
 

4. L’article 88.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos 
estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’autorització i disposició de les 
despeses plurianuals. 
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5. L’article 86 del mateix text legal disposa que amb caràcter previ a l’aprovació 
de la plurianualitat, és necessari que la Interventora municipal emeti un informe 
sobre els imports i percentatges estudiats i que regula la normativa 
assenyalada. 
 
Consta l’emissió d’informe per part de la Interventora municipal 09.09.2021 
d’autorització de la modalitat de despesa plurianual i on es fa constar que la 
distribució de la despesa plurianual fa ús de l’excepcionalitat prevista en els 
articles 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 84.1 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril i així, per atendre l’import de 150.000,00 EUR 
corresponent a l’anualitat 2021 existeix crèdit a l’aplicació pressupostària 19 
15112 68100 i que respecte a l’anualitat 2022 caldrà consignar a l’estat de 
despeses d’aquest exercici la quantitat de 280.996,88 EUR com a despesa 
d’exercicis futurs. 

 
6. L’òrgan competent per autoritzar la despesa plurianual és, doncs, el Ple 

municipal, d’acord amb l’article 174.5 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales i l’article 88, apartat primer, del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos.  

 
Per tot això, i com a Regidor delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la corporació 
municipal, amb l’informe previ de la Comissió Informativa de Serveis Generals, 
d’adopció dels següents 
 

ACORS 
 
“PRIMER.- AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per a l’adquisició, a títol 
onerós, de dues finques situades al carrer Mossèn Vall 7, propietat de la senyora XXX 
(en tràmit) i del senyor XXX, amb DNI XXX i XXX, respectivament, incrementant els 
límits establerts a l’article 174.3 del TRLHL i 82 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
SEGON.- APROVAR la distribució de la despesa plurianual per exercicis futurs que es 
detalla a continuació: 
 

2021 150.000,00 €  
2022 280.996,88 € 
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” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=3867.0 
 
 
4.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa 

plurianual per a l’adquisició, a títol onerós, d’una finca situada al carrer 
Rubió i Ors núm. 2-6. (AJT.DIC 72/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de setembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. En data 29 de juliol de 2021 es va incoar expedient per a l’adquisició d’una 
finca situada al carrer Rubió i Ors 2-6, propietat de la mercantil INMOBYP, SL. 

 
2. Ambdues parts han convingut un preu de compra de QUATRE CENTS 

TRENTA MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (430.335,88 €), a satisfer en dos terminis, preu que s’ajusta a la 
valoració econòmica realitzada pels tècnics municipals efectuada en data 18 
d’agost de 2021 i que consta a l’expedient. 
 

3. Segons informe d’intervenció de 09.09.2021, l’import d’adquisició no supera el 
10% del recursos ordinaris del pressupost municipal de l’exercici 2021 i el seu 
pagament és previst en diversos terminis, atès que en el present exercici no 
existeix disponibilitat pressupostària suficient per fer front al preu d’adquisició 
en un sol pagament. El preu acordat i els terminis s’estableixen de la manera 
següent: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=3867.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=3867.0
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 150.000,00 € durant l’exercici 2021 

 280.335,88 € durant l’exercici 2022 
 

Fonaments de dret 
 

1. El Títol 4t del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
regula el pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció 
Segona es refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests. 
 

2. En termes similars es regula també a la Secció Segona del Capítol 3r del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero 
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

 
3. D’acord amb l’article 172 del text refós de la llei reguladora de les hisendes 

locals, els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat 
específica per a la qual han estat autoritzats en el pressupost general de 
l’entitat local o les seves modificacions. I l’article 174, que és el que ens 
interessa per al present supòsit atès que regula les despeses plurianuals, 
disposa el següent: 

 
“Es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a 
exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva 
execució s’iniciï en l’exercici mateix i que, a més, estiguin en algun dels 
casos següents: 
 
a) Inversions i transferències de capital”. 

 
I l’apartat 3r, afegeix que “El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les 
despeses esmentades als paràgrafs a), b) i e) de l’apartat anterior no pot ser de 
més de quatre. Així mateix, en els casos inclosos als paràgrafs a) i e), la 
despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir 
la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en què l’operació 
es va comprometre els percentatges següents: en l’exercici immediatament 
següent, el 70 per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i 
quart, el 50 per cent”. 
 
Les quantitats i terminis de pagament més amunt descrits, comporta que la 
despesa que s’imputa a exercicis futurs excedeix dels percentatges que regula 
l’article 174.3 que acabem de transcriure. 
 
Per tant, d’acord amb l’apartat 5è del mateix article 174, en aquests supòsits 
excepcionals, és necessari que el Ple de la corporació autoritzi l’augment 
d’aquells percentatges, com a pas previ a l’adquisició de la finca en els termes 
de pagament pactats.  
 

4. L’article 88.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos 
estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’autorització i disposició de les 
despeses plurianuals. 
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5. L’article 86 del mateix text legal disposa que amb caràcter previ a l’aprovació 

de la plurianualitat, és necessari que la Interventora municipal emeti un informe 
sobre els imports i percentatges estudiats i que regula la normativa 
assenyalada. 
 
Consta l’emissió d’informe per part de la Interventora municipal 09.09.2021 
d’autorització de la modalitat de despesa plurianual i on es fa constar que la 
distribució de la despesa plurianual fa ús de l’excepcionalitat prevista en els 
articles 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 84.1 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril i així, per atendre l’import de 150.000,00 EUR 
corresponent a l’anualitat 2021 existeix crèdit a l’aplicació pressupostària 19 
15112 68100 i que respecte a l’anualitat 2022 caldrà consignar a l’estat de 
despeses d’aquest exercici la quantitat de 280.335,88 EUR com a despesa 
d’exercicis futurs. 

 
6. L’òrgan competent per autoritzar la despesa plurianual és, doncs, el Ple 

municipal, d’acord amb l’article 174.5 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales i l’article 88, apartat primer, del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos.  

 
Per tot això, i com a Regidor delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la corporació 
municipal, amb l’informe previ de la Comissió Informativa de Serveis Generals, 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per a l’adquisició, a títol 
onerós, d’una finca situada al carrer Rubió i Ors 2-6, propietat de la mercantil 
INMOBYP, SL, amb CIF B59602664, incrementant els límits establerts a l’article 174.3 
del TRLHL i 82 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
SEGON.- APROVAR la distribució de la despesa plurianual per exercicis futurs que es 
detalla a continuació: 
 

2021 150.000,00 €  
2022 280.335,88 € 
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” 
 
La lectura d’aquest punt i les intervencions dels punts 4.1.2 i 4.1.3 les podeu consultar 
a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=3881.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

25 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 

quedat reproduït. 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 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. 

 

 
Tot seguit, l’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que es fes el debat 
conjunt i la votació separada dels punts 4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia. 
 
 
4.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 

de crèdits núm. P31/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. 
(PRE.MOD 31/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 10 de setembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=3881.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=3881.0
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En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 31/2021, consten les 
propostes de diferents  serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de 
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2022, i de les quals no existeix 
suficient crèdit al pressupost vigent. 

 
Aquestes propostes són les  següents: 
 
.- Servei de Desenvolupament Local: Proposta de modificació de crèdits de data 

21 de juny d’import 7.000,00 euros. PRE.SOL 90 L’Ajuntament de Manresa va 
impulsar el 11 de maig de 2020, amb el suport unànime de tots els grups municipals, 
un Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica per atenuar els efectes devastadors 
del coronavirus en tots els àmbits de la ciutadania. En el marc d’aquestes iniciatives, i 
en concret a les de suport al teixit empresarial de la ciutat arran de lapandèmia es va 
establir una línia de suport a les empreses que desenvolupen activitats artístiques i de 
creació com un dels sectors afectats per la crisis. Un cop reunits amb les empreses i 
entitats vinculades a aquestes activitats es va considerar desenvolupar una campanya 
de comunicació de suport per fomentar el retorn a recuperar les activitats que porten a 
terme per part de la ciutadania considerant cabdal el paper que juguen en el benestar 
d’aquesta última, per la qual cosa se sol·liciten 7.000€ de recursos ordinaris d’acord 
amb les instruccions rebudes pels regidors competents  

 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 7 de setembre d’import 26.000,00 

euros. PRE.SOL 125 Seguint el compromís d’anys anteriors, l’Ajuntament de Manresa 
té interès en fer una aportació patrimonial a la Fundació Turisme i Fires de Manresa 
per fer front al resultat negatiu de fons propis, entre d’altres, motivat per les activitats 
d’interès públic que desenvolupa l’entitat Fundació Turisme i Fires de Manresa. Per 
aquest motiu es fa necessària la creació de l’aplicació pressupostària 21 4320.87210- 
Promoció turística- Aportacions per compensar pèrdues per satisfer una aportació 
patrimonial a la Fundació Turisme i Fires de Manresa i dotar-la amb 26.000,00 euros. 

 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 9 de setembre  d’import 40.042,09  

euros. PRE.SOL 128 Origen dels ingressos: Acceptació ajut per import de 40.000€ pel 
desenvolupament de l'actuació "Àrea de promoció econòmica urbana Polígon 
Bufalvent" inclosa dins del recurs "Desenvolupament de la prova pilot de les APEU" en 
el marc del Catàleg de Serveis 2021 de la Diputació de Barcelona 

 
.- Servei d’ensenyament Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de 

data 27 de juliol d’import 3.600,00 euros. PRE.SOL 111 Adquisició de material 
informàtic: 3 torres per llars d'infants Petit Príncep, La Lluna i L'Estel i 2 portàtils per 
llars d'infants La Llum i Bressolvent. 

 
.- Servei de Gestió de Serveis Urbans: Proposta de modificació de crèdits de data 

5 d’agost d’import 16.600,00 euros. PRE.SOL 119 Cal contractar el subministrament i 
instal·lació d'un panell informatiu, i al tractar-se d'una inversió cal crear la partida 
corresponent. 

 
.- Servei d’Alcaldia-Presidència: Proposta de modificació de crèdits de data 6  de  

setembre  d’import 48.536,00 euros. PRE.SOL 123  Per poder fer l'aportació pendent 
al Consorci de l'Agulla cal suplementar la partida existent en el pressupost 2021.  
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Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdits per baixes de 
crèdits, crèdits extraordinaris i majors ingressos  per tal de poder fer front a les 
despeses esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels serveis. 
 
 

 
 

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 

definitivament en data 22 de gener de 2021. 

 

Atès que les modificacions proposades  afecten a suplements de crèdit per baixes de 
crèdits, crèdits extraordinaris i majors ingressos, correspon al Ple de la corporació 
aprovar-les. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
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Normativa aplicable 
 
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es 
pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de 
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de 
crèdit en el segon. Aquest expedient haurà d’anar informat prèviament per la 
Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost. 
 
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es 
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats. 
 
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses 
de cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, 
obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. P31/2021 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas 
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.” 
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“ 
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” 
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=5092.0 
 
 
4.1.5.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 

de crèdits núm. P33/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. 
(PRE.MOD 33/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 14 de setembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. P33/2021, consta la proposta 
del servei de Desenvolupament Local   per atendre  obligacions de despeses, les quals 
no poden demorar-se fins l’exercici 2022, i de les quals no existeix suficient crèdit al 
pressupost vigent. 
 
Aquesta proposta és  la  següent: 
 
.- Servei de Desenvolupament Local: Proposta de modificació de crèdits de data 3 
de setembre d’import 9.024,12 euros. PRE.SOL 117 En data 30 de juny, la Junta de 
Govern de la Diputació va resoldre concessió del recurs tècnic "Planificació i gestió 
turística" (Estudi sobre turisme accessible a Manresa) que comporta un compromís de 
finançament per part de l'ajuntament del 50% del cost total. D'acord amb el punt tercer 
de la resolució cal que l'ens destinatari "en el termini màxim d'un mes comptant a partir 
de la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l'acceptació del recurs". Acceptació que ha d'anar acompanyada del document de 
compromís de cofinançament que explicita l'aplicació pressupostària on s'aprovarà la 
despesa. Es necessari realitzar una modificació de crèdit ja que l'import amb el que es 
cofinançarà aquest ajut ha de consignar-se a una aplicació de capítol 4 de nova 
creació i els recursos estan a una aplicació de capítol 2.  
    
Es proposen els moviments corresponents a  crèdits extraordinaris  per baixes de 
crèdits,  per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi 
el funcionament normal dels serveis. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=5092.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=5092.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            92 

 

 
 
El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 

 

Atès que les modificacions proposades  afecten a   crèdits extraordinaris per baixes de 
crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 

Normativa aplicable 
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L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es 
pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de 
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de 
crèdit en el segon. Aquest expedient haurà d’anar informat prèviament per la 
Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost. 
 
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es 
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats. 
 
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses 
de cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, 
obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. P33/2021 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas 
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.” 
“ 

 
“ 
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La lectura d’aquest punt i les intervencions dels punts 4.1.4 i 4.1.5 les podeu consultar 
a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=5110.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots 
afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem 
Manresa i 2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots 
afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem 
Manresa i 2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
4.1.6.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de 

l’Ordenança reguladora de les tarifes per a la prestació del servei de 
subministrament d’aigua potable i serveis accessoris al municipi de 
Manresa. (AJT.DIC 75/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 15 de setembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

 

1.  Per resolució de l’alcalde de 12 de gener de 2021 es va aprovar el Pla Normatiu 
Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a 2021, el qual fou modificat el 8 de 
març de 2021 i també el 14 de juliol de 2021. El text consolidat del Pla Normatiu 
fou publicat al portal de la transparència de l’Ajuntament de Manresa. 

 
2.  Aquest pla inclou la proposta del Servei de Tresoreria i de Gestió Tributària, 

d’aprovació de la modificació l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial 
pública no tributària en concepte de tarifes per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa, 
aprovada inicialment pel Ple de la corporació el dia 24 de setembre de 2020, 
aprovació que esdevingué definitiva. 

 
3.  Per resolució de l’alcalde de 29 de juliol de 2021 es va disposar iniciar el 

procediment de consulta prèvia previst a l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En 
compliment d’aquesta resolució, efectivament, es va iniciar una consulta prèvia a 
través del portal web de l’Ajuntament el dia 30 de juliol de 2021, la qual va finalitzar 
el dia 20 d’agost de 2021, ambdós inclosos, sense que durant aquest període 
s’hagi fet cap aportació. 

 
4.   De forma simultània, la comissió d’estudi finalitzà la redacció del projecte de 

modificació d’aquesta Ordenança, el qual fou aprovat en la seva sessió ordinària 
de 5 d’agost de 2021. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=5110.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=5110.0
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5. Per resolució de l’alcalde accidental de 23 d’agost de 2021  es va disposar iniciar el 
procediment d’audiència i informació pública previst a l’art. 133.2 de la mateixa 
Llei, el qual s’inicià el dia 31 d’agost de 2021 i finalitzà el dia 14 de setembre de 
2021. Al llarg d’aquest termini s’han fet suggeriments i/o aportacions, que s’han 
traslladat a la comissió d’estudi. 

 
Així mateix, es va traslladar l’esborrany del text les  associacions de veïns de la 
ciutat, a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, a la Cambra de la 
Propietat Urbana de Manresa i el Bages i a la Cambra de Comerç de Manresa, 
com a entitats els fins de la qual guarden relació directa amb el text a aprovar, 
sense que durant aquest període hagin fet cap aportació. 

 
6.   Vist l’informe emès pel Secretari General, en què proposa d’aprovació inicial 

d’aquesta modificació de l’ordenança. 
 

Consideracions legals 
 
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local i 178 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels 
reglaments i ordenances. 
 

2. Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que disposa que el projecte 
de la norma l’haurà d’elaborar una comissió d’estudi creada pel propi ajuntament. 

  
 El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix 

l’aprovació inicial, sotmetre’l a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 

 
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les 
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter 
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

 
4.  L’art. 3 d) 1r  del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 

jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional 
disposa que el secretari general ha d’emetre en tot cas informe previ en els 
expedients d’aprovació o modificació d’ordenances i reglaments. 

 
5.  L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 

atribuïda al Ple de la Corporació amb/ caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.  

 
En conseqüència, en la meva condició de Regidor delegat d’Hisenda, proposo al Ple 
de la Corporació municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes 

per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable i serveis 
accessoris al municipi de Manresa,  d’acord amb el text que s’adjunta a 
aquest informe. 
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Segon.  Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de la modificació de 

l’Ordenança reguladora de les tarifes per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua potable i serveis accessoris al municipi de 
Manresa, per un termini de trenta dies, a fi que es puguin presentar 
al·legacions,  reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials esmentades. 

 
Tercer.   Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 

durant el termini d’informació pública,  l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu, tal i com estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.” 

 

“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ 

PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA EN CONCEPTE DE TARIFES PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I SERVEIS 

ACCESSORIS AL MUNICIPI DE MANRESA – aprovació inicial 

 

Articles que es proposa de modificar: 

 

-  Article 11 – Tarifes: apartats 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10. 

-  Article 13, apartat c) - Tarifació social.  

-  Article 16.1.a) i b): Actualització de les tarifes 

-  Disposició addicional primera 

-  Disposició final 

-  Es substitueixen els termes “bloc”/”blocs” per “tram”/”trams” en aquests apartats: 
preàmbul (paràgraf 5è; s’elimina el terme “blocs”); art. 3.1; art. 11.2, 11.3, 11.4, 
11.6; art. 12. 

 
Nou redactat dels articles que es proposa modificar: 

 
Article 11. Tarifes del servei de subministrament d’aigua potable: 
 
1. Abonats domèstics. Subministrament per aforament 
 

Quota de servei: 47,08 euros/semestre/aforament 
Consum d’aigua: 0,5379 euros/m3 

 
2. Abonats domèstics. Subministrament per comptador 
 

Quota de servei:   Tipus A: 13,58 euros/trimestre 
  Tipus B i C:  18,04 euros/trimestre 
  Tipus D i E:  27,11 euros/trimestre 
 

Els tipus A, B, C, D i E es refereixen al cabal total instantani instal·lat en 
l’habitatge, d’acord amb el següent detall: 
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Inferior a 0,60 l/seg. A 
De 0,60 a 0,99 l/seg. B 
De 1,00 a 1,49 l/seg. C 
De 1,50 a 1,99 l/seg. D 
De 2,00 a 3,00 l/seg. E 

 
Consum d’aigua, en funció dels següents trams : 
 
1r.   Tram (fins a 18 m3/trim.): 0,2956 euros/m3 
2n.   Tram (de 19 a 27 m3/trim.):  0,5523 euros/m3 
3r.   Tram (de 28 a 45 m3/trim.): 0,7828 euros/m3 
4t.   Tram (de 46 a 54 m3/trim.):  1,3371 euros/m3 
5è. Tram (Més de 54 m3/trim.):  1,3371 euros/m3 

 
En cas que el període entre lectures sigui diferent al període de facturació, 
s’augmentaran o disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma 
directament proporcional en funció dels dies transcorreguts entre les dues 
lectures de comptador. 
 
Les unitats familiars de més de tres persones podran gaudir d’una ampliació 
dels trams de consum de la tarifa domèstica d’acord amb el següent detall: 
 

Núm. 
persones 1r tram 2n tram  3r  tram 4t tram 5è tram 

1-3 < = 18 > 18 < = 27 > 27 < = 45 > 45 < = 54 > 54 

4 < = 24 > 24 < = 36 > 36 < = 60 > 60 < = 72 > 72 

5 < = 30 > 30 < = 45 > 45 < = 75 > 75 < = 90 > 90 

6 < = 36 > 36 < = 54 > 54 < = 90 > 90 < = 108 > 108 

7 < = 42 > 42 < = 63 > 63  < = 105 > 105  < = 126   > 126 

n < = 6 n > 6 n < = 9 n  > 9 n  < = 15 n > 15 n  < = 18 n    > 18 n 

 

Per al càlcul del nombre de persones, les que tinguin una disminució superior 
al 75% computaran com a dues persones. En aquest cas, es podrà presentar al 
gestor del servei el formulari de sol·licitud corresponent juntament amb una 
còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
  
Atès que aquests requisits coincideixen amb els criteris per a l’obtenció de 
l’ampliació de trams del cànon de l’aigua que estableix l’Agència Catalana de 
l’Aigua, a aquelles persones que la tinguin concedida, se’ls aplicarà 
automàticament.   

            
3. Abonats industrials i assimilats 
 

Quota de servei, segons el calibre del comptador:   
 

Calibre 

comptador 

Quota fixa 

(euros/trim.) 

7-10          34,18   

13 45,49 

15 68,32 

20 113,83 
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25 170,82 

30 227,74 

40 455,80 

50 683,82 

Més de 50 911,50 

 
Consum d’aigua, en funció del calibre del comptador i del consum per trimestre:  
 
1r tram fins al límit indicat:   0,5762 euros/ m3 
2n tram a partir del límit indicat:  0,8891 euros/ m3 
 

Calibre 

comptador 

Límit tram 

(m3/trim.) 

7-10 150 

13 200 

15 300 

20 500 

25 750 

30 1.000 

40 2.000 

50 3.000 

Més de 50 Sense límit 

 

En cas que el període entre lectures sigui diferent al període de  facturació, 
s’augmentaran o disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma 
directament proporcional en funció dels dies transcorreguts entre les dues 
lectures de comptador. 
 

6. Comptadors per obres 
 

Quota de servei: segons el calibre del comptador 
 

Calibre 

comptador 

Quota fixa 

(euros/trim.) 

7-10          34,18   

13 45,49 

15 68,32 

20 113,83 

25 170,82 

30 227,74 

40 455,80 

50 683,82 

Més de 50 911,50 

 
Consum d’aigua, en funció dels següents trams: 
 
1r.  Tram (fins a 18 m3/trim.): 0,2956 euros/m3 
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2n. Tram (de 19 a 27 m3/trim.):  0,5523 euros/m3 

3r.  Tram (de 28 a 45 m3/trim.): 0,7828 euros/m3 

4t.  Tram (de 46 a 54 m3/trim.): 1,3371 euros/m3 

5è. Tram (més de 54 m3/trim.): 1,3371 euros/m3 

 
7. Abonament propietaris plomistes 

 
0,21392 euros/m3 

 
8. Conservació de comptadors: 

 

Calibre comptador Tarifa conservació comptador 

5/7/10 mm.   2,71 euros/abonats/trimestre 

13/15 mm.   3,41    “          “           “ 

20 mm.   3,95    “          “           “ 

25 mm.   5,03   “          “           “ 

30 mm.   6,38  “          “           “ 

40 mm.   9,10   “          “           “ 

50 mm. 17,93   “          “           “ 

65 mm. 23,08   “          “           “ 

80 mm. 28,40   “          “           “ 

100 mm. 35,29   “          “           “ 

125 mm. 41,39   “          “           “ 

Aforaments 10,89 euros/abonat/semestre 

 

9. Lloguer de comptadors: 
 

Calibre comptador Tarifa lloguer comptador 
(euros/trimestre) 

5/7/10/13/15 mm. 3,46  

20 mm.   4,65 

25 mm.   4,65  

30 mm.   6,29  

40 mm.   9,67  

50 mm. 18,87  

65 mm. 22,40  

80 mm. 27,52  

100 mm. 34,05  

125 mm. 39,91  

 
10. Proteccions contra incendis: 

 
-  129,64 euros/abonat/semest. 
-  Propietaris plomistes 81,51  euros/abonat/semest. 

 
Article 13. Reduccions de la tarifa 
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Tindran dret a una reducció equivalent a dos terços de la tarifa que resulti d’aplicar la 
quota de servei i  el consum d’aigua: 
 
a)  les llars d’infants públiques 
 
b)  els habitatges destinats a l’assistència social i que estiguin degudament acreditats 
 
c)  Tarifa social: els habitatges amb residents que no superin el tram E de renda 

(referenciat a l’Índex de renda de suficiència de Catalunya) del sistema de tarifació 
social establert pel Ple de l’Ajuntament de Manresa, segons el següent detall 
(ingressos anuals globals): 

 
1  
persona 

2 
persones 

3 
persones 

4 
persones 

5 
persones 

6 
persones 

7 o + 
persones 

13.943,53 € 18.126,59 € 22.309,65 € 26.492,71 € 30.675,77 € 34.858,83 € 39.041,89 € 

 
 Requisits per tenir dret a l’aplicació de la tarifa social:  

 
- Els interessats han de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament. 
- Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte de 

subministrament i han d’estar empadronats a l’habitatge pel qual es sol·licita 
l’aplicació de la tarifa social. 

- A efectes de determinar el nivell de renda global, només computaran les 
persones empadronades a l’habitatge. 

- Per tal d’acreditar els ingressos globals, els residents a l’habitatge que siguin 
majors d’edat hauran de prestar el seu consentiment per tal que l’Ajuntament 
pugui verificar els seus ingressos telemàticament a través de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària o de qualsevol altra administració pública. 

 

Article 16. Actualització de les tarifes 

 

1. Les tarifes establertes en aquesta ordenança s’actualitzaran anualment per tenir 
en compte l’evolució de costos mitjançant les següents fórmules polinòmiques 
d’actualització automàtica:  

 
a) fórmula aplicable a les tarifes 1 a 7 de l’article 11 

 
Coeficient d’actualització lineal  = K(n+1) = Y(n+1) (1 + 0,321 CV) 

 

Coeficient d’actualització sobre la quota fixa = 
K (n+1)−0,321

0,679
 

 
Essent Y(n+1) el percentatge d’actualització  

 

Y (n+1) = 0,4248  (1 + M (n+1) ) + 0,0195  
𝐸(𝑛)

𝐸(𝑛−1)
 + 0,1399  

𝐴(𝑛+1)

𝐴(𝑛)
  + 0,0423 

𝐶 (𝑛)

𝐶(𝑛−1)
  

+ 0,0393 
S(n)

S(n−1)
 + 0,0195 

Q(n)

Q(n−1)
 + 0,0105 

𝑇(𝑛)

𝑇(𝑛−1)
 + 0,0167 

𝐼(𝑛)

𝐼(𝑛−1)
 + 0.2912 

INV(n+1)

INV(n)
 + 0,0274 

B(n)

B(n−1)
   - 0,1796  

INT(n)

INT(n−1)
  / 0,8515 
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El percentatge del 14,85%, que correspon a les despeses generals i el marge 
d’explotació, té caràcter fix i s’actualitza en la mateixa proporció que la resta. 

 
b) les tarifes 8 a 10 de l’article 11, i les tarifes de l’article 14 s’actualitzaran amb el 

percentatge que resulta de la formula següent: 
 

Percentatge d’actualització = 0,36*(1+M(n+1))  +0,64
S(n)

S(n−1)
  

  
Els factors, el seu significat i el seu pes en el percentatge d’actualització (Y) es 
troben recollits en la taula següent: 

 
En aquesta taula també es mostra la distribució que es farà del resultat de 
l’increment de tarifes entre la part fixa que correspon a la quota de servei i la part 
variable que s’aplicarà linealment sobre els blocs de consum d’aigua. Fins que la 
relació d’ingressos entre la part fixa i la part variable no arribi al 75% tot 
l’increment s’aplicarà sobre la quota de servei. 
 

CLASSIFICACIÓ 

DESPESES 

FACTOR Ponderació 

(Y) 

SIGNIFICAT TIPUS 

COST 

Personal M 41,27% Increment salarial pactat en 

el conveni col·lectiu vigent en 

el moment. 

F 

Energia E 1,95% Subministrament  d’energia 

elèctrica, gas, vapor i aire 

condicionat (cat) (INE). 

V 

  Extret de la subclasse 

corresponent de l’indicador 

de preus industrials del INE. 

Subclasse 09-35. 

 

Compra d’aigua A 12,36% Preu mitjà del m3 d’aigua 

comprada en el moment de 

l’última actualització. 

V 

Cànon d’aigua A 1,63% Preu mitjà del m3 d’aigua 

comprada en el moment de 

l’última actualització. 

V 

Material 

conservació 

C 4,23% Materials per a la 

conservació i la reparació de 

l’habitatge (INE), extret de la 

subclasse corresponent de 

l’indicador de preus de l’INE. 

Subclasse 4310 . 

V 

Treballs tercers S 3,59% Subministrament d’aigua, 

activitats de sanejament, 

gestió de residus i 

descontaminació (INE).  

Extret de la subclasse 

corresponent de l’IPRI. 

Subclasse E. 

F 
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Tractament 

(Productes) 

Q 1,95% Fabricació d’altres productes 

bàsics de química inorgànica 

(INE). Extret de la subclasse 

corresponent de l’IPRI. 

V 

  Subclasse 2013.  

Tractament (Mà 

d’obra) 

M 1,21% Increment salarial pactat en 

el conveni col·lectiu. 

F 

Tractament 

(Material i serv. 

Exteriors) 

S 0,34% Subministrament d’aigua, 

activitats de sanejament, 

gestió de residus i 

descontaminació (INE). 

Extret de la subclasse 

corresponent de l’IPRI. 

Subclasse E. 

F 

Transports T 1,05% Carburants i lubricants per a 

vehicles personals  (INE) 

F 

  Extret de la subclasse 

corresponent de l’indicador 

de preus harmonitzat. 

Subclasse 0722. 

 

Impostos i taxes I 1,67% Taxes administratives (INE) F 

  Extret de la subclasse 

corresponent de l’indicador 

de preus del INE. Subclase 

12701. 

 

Extraordinàries INV 11,16% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 

Fons propis INV 1,16% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 

Financeres INV 0,80% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 

Amortitzacions INV 16,00% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 

Bonificació tarifa 

social 

B 2,74% Quantitat bonificada. F 

Ingressos no 

tarifaris 

INT -15,68% Ingressos no tarifaris 

previstos. 

F 

Dèficit INT -2,28% Dèficit tarifari a cobrir. F 

Despeses 

generals 

 5,47% 

 

 F 

Marge d’explotació  9,38% 

 

 F 

 

CV és el coeficient corrector del volum de facturació, extret de la següent 
fórmula: 

 

            CV =
Vn−V(n+1)

V(n+1)
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  VN= Volum facturació any n. 
 
  V (n+1)= Volum a facturar l’any de la revisió n+1 
 
  n+1 = any en què tindrà efectes la revisió 

n = any actual 
n-1 = any anterior 
 

En actualitzar les tarifes s’utilitzaran els índexs corresponents al mes de setembre, 
i es pot obtenir en els següents enllaços: 

 

FACTORS: ENLLAÇ: NOTES: 

M 
https://cido.diba.cat/convenis_collectiu

s/7668/aigues-de-manresa-sa 
 

E 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

27067 
09-35-Índex- Mes de setembre 

C 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

22347 
04310- Índex- Mes de setembre 

S 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

27066 
09-E- Índex- Mes de setembre 

Q 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

27069 
2013- Índex- Mes de setembre 

T 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

23708 
0722- Índex- Mes de setembre 

I 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

22347 
12701- Índex- Mes de setembre 

 

En cas de no haver-hi l’índex per l’anualitat a revisar (n+1), s’aplicarà el mateix 
increment de l’any en curs (n).  
 
Disposició addicional primera 
 
En cas que a la data d’aplicació de les tarifes l’IRSC hagi variat, s’entendrà actualitzat 
el quadre recollit a l’article 13 c) d’aquesta ordenança en funció del nou import aprovat 
de l’IRSC o índex que el substitueixi, i el dret a l’aplicació de la tarifa social es 
determinarà en funció dels nous imports. Això no obstant, també s’actualitzarà en cas 
que el Ple de l’Ajuntament de Manresa adopti un nou acord en relació amb la tarifació 
social modificant el nivell d’ingressos del tram E, que serà el d’aplicació. 
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022, prèvia publicació 
íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província i sempre que hagi transcorregut el 
termini previst als articles 65.2 i 70.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, o en la data en què s’entenguin acomplerts els tràmits indicats si 
això es produeix amb posterioritat al dia 1 de gener de 2022, i es mantindrà vigent 
mentre no es modifiqui o derogui expressament.” 
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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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=5356.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.6 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots 
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 1 GMCs), 3 vots negatius (3 GM Fem Manresa) i 
5 abstencions (4 GMPSC-CP i 1 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla del 

personal funcionari i laboral al servei de la corporació per a l’any 2021. 
(AJT.DIC 66/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern 
Obert, de 2 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Aquest Ajuntament, per acord de Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 17 de 
desembre de 2020, va aprovar inicialment el pressupost municipal per al 2021, el qual 
es va exposar al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, essent 
finalment publicat en el BOPB de 22 de gener de 2021. 

 
També en sessió de Ple del dia 17 de desembre de 2020 es va aprovar la Plantilla de 
Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2021, que s’ha publicat en el BOPB  del 15 de 
gener de 2021, i en el DOGC de la mateixa data. 
 
La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories en què s’integren el personal funcionari i el personal laboral, i que 
ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
L’article 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2021, autoritza a la incorporació de nou personal temporal per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis 
públics essencials.  
 
D’acord amb els antecedents que consten al servei d’Organització i Recursos Humans, 
cal modificar la plantilla de personal funcionari i laboral en el sentit següent: 
 

 D’acord amb l’informe de la cap de servei d’Ensenyament, Cultura i Esports es 

demana una plaça de nivell A1 a jornada completa, per tal de disposar d’un 

professor/a especialista en l’àrea de dibuix artístic i color, que pugui impartir els 

mòduls de dibuix artístic i tècnic, fonaments de la representació, projectes 

d’il·lustració i tècniques d’expressió gràfica en els cicles formatius d’Assistència 

al Producte Gràfic Imprès, Il·lustració i Serigrafia. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=5356.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=5356.0
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La creació d’aquesta plaça no suposarà un increment de plantilla, ja que es 
crea una plaça del Grup A1 a la plantilla de personal laboral a jornada 
complerta, però una vegada es produeixi la jubilació d’una professora de 
l’escola d’art, s’amortitzarà una plaça del Grup C1 actualment existent. 
 

 En data 8 de juliol de 2021 per resolució 13329 de la sisena tinent d’alcalde, es 

va declarar extingit amb efectes del dia 7 de gener de 2021, el contracte de 

treball entre aquest Ajuntament i d’una treballadora familiar, pels motius mèdics 

que consten al seu expedient, amb efectes econòmics des del 7 de gener de 

2021. Des del Servei de Drets Socials s’ha sol·licitat que quan es disposin de 

places lliures de treballadores familiars es reconverteixin en integradors socials, 

per tal de complir amb les ràtios que marca la Generalitat de Catalunya pels 

serveis dels Centres Oberts.  

 

 Per Ple de 28 de gener de 2021 es va aprovar l’Organigrama Funcional de 

l’Ajuntament de Manresa. En aquest hi consta la unitat d’ocupació, amb les 

funcions de planificar, executar i avaluar les diferents polítiques actives 

d’ocupació. Per maximitzar la capacitat d’actuació, la planificació respon a la 

voluntat d’impulsar la concertació i els sistemes de diagnosi i informació a 

Manresa i el Bages. Aquesta unitat gestiona el servei local d’ocupació Centre 

d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) i, a més, aquesta unitat és la responsable 

d’establir la interlocució amb el Servei d’Ocupació de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya. Atès el volum de persones que conformen la unitat 

d’ocupació, així com el volum de pressupost que gestiona, cal disposar d’una 

persona que exerceixi les funcions de cap d’unitat d’ocupació. 

 
Aquesta creació de plaça no suposarà un increment de plantilla, ja que es crea 
una plaça del Grup A2  a la plantilla de personal funcionari, però a la vegada 
s’amortitza una plaça de netejadora de la plantilla de personal laboral que 
actualment consta com a vacant.  
 

 Fa 4 anys es va remunicipalitzar el mercat municipal i es va decidir no tornar-ho 

a licitar a un concessionari. Això va implicar que l’estructura municipal va 

assumir totes les tasques que abans feien professionals de l’antiga empresa 

licitadora. No es va procedir a incorporar cap persona nova i les tasques les 

assumirien el tècnic de comerç i el cap de servei amb el suport del servei de 

territori i l’equip jurídic i administratiu del servei de Promoció de la Ciutat. 

Transcorregut aquest temps i després que políticament s’hagi valorat que a curt 
termini no es vol tornar a licitar la gestió del mercat s’ha considerat oportú 
reforçar el servei de promoció de la ciutat amb la figura d’una persona que 
desenvolupi els tasques pròpies d’un auxiliar tècnic d’equipaments. 
 
Aquesta plaça s’ocuparà tenint en compte la normativa que ha previst el reial 
decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública, i s’inclourà en l’oferta pública d’ocupació que 
reguli les places d’estabilització corresponents.  
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 Pel que fa a les necessitats del conservatori municipal de música de Manresa, 

cal realitzar els canvis següents: 

 
o Actualment la plaça del professor de clarinet és de jornada parcial per 

diversos canvis que s’han anat produït en diferents cursos escolars. Es 
fa necessari, per organització del Conservatori, que aquesta plaça passi 
a jornada sencera. Aquest canvi coincideix amb la jornada que ha sortit 
publicada a la convocatòria d’oferta pública on la plaça de clarinet i 
director de banda consta com a jornada sencera. Per tant, cal és 
necessari crear una plaça a la plantilla de personal laboral a jornada 
sencera i amortitzar una plaça a la plantilla de personal laboral a 
jornada parcial.  

o El conservatori disposa d’una plaça de música de cambra que ocupava 
un professor que durant aquest curs escolar ha causat baixa per 
jubilació. D’acord amb les necessitats del conservatori, cal que aquesta 
plaça a jornada completa es reconverteixi en una plaça a jornada 
parcial per poder realitzar l’assignatura de de cant de música moderna i 
jazz i amb una jornada parcial de 6 hores lectives.  
 

o També es necessari que un professor de música de cambra passi de 
jornada parcial a jornada sencera. Aquest augment no suposarà un 
augment d’hores de professors del conservatori, ja que les hores per 
passar a jornada complerta s’utilitzaran de les hores sobrants de la 
plaça de música de cambra que ocupava un professor que durant 
aquest curs escolar ha causat baixa per jubilació. 

 
FONAMENTS  DE DRET 
 

1. L’article 72 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), estableix que en el 
marc de les seves competències d’autoorganització, les Administracions 
Públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que 
regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de 
funcions i d’acord amb el que preveu aquest capítol.  
 

2. Complementàriament, l’article 26 del RPSEL estableix que l’entitat local ha 
d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el 
pressupost, la qual cosa és competència del Ple municipal, d’acord amb l’article 
54 de l’esmentat Reglament.  
 

3. Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla 
es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta 
d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes 
actuacions no puguin esperar l’exercici següent, com també si la modificació 
respon a criteris d’organització de serveis municipals. 
 

4. L’article 37.1 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’EBEP estableix les matèries que seran objecte de negociació en 
relació a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que 
legalment procedeixi en cada cas. A continuació, l’apartat segon d’aquest 
mateix precepte estableix que queden excloses de l’obligatorietat de la 
negociació les decisions de les Administracions Públiques que afectin a les 
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seves potestats d’organització. El Tribunal Suprem ha establert en doctrina 
consolidada que les condicions de treball de cada lloc es fixen en les relacions 
de llocs de treball, que indicaran les corresponents retribucions específiques, 
mentre que la plantilla de personal especifica només la denominació de la 
plaça, el seu nombre, el grup o escala, subescala, classe i categoria, qüestions 
aquestes que no es troben incloses en l’article 37 EBEP, de forma que no és 
necessària la negociació de la plantilla ni de la seva modificació.  
 

5. Els articles 283.4 del TRLMRLC i 28 del RPSEL estableixen que la plantilla, un 
cop aprovada pel Ple de la corporació, s’ha de publicar íntegrament, en el 
termini dels 30 dies següents, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre a la vegada còpies a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya.  
 

6. Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, 
d’acord amb el que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 

 
Per tot això, la Regidora Delegada de Recursos Humans i Govern Obert, proposa al 
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

 
1. Modificar la plantilla del personal funcionari al servei de la corporació per a 

l’any 2021, creant les següents places: 
 

 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS  
COMESES ESPECIALS TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ESPECIALITZADA 
Servei: Desenvolupament Local  
Número de places a crear: 1 
 

 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

SUBESCALA TÈCNICA  
CLASSE TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES 
Tèc. especialista integrador/a social 
Servei: Drets Socials 
Número de places a crear: 1 

 
2. Modificar la plantilla del personal laboral al servei de la corporació per a l’any 

2021, creant les següents places: 

 

 Personal tècnic superior 
Professor/a superior conservatori 
Jornada completa 
Servei: Ensenyament, cultura i esports 
 

 Personal tècnic superior 
Professor/a superior escola d’art 
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Jornada completa 
Servei: Ensenyament, cultura i esports 
 

 Personal d’oficis 
Auxiliar tècnic/a 
Jornada completa 
Servei: Desenvolupament local 
 

3. Modificar la plantilla del personal laboral al servei de la corporació per a l’any 
2021, amortitzant les següents places: 
 

 Personal tècnic superior 
Professor/a superior conservatori 
Jornada parcial 
Servei: Ensenyament, cultura i esports 
 

 Personal d’oficis 
Netejador/a 
Jornada completa 
Servei: Desenvolupament local 
 

 Personal d’oficis 
Treballador/a familiar 
Jornada completa 
Servei: Drets Socials 

 
4. Publicar les modificacions al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.  
 

5. Trametre còpies de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració 
de l’Estat. “ 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=7176.0 
 
Es fa constar que la votació anirà a 24 vots atès que la regidora Claudina Relat 
Goberna, del GMJxM, es trobava fora de la sala en el moment de lectura i la votació 
d’aquest dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots 
afirmatius (8 GMERC i 6 GMJxM) i 10 abstencions (1 GMJxM, 4 GMPSC-CP, 3GM 
Fem Manresa i 2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
Es fa constar que la regidora, Rosa M. Ortega Juncosa, del GM JxM, i el regidor Jordi 
Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, es trobaven fora de la sala en el moment de la 
votació. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=7176.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=7176.0
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5. ÀREA DE TERRITORI 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització per incorporar vuit 

(8) nous vehicles elèctrics a la flota actual de la concessió administrativa 
que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers 
de Manresa. (CON.EXE 41/2021).- 
 

Es fa constar que les regidores Claudina Relat Goberna i Rosa M. Ortega Juncosa, del 
GMJxM, i el regidor Jordi Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, s’incorporen a la sessió 
durant el debat d’aquest punt. 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 17 de 
setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. En data 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil 
Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I. 
Els Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la concessió 
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport 
urbà de viatgers del municipi de Manresa, amb un pressupost anual de dos 
milions set-cents vint-i-cinc mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims 
(2.725.061,34  €), i una vigència inicial de deu (10) anys. 

 
La prestació del servei es va iniciar en data 1 d’octubre de 2013 i finalitzarà en 
data 30 de setembre de 2023. 
 
No obstant, l’Ajuntament podrà aprovar una pròrroga del contracte per un 
període de 5 anys més, de manera que la durada màxima de la concessió, 
inclosa la pròrroga no podrà ser superior a 15 anys.  
Aquesta pròrroga la podrà demanar el concessionari, amb una anterioritat 
mínima de 12 mesos a la data d’acabament del termini inicial, i en cas que sigui 
l’Ajuntament qui la insti, serà d’acceptació obligatòria per part del 
concessionari. La decisió municipal de prorrogar haurà de notificar-se a 
l’adjudicatari amb una antelació mínima de 3 mesos a l’acabament del primer 
termini. 
 

II. Al llarg de la concessió s’han anat incorporant a la flota set (7) nous vehicles, 
de tipus híbrid:  
 

 Mitjançat acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 
2015, es va autoritzar la substitució de dos vehicles de la flota per 
vehicles híbrids. 

 Mitjançat acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 
2016, es va autoritzar la substitució de tres vehicles de la flota per 
vehicles híbrids. 

 Mitjançat acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 2019, 
es va autoritzar la substitució de dos vehicles de la flota per vehicles 
híbrids. 
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En aquest vas, una unitat com a nova incorporació (modificació contractual 
TUV/2018-01) per l’increment de flota necessària per a la prestació del servei 
amb un vehicle més a la línia 8 Perimetral Estacions. 
I una segona unitat en substitució d’una de les 3 unitats contemplades al plec. 

 
III. En data 29 d’abril de 2021, Manresa Bus SA va comunicar a l’Ajuntament de 

Manresa (RE E2021032375) que en virtut dels compromisos adquirits en el 
marc de la concessió del servei públic de transport urbà de viatgers del 
municipi de Manresa, en quant a la flota de vehicles que presta el servei, tenia 
la intenció de procedir a substituir vuit (8) vehicles de la flota que presten 
actualment el servei i arriben al final de la seva vida útil. I sol·licità autorització 
per posar en marxa el procediment de subministrament dels nous vehicles, en 
virtut del Reial Decret-llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 
 

nº Matrícula Model 
Data renovació 

prevista plec 

0054 1569 DLD IRISBUS CITYCLASS 01/06/2019 

0055 1383 DLF IVECO CITYCLASS 02/06/2019 

0059 1943 FBL IRISBUS CITYCLASS 09/06/2020 

0062 2128 FJS IRISBUS CITYCLASS 21/12/2020 

0063 2072 FJS IRISBUS CITYCLASS 21/12/2020 

0064 4033 FMJ IRISBUS CITYCLASS 16/03/2021 

0065 3961 FMJ IRISBUS CITYCLASS 16/03/2021 

0066 7416 FMK IRISBUS CITYCLASS 19/03/2021 

 
IV. En data 26 de maig de 2021, la cap de Secció de Transport, Estacionaments i 

Qualitat Ambiental va emetre un informe en què posa de relleu, que: 

 
 El Pla de Mobilitat Sostenible de Manresa, entre d’altres millores de 

caràcter ambiental, proposa que durant la renovació dels vehicles de la 
flota municipal i de les concessions que presten els serveis públics, es 
substitueixin els antics per nous models més sostenibles 
mediambientalment (models híbrids o elèctrics). 

 
 Durant l’any 2014 es van realitzar proves amb diferents vehicles de 

tipus híbrid a la ciutat per valorar les possibilitats i rendiment en el 
servei normal de transport públic urbà en condicions reals. 

 

A partir d’aquests resultats es va observar empíricament que els 
diferents vehicles híbrids provats registraven un estalvi de combustible 
respecte els vehicles existents que oscil·laven entre el 7% i el 24%, així 
com una reducció molt considerable de l’emissió de soroll i partícules 
contaminants. També es va valorar positivament una millora en la 
confortabilitat dels passatgers. 

 
També es va realitzar un estudi comparatiu de valoració econòmica dels 
vehicles híbrids provats, amb un vehicle estàndard de gasoil model euro 
6. En aquell estudi es va tenir en compte el cost d’adquisició de cada un 
dels vehicles, el consum real de combustible, i un increment de cost de 
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manteniment en funció del sistema híbrid del vehicle. Aquest estudi es 
va realitzar amb tres escenaris,  amb tres preus de gasoil. 
 
Els resultats obtinguts indicaven que el model més competitiu dels 
híbrids testats era el model Man A37 Euro 6 Hybrid. Aquest obtenia un 
resultat d’un estalvi de combustible del 22% respecte els vehicles 
actuals de la flota, i tenint en compte un increment de cost de 
manteniment del 10% i una amortització dels vehicles a 14 anys, 
suposava un increment de cost anual de 2.907,46 euros amb el preu del 
gasoil a 1,077€; valor que es veuria disminuït en cas d’increments del 
preu del gasoil. 
 

 La llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, en 
el seu article 14, relatiu a la  promoció de mobilitat sense emissions 
indica: 

 
“1. L’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats 
Locals, en el marc de les seves respectives competències adoptaran mesures 
per assolir a l’any 2050 un parc de turismes i vehicles comercials lleugers 
sense emissions directes de CO2, de conformitat amb allò establert per la 
normativa comunitària. A aquests efectes el Pla Nacional Integrat d’Energia i 
Clima fixarà per a l’any 2030 objectius de penetració de vehicles matriculats 
amb nul·les o baixes emissions directes de CO2, segons diferents categories. 
.... 
3. Els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars adoptaran 
abans del 2023 plans de mobilitat sostenibles que introdueixin mesures de 
mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat incloent, al 
menys: 
.... 
d) mesures per a la electrificació de la xarxa del transport públic i altres 
combustibles sense emissions de gasos d’efecte hivernacle, com el biometà.” 

  

 Durant el 2020 i 2021 s’han estat realitzant proves amb diferents 
models de vehicles per a la renovació de la flota, tant híbrids com 100% 
elèctrics, atès que la tecnologia ha millorat molt en aquest àmbit els 
darrers anys. Les proves realitzades per l’empresa acrediten, segons 
les seves informacions, que diversos models de vehicles 100% elèctrics 
ja tenen suficient autonomia per tal de prestar el servei de forma 
correcta a la ciutat de Manresa. 
 
Amb els vehicles elèctrics a banda de l’estalvi de combustibles fòssils, 
també s’assoleixen altres avantatges mediambientals en reducció 
d’emissions de CO2, partícules contaminants i reducció de soroll per la 
ciutat. 

 
Per tot això, l’informe proposa autoritzar l’inici del procés de substitució dels 
vuit nous vehicles, segons proposa l’empresa, per substitució de flota ja 
amortitzada.  
 
En compliment del Pla de Mobilitat Sostenible aprovat per la ciutat que proposa 
anar incorporant models més sostenibles a les flotes; i la Llei 7/2021, de 20 de 
maig de 2021 de canvi climàtic i transició energètica, que fixa que els municipis 
de més de 50.000 habitants han d’adoptar mesures de mitigació que permetin 
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reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent en els seus plans de 
mobilitat sostenibles, mesures per a la electrificació de la xarxa del transport 
públic o altres combustibles sense emissions de gasos d’efecte hivernacle, i 
tenint en compte les proves realitzades amb nous models de busos, es proposa 
que aquest procés de substitució es realitzi amb busos 100% elèctrics.  
 

 Els models han de complir tots els requisits establerts al plec de 
clàusules, així com, els criteris de les millores establertes al Pla de 
Mobilitat Sostenible i a la Llei 7/2021. 

 

 Caldrà acreditar per part de l’empresa el cost de compra després del 
procés de licitació que han de dur a terme segons la legislació vigent, 
per tenir en compte en la seva amortització anual, així com altres 
despeses o beneficis econòmics associats a aquest model de vehicle 
per tal d’incorporar-les al contracte (per exemple els costos de 
instal·lació i manteniment del sistema de recàrrega elèctrica a les 
instal·lacions de l’empresa, l’estalvi de combustible, així com els costos 
de manteniment d’aquests vehicles). Les despeses d’amortització 
s’incorporaran al compte d’explotació el dia en que entrin en 
funcionament els nous vehicles.  

 

 Els vehicles hauran d’iniciar el servei amb tot l’equipament necessari, 
les condicions d’accessibilitat, la integració al sistema d’ajut a 
l’explotació del servei,  la senyalització interior i exterior, segons la 
imatge del servei, tal i com preveu el plec de clàusules. 

 
V. En data 9 de juliol de 2021, la cap de Secció de Transport, Estacionaments i 

Qualitat Ambiental va emetre un informe addicional amb l’estimació del cost 
associat a la renovació de la flota.  
 

 
Així el cost econòmic associat a la renovació de la flota en cas que siguin 
vehicles elèctrics, en base a les hipòtesis realitzades en l’estudi econòmic, 
comporta un increment de cost de 133.059,55 € anuals, 16.632,44 € per 
vehicle. Tenint en compte en aquest càlcul, l’increment en els costos 
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d’amortització tant dels vehicles com de la infraestructura de recàrrega 
necessària, i els estalvis en costos de carburant, enfront als costos de 
l’electricitat. 
S’adjunta l’Estudi Econòmic, com a Annex I. 
 

VI. En data 5 d’agost de 2021, el cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans va 
emetre un informe què incorpora el quadre d’amortització de la flota actual, de 
l’adquisició de 8 vehicles elèctrics i del corresponent canvi de bateries previstes 
a partir del 8 any de funcionament dels 8 vehicles elèctrics, i proposa que 
s’autoritzi a Manresa Bus SA l’inici del procés de substitució d’aquests vehicles.  
S’adjunta el Quadre d'amortització de la flota actual i de l'adquisició de 8 
vehicles elèctrics, com a Annex II. 
 

VII. El Cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe, 
en data 26 d’agost de 2021, en què conclou que la incorporació de vuit (8) nous 
vehicles a la flota actual de la concessió administrativa que consisteix en la 
gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa, 
100% elèctrics, en substitució dels vehicles de la flota que presten actualment 
el servei i arriben al final de la seva vida útil, que reuneixin les condicions 
estipulades en el PPT, s’ajusta a dret.  

 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Composició de la flota. La prescripció 3a del PPT que regeix la concessió va 
adscriure inicialment al servei un total de 17 vehicles, i preveia la renovació gradual de 
la flota. 
Així mateix, regula les condicions mínimes exigibles que hauran de complir el nous 
vehicles i el seu procediment d’adquisició, requerint l’autorització prèvia de 
l’Ajuntament de Manresa per tal de formalitzar-ne la seva adquisició. 
 
 Flota actual. 

 
En aquest moment el servei té adscrits un total 18 vehicles. 
17 dels quals integrats a la flota de vehicles adscrita inicialment a la concessió i 
nova unitat que es va incorporar arrel de la modificació contractual TUV/2018-01, 
per a la prestació del servei amb un vehicle més a la línia 8 Perimetral Estacions. 
 
D’acord amb la previsió de renovació de la flota i l’antiguitat dels vehicles, durant 
el període de durada del contracte s’ha procedit a la substitució de diferents 
unitats. 

 
La flota actual està composta per autobusos i minibusos, de combustible fòssil i de 
tipus híbrid (en el cas d’aquelles unitats han estat objecte de substitució fins a 
aquest moment).  
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 9, de 23 de setembre de 2021                            114 

 

FLOTA VEHICLES CONCESSIÓ TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 

    Vehicles que es proposen renovar 
 

    
nº Matrícula Model 

Data renovació 
prevista plec 

0054 1569 DLD IRISBUS CITYCLASS 01/06/2019 

0055 1383 DLF IVECO CITYCLASS 02/06/2019 

0059 1943 FBL IRISBUS CITYCLASS 09/06/2020 

0062 2128 FJS IRISBUS CITYCLASS 21/12/2020 

0063 2072 FJS IRISBUS CITYCLASS 21/12/2020 

0064 4033 FMJ IRISBUS CITYCLASS 16/03/2021 

0065 3961 FMJ IRISBUS CITYCLASS 16/03/2021 

0066 7416 FMK IRISBUS CITYCLASS 19/03/2021 

    Vehicles restants de la flota 
 

    
nº Matrícula Model 

Data renovació 
prevista plec 

94 3581 GGK VANHOOL 01/01/2022 

95 3580 GGK VANHOOL 01/01/2022 

98 8188 GGX VANHOOL 07/08/2022 

891 6475 JJK MAN LION'S CITY HYBRID 01/10/2029 

892 6395 JJK MAN LION'S CITY HYBRID 01/10/2029 

961 8399 KCK MAN LION'S CITY HYBRID 09/08/1931 

962 8337 KCK MAN LION'S CITY HYBRID 09/08/1931 

963 8337 KCK MAN LION'S CITY HYBRID 09/08/1931 

1068 2556 KSX MAN LION'S CITY HYBRID 25/06/1933 

1069 2697 KSX MAN LION'S CITY HYBRID 25/06/1933 
 

 
El PCA preveu que en el moment de plantejar l’adquisició de cada nou vehicle 
l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de l’adjudicatari, en decidirà la tipologia. 

 
 CONDICIONS: 

 
Els nous vehicles hauran de complir com a mínim les condicions següents: 

 

 Hauran de ser adequats a les condicions de l’itinerari de 
transport urbà de Manresa. 

 

 Hauran de complir amb els següents preceptes 
d’accessibilitat: 

 
- Rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, 

cadires de rodes i cotxets de nens. 
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- Espai interior destinat a la col·locació de cadira de rodes i 
cotxets de nens. 

- Reserva de seients per a persones amb mobilitat reduïda, 
senyalitzats i propers a les portes d’accés. 

- Informació visual i sonora a bord dels vehicles (informació 
de propera parada, correspondència, incidències...) per a 
persones amb discapacitats visuals i auditives. 

- Suspensió amb sistema “kneeling” (agenollament). 
- Vehicles de pis baix continu, es manté el mateix nivell del 

terra des de la porta d’entrada fins al final del vehicle 
(sense graons). 

 

 Aniran equipats amb aire condicionat. 
 

 Atesa l’evolució existent en el terreny de les noves 
tecnologies més sostenibles mediambientalment aplicables 
als vehicles, l’Ajuntament de Manresa podrà, a mesura que 
ho consideri oportú, exigir en un futur la incorporació d’aquest 
tipus de noves tecnologies als nous vehicles adquirits i, si fos 
possible, també a la flota ja existent. 

 
Per a qualsevol eventual adquisició de vehicles caldrà tenir en compte 
que la determinació de les característiques bàsiques dels vehicles 
(complint sempre amb els requisits mínims detallats en aquest punt del 
plec), així com la modalitat i els terminis de finançament, seran 
proposats per l’empresa operadora, però hauran de comptar amb el vist 
i plau de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Amb aquest objectiu l’Ajuntament de Manresa delega en l’empresa 
operadora la gestió i adquisició dels vehicles que siguin necessaris per 
al servei.  
 

 L’empresa haurà d’ajustar el procediment d’adquisició dels vehicles al Reial 
Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents que incorpora a 
l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unión Europea en l’àmbit 
de la contractació pública en determinats sectors (exclosos); i aquelles altres 
normatives  que li siguin d’aplicació. 
Aquest Reial decret-llei té per objecte la transposició parcial de la Directiva 
2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i els serveis postals. I deroga expressament la Llei 
31/2007, de 3 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 
 
El PCA preveu que en qualsevol cas, per tal de formalitzar l’adquisició de vehicles, 
l’empresa adjudicatària haurà de comptar amb l’autorització de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 

2a. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el 
Ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb 
la disposició addicional segona del TRLCSP.  
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Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Manresa, proposo al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD   
 
Autoritzar la incorporació de vuit (8) nous vehicles a la flota actual de la concessió 
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de 
viatgers del municipi de Manresa, 100% elèctrics, en substitució dels vehicles de la 
flota que presten actualment el servei i arriben al final de la seva vida útil. 
 
 Vehicles a substituir 
 

nº Matrícula Model 
Data renovació 

prevista plec 

0054 1569 DLD IRISBUS CITYCLASS 01/06/2019 

0055 1383 DLF IVECO CITYCLASS 02/06/2019 

0059 1943 FBL IRISBUS CITYCLASS 09/06/2020 

0062 2128 FJS IRISBUS CITYCLASS 21/12/2020 

0063 2072 FJS IRISBUS CITYCLASS 21/12/2020 

0064 4033 FMJ IRISBUS CITYCLASS 16/03/2021 

0065 3961 FMJ IRISBUS CITYCLASS 16/03/2021 

0066 7416 FMK IRISBUS CITYCLASS 19/03/2021 

 
 Els models han de complir tots els requisits establerts al plec de clàusules, així 

com, els criteris de les millores establertes al Pla de Mobilitat Sostenible i a la 
Llei 7/2021. 
 

 Caldrà acreditar per part de l’empresa el cost de compra i instal·lació del 
sistema de càrrega, a efectes de la seva amortització anual. Les despeses 
d’amortització s’incorporaran al compte d’explotació el dia en que entrin en 
funcionament els nous vehicles.  
 

 Els vehicles hauran d’iniciar el servei amb tot l’equipament necessari, les 
condicions d’accessibilitat, la integració al sistema d’ajut a l’explotació del 
servei, la senyalització interior i exterior, segons la imatge del servei, tal i com 
preveu el plec de clàusules.” 
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ANNEX I 
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ANNEX II 
 

 

” 
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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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=7455.0 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 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. 

 
 

5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, provisional, si escau, de la modificació 
puntual del POUM, Modificacions Puntals de la Normativa. (PLA.POU 
2/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 9 de 
setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 15 d’abril de 2021, va acordar 
aprovar inicialment la “Modificació Puntual del POUM, modificacions puntuals de 
la normativa”, redactat d’ofici pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
En la tramitació del document es varen sol·licitar els informes sectorials que preveu 
l’article 85.5 del TRLU (Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient i 
Desenvolupament Rural). D’aquests, es va rebre l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, en sentit favorable i sense condicionants. No s’ha rebut la resta d’informes. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el diari El Periódico de 26 d’abril de 2021, al diari Regió 7 del dia 27 d’abril, 
i també en el Butlletí Oficial de la Província del dia 29 del mateix mes; així com en el 
tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest ajuntament, des del dia 29 d’abril al 29 de 
maig de 2021. Durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 

 
Consideracions legals 
 
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost) disposa que les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
L’article 85.1 TRLU disposa que l’aprovació inicial i provisional dels plans d’ordenació 
urbanística municipal pertoquen a l’ajuntament corresponent.  
 
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura 
de planejament urbanístic ha de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la 
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents, 
aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la modificació. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=7455.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=7455.0
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L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de 
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi 
d’atorgar l’aprovació definitiva. 
 
Durant el tràmit d’exposició pública no s’han rebut al·legacions.  

 
Com ja s’ha explicat als antecedents, a data d’avui només s’ha rebut l’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en sentit favorable.  
 
Pel que fa la resta d’informes sol·licitats, a data d’avui encara no s’han rebut. Per 
aquests supòsits, un cop transcorregut el termini d’un mes que disposa l’article 85.5 
TRLU, resulta procedent prosseguir amb la tramitació de l’expedient (art. 80.3  Llei 
39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de las administracions 
públiques).  
 
La competència per a l’aprovació definitiva de la present modificació del POUM 
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’acord amb 
allò disposat als articles 79 i 80 TRLU.  
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística de data 9 de 
setembre de 2021. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 

1r Aprovar provisionalment la “Modificació Puntual del POUM, MODIFICACIONS 
PUNTUALS DE LA NORMATIVA”, redactat d’ofici pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central la 
modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com 
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 
79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
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El document “Modificació puntual del POUM. Modificacions Puntuals de la 
Normativa”, el podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c3b9
2c247008d 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=9775.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 23 vots 

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

abstencions (1 GMJxM i 1 GM PSC-CP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 

contingut que ha quedat reproduït. 

 
Es fa constar que el regidor Josep Gili Prat, del GM JxM, i el regidor Felip González 
Martín, del GM del PSC-CP, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.  
 
 
5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la “Modificació 

Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. 
Parc Tecnològic”. (PLA.POU 4/2018).- 

 
Es fa constar que el regidor Josep Gili Prat, del GM JxM, i el regidor Felip González 
Martín, del GM del PSC-CP, s’incorporen a la sessió durant el debat d’aquest punt. 
 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 13 de 
setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2020, va 
acordar aprovar provisionalment la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”, redactat d’ofici pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de Catalunya en data 23 de desembre de 2020, d’acord amb el 
que disposa l’article 89.5 TRLU per tal de ser sotmès a aprovació definitiva.  
 
En sessió de 19 de juliol de 2021 la CTUCC acorda aprovar definitivament la 
Modificació puntual del POUM, Parc Tecnològic, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent l’executivitat a la 
presentació d'un text refós, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional 
de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal substituir la qualificació de sistema d’espai lliures, parc urbà (clau D.2) per la qualificació de 
sistema d’espais lliures, parc territorial, parc de l’Agulla (clau D.1b), en la porció de sòl que s’exclou del 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c3b92c247008d
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c3b92c247008d
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=9775.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=9775.0
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sector atès que els terrenys on es planteja aquesta qualificació es preveuen classificar de sòl no 
urbanitzable. 
 
1.2 Cal incorporar un plànol d’ordenació de classificació del sòl, limitat a l’àmbit de la modificació. 
 
1.3 Cal eliminar de la fitxa del sector el percentatge de sòl concret que s’ha de destinar al sistema viari i, 
en el seu lloc, determinar que la superfície del sistema viari serà la necessària, tot mantenint el 
percentatge de sòl públic del sector (72%). 
 
1.4 En relació a l’admissió de l’ús comercial vinculat a l’activitat principal, caldrà donar compliment a 
l’informe de la Direcció General de Comerç emès en data 2 de juny de 2021. 

 

Els serveis tècnics de Planejament han redactat un text refós en el qual es pretén 
donar compliment als requeriments de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
segons s’explica en la Memòria del mateix, majoritàriament exposant els motius pels 
quals s’inclou la prescripció o es justifica la innecessarietat de la mateixa. En aquest 
sentit, les modificacions introduïdes, sense ser substancials, són les següents: 
 
_Al plànol d’ordenació núm. 6.1, s’ha substituït la qualificació de Sistema d’espais 
lliures Parc urbà (clau D.2) per la qualificació de Sistema d’Espais lliures, Parc 
territorial, parc de l’Agulla (clau D.1b), en la porció de sòl que s’exclou del sector, al 
sud de la Sèquia. 
_S’ha afegit un plànol núm. 5.1 de classificació del sòl vigent i un plànol d’ordenació 
núm. 6.1de classificació del sòl proposada. 
_A l’apartat de Condicions d’ordenació, edificació i ús de la fitxa de característiques de 
l’àmbit, s’ha substituït el percentatge del 18% de sistema viari per la indicació del % 
que sigui necessari. 
_A l’apartat de Règim d’usos de la fitxa de característiques de l’àmbit s’ha completat la 
regulació de l’ús comercial fent referència al Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials i concretant el tipus de Petits establiments 
comercials (PEC) que són admesos d’acord amb aquesta legislació. 
 
Consideracions Legals 
 
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament 
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de 
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest 
supòsit, les esmenes han de ser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el 
document esmentat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent. 
 
El document del text refós redactat pels tècnics municipals pretén donar compliment a 
les prescripcions assenyalades per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, o la deguda justificació i compleció de les que resulten 
innecessàries.  
 
La competència per a l’aprovació del Text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i 22.2c), de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local. 
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El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art. 
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. El text inclou també les prescripcions 
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 19 de juliol de 2021. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística de data 13 de 
setembre de 2021. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
1er. Aprovar el Text refós de la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”, redactat pels serveis 
tècnics municipals amb la incorporació dels requeriments assenyalats en l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 19 de juliol de 2021, 
en la forma següent: 
 
_Al plànol d’ordenació núm. 6.1, s’ha substituït la qualificació de Sistema d’espais 
lliures Parc urbà (clau D.2) per la qualificació de Sistema d’Espais lliures, Parc 
territorial, parc de l’Agulla (clau D.1b), en la porció de sòl que s’exclou del sector, al 
sud de la Sèquia.  
_S’ha afegit un plànol núm. 5.1 de classificació del sòl vigent i un plànol d’ordenació 
núm. 6.1de classificació del sòl proposada. 
_A l’apartat de Condicions d’ordenació, edificació i ús de la fitxa de característiques de 
l’àmbit, s’ha substituït el percentatge del 18% de sistema viari per la indicació del % 
que sigui necessari. 
_A l’apartat de Règim d’usos de la fitxa de característiques de l’àmbit s’ha completat la 
regulació de l’ús comercial fent referència al Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials i concretant el tipus de Petits establiments 
comercials (PEC) que són admesos d’acord amb aquesta legislació. 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
exemplar en format digital del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el 
complement d’expedient, per tal que acordi la publicació del document, en virtut d’allò 
acordat en sessió de data 19 de juliol de 2021 per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central.” 
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El document Text refós de la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”, el podeu consultar 
a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c4af
3d89600be 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=9994.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots 

afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM), 3 vots negatius (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. 

 
 
5.2 Regidoria delegada de Ciutat Verda 

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 
 

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la reversió de la nau magatzem 
del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió 
del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del 
municipi de Manresa. (CON.EXE 49/2021).- 

 
Assumpte debatut conjuntament amb el punt 4.1.1 de l’ordre del dia. 
 
 
6. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
6.1 Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 

reguladores per a l’atorgament del “Premi Treball de Recerca Manresa 
2022 Transforma”. (SUB.BCO 36/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Turisme i Projecció de la Ciutat, 
de 20 d’agost de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa, aprofitant una efemèride de projecció internacional com 

és la celebració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, proposa un 
programa d’activitats, la promoció del Camí Ignasià i la transformació física de la 
ciutat amb l’objectiu de transformar la societat i projectar la ciutat a l’exterior. 

 
II. Amb motiu de treballar aquesta efemèride en l’àmbit educatiu i juvenil, es proposa la    

convocatòria del Premi Treball de Recerca Manresa 2022 Transforma, amb 
l’objectiu de premiar un treball que tracti una temàtica relacionada amb Manresa 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c4af3d89600be
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07c1dfe69017c4af3d89600be
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=9994.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=9994.0
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2022 Transforma en qualsevol d’aquestes línies: 
• els valors de transformació, espiritualitat i canvi social 
• els eixos temàtics i les accions de commemoració que formen part Manresa 
2022 
• el camí ignasià 
• Ignasi de Loiola i la seva relació amb la ciutat 
• la projecció de la ciutat de Manresa arreu del món a través dels anteriors 
conceptes. 
 

III. En data 5 d’agost de 2021, el tècnic del projecte Manresa 2022 ha emès un informe 
en què proposa les bases reguladores de l’atorgament del Premi Treball de Recerca 
Manresa 2022 Transforma. 
 
IV. En data 9 d’agost de 2021, la tècnica jurista del servei d’Alcaldia-Presidència ha 
emès informe jurídic en relació a l’aprovació de les bases esmentades. 
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals 
competències per a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de 
tot tipus d’activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i 
foment de l’ocupació. 

 
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions 
públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de la Llei 38/2003, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 38/2003, l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa, i les Bases d’Execució del pressupost, els quals requereixen 
l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 de 
l’esmentada Llei 38/2003. 
 
3. Procediment d’aprovació de les bases. L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
estableix la necessitat d’elaborar unes bases reguladores de la concessió de 
subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i una 
referència al DOGC. 
 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les bases, tal i com 
estableix l’article 124.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això, el regidor delegat de Turisme i Projecció de la Ciutat, proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a l’atorgament 
del “Premi Treball de Recerca Manresa 2022 Transforma”, d’acord amb el text 
següent: 
 
“BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI TREBALL DE 
RECERCA MANRESA 2022 TRANSFORMA” 
 
1. El premi s’adjudicarà a un treball de recerca de batxillerat o de cicle formatiu 
 de grau superior que tracti una temàtica relacionada amb Manresa 2022 
 Transforma en qualsevol d’aquestes línies: 
 

• els valors de transformació, espiritualitat i canvi social 
• els eixos temàtics i les accions de commemoració que formen part Manresa 
 2022 
• el camí ignasià 
• Ignasi de Loiola i la seva relació amb la ciutat 
• la projecció de la ciutat de Manresa arreu del món a través dels anteriors 
conceptes. 

 
2. La dotació del premi és de 500 euros (impostos inclosos).  
 
3. Poden participar-hi l’alumnat de batxillerat i de Cicles Formatius de Grau 
 Superior de qualsevol dels centres de secundària del Bages que entreguin el 
 treball de recerca el curs 2022-2023 en el cas de batxillerat i 2021-2022 en el 
 cas de Cicles Formatius de Grau Superior. 
 
4. Els treballs que optin al premi han d’estar avaluats pel centre educatiu i han 
 d’aportar la següent documentació: 
 

a) Resum d’una pàgina A4 sobre la tesis i conclusions del treball, segons 
 normativa d’estil marcada per cada centre educatiu. 
b) Text original i inèdit incloent annexos, imatges, etc. Es poden afegir materials 

 en format digital amb el suport que s’escaigui (memòria o online), segons 
 normativa d’estil marcada per cada centre educatiu. 

c) Cada treball haurà d’anar signat únicament amb un pseudònim i les dades 
 personals no poden constar ni a la portada ni al cos del treball. 

d) En un sobre tancat o en un arxiu adjunt caldrà adjuntar la fitxa identificativa on 
 hi consti nom i cognoms de l’alumne, centre al qual pertany, tutor/a i dades de 
 contacte d’ambdós (telèfon i correu electrònic). 
 
5. Aquesta documentació s’haurà de lliurar abans del 15 de febrer de 2023 
 (inclòs) per una de les següents vies: 
 

a) Via instància a l’Ajuntament de Manresa a través de l’Oficina Electrònica del 
 portal web www.manresa.cat 

b) Per correu electrònic a manresa2022@ajmanresa.cat amb l’assumpte Premi 
 TDR Manresa 2022 Transforma. La sol·licitud es considerarà rebuda quan el 
 sol·licitant rebi l’acusament de rebuda en resposta al correu electrònic. 

c) Entrega d’una còpia en paper i/o una en format digital a l’oficina de Manresa 
 2022 (plaça Major, 1, 4a planta, Servei de Presidència) o al registre Central de 
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 l’Ajuntament de Manresa (Oficina d’Atenció Ciutadana OAC – plaça Major nº1 
 bx). 

d) Enviament d’una còpia en paper i una en format digital a les oficines de 
 Correus mitjançant correu certificat. En cas d’optar per aquesta opció de correu 
 administratiu, serà necessari que el candidat enviï per correu electrònic la 
 còpia del resguard d’enviament al correu manresa2022@ajmanresa.cat a molt 
 tardar el dia natural següent de l’acabament del termini per tal que la seva 
 sol·licitud es tingui en compte. 
 
6. El jurat, que serà nomenat per resolució administrativa en l’acte de  convocatòria, 
 estarà format per persones de l’àmbit educatiu, persones  relacionades amb el 
 projecte Manresa 2022 Transforma i un representant de  l'Ajuntament de 
 Manresa, membre de la Comissió de seguiment Manresa  2022. Les decisions 
 que prenguin seran inapel·lables. 
 
7. En el cas que el jurat així ho consideri i que hi hagi diverses propostes de 
 qualitat suficient, es podrà convocar als finalistes escollits pel jurat a una 
 defensa pública del treball per valorar amb profunditat les propostes. 
 
8. El jurat podrà declarar el premi desert. 
 
9. En la concessió del premi es tindran en compte els criteris següents: correcció 
 en el tractament dels temes plantejats (claredat en el plantejament inicial i en 
 l’exposició), presentació del treball (estructura, presentació, ús adequat de la 
 llengua), capacitats desenvolupades per l’alumnat en l’elaboració del treball 
 (capacitat de síntesi, valoració crítica, creativitat, idoneïtat de les fonts 
 d’informació, capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament 
 del treball). 
 
10. El veredicte del jurat es farà públic al voltant del 25 de març del 2023, data que 
 commemora l’arribada d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa. 
 
11. L’original del treball final presentat es dipositarà a l’Arxiu Comarcal del Bages 
 i/o a la Biblioteca del Casino per a consulta pública.  
 
12. L’Ajuntament de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en 
 aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament pel sol fet 
 de presentar-se a la convocatòria del premi. 
 
13. La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de 
 no incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 
 de 17 de novembre general de subvencions i estar al corrent d’obligacions 
 tributàries amb l’Ajuntament de Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament 
 de Manresa perquè pugui obtenir la seva acreditació a través de mitjans 
 telemàtics.” 
 
Segon. Sotmetre les bases que s’aproven a informació pública per un termini de 20 
dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, amb inserció d’una referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat que es puguin presentar al·legacions. 
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Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Remetre, d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, 
general de subvencions, a la base de dades nacional de subvencions la informació 
relativa a la convocatòria d’aquestes bases, així com les resolucions que es dictin.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=10395.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots 

afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 4 GMPSC-CP) i 5 abstencions (3 GM Fem 

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

quedat reproduït. 

 
 
7. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
7.1 Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats 
 
7.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud a la Delegació 

Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de l’autorització 
prèvia per procedir a la desafectació del servei públic d’ensenyament de 
l’habitatge situat al carrer de la Sèquia, núm. 53, bx. 1a. (PAT. VAR 
13/2021).-  

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 
15 de juliol de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa disposa d’un edifici d’habitatges per a mestres, situat al 
carrer de la Sèquia, núm. 53, el qual es troba afectat al servei públic de l’ensenyament. 
Un d’aquests habitatges ha quedat deshabitat, concretament el de baixos 1a., per 
haver-ne marxat l’ocupant, segons consta a l’informe emès per la cap de secció 
d’Ensenyament en data 14 de juliol de 2021. 
 
II. L’immoble on es troba ubicat l’habitatge que ha quedat desocupat té una antiguitat 
superior als 25 anys, concorrent així un dels supòsits per a poder sol·licitar-ne la 
desafectació. 
 
III. En aquest sentit, l’habitatge situat al c/ de La Sèquia, núm. 53, va ser construït l’any 
1971, a càrrec del Ministerio de Educación Nacional, prèvia cessió dels terrenys per 
part d’aquest Ajuntament, en compliment de les previsions establertes en el Decret Llei 
11/1964, de 2 de juliol, pel qual es reformava la llei de construccions escolars. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=10395.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=10395.0
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IV. Així, havent-se produït la desocupació del referit habitatge i atenent a la gran 
necessitat d’aquest Ajuntament de disposar d’habitatges per a usos socials, aquesta 
corporació considera molt important poder aprofitar aquest patrimoni per tal d’oferir a la 
ciutat la possibilitat d’ús social d’aquest immoble. 
 
V. La cap de secció d’Ensenyament, en el seu informe de 14 de juliol de 2021, proposa 
que s’iniciï la desafectació de servei públic de l’habitatge esmentat. 
 
VI. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial, ha emès un informe en data 14 de juliol 
de 2021 en el qual conclou que la sol·licitud d’autorització prèvia per a la desafectació 
dels habitatges de mestres, objecte d’aquest dictamen, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L’article 5.1. lletra g) del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el 
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de 
titularitat municipal, diu el següent: 
 

5.1 Es podrà autoritzar la desafectació d’habitatges de mestres, d’ofici o a instància de 
l’ajuntament afectat, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:  g) Quan 
l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat. 

 
2. D’altra banda, l’article 25.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix el següent: 
 

/... els ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en 
ús a la Generalitat, per activitats escolars quan aquests deixin de complir la 
seva funció escolar, amb l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament, 
la qual porta implícita la desafectació .../ 

 
3. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de la Corporació, de 
conformitat amb l’article 22.2, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 52.2, lletra l) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
l’autorització prèvia, en base al que estableix el punt g) de l’article 5 del Decret 
212/1994, de 26 de juliol, per procedir a la desafectació del servei públic de 
l’ensenyament, de l’habitatge per a mestres de centres infantils i primaris públics que 
es relaciona a continuació: 
 

Carrer de la Sèquia, núm. 53, bx.1a.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=10899.0 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=10899.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=10899.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 7.1.1 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. 

 
 
7.2 Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
7.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases generals 

reguladores del Premi de Fotografia Memorial Modest Francisco. (SUB. 
BCO 38/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Festes, de 7 de 
setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 

“Fets 
 
L’Ajuntament de Manresa porta a terme diverses accions de promoció i difusió de la 
creació artística, una de les quals és la convocatòria del Premi de fotografia “Memorial 
Modest Francisco”, per homenatjar la memòria de Modest Francisco i Erill (Manresa 
1932- 1999). 
 
Fonaments de dret 
 
Per a l’atorgament del premi són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions; l’Ordenança municipal de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i les Bases 
d’execució del Pressupost municipal. 

 
L’atorgament de premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
El seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de foment de 
l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, requerint de 
l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17, que 
estableix el seu contingut mínim i l’article 23.2 del mateix cos legal que estableix el 
contingut necessari de la convocatòria. 

 
L’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment d’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva requereix convocatòria aprovada 
per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les 
subvencions convocades segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els 
principis de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Les bases d’execució del pressupost municipal estableixen que en el cas de tractar-se 
de beques i premis, l'Ajuntament es subjectarà la seva adjudicació al sistema de 
concurs a través de la redacció i aprovació d'unes clàusules particulars que inclouran, 
un barem de puntuació, si s’escau, i designaran una comissió que haurà d'efectuar la 
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corresponent avaluació i proposta d'adjudicació. A manca de regulació específica, en 
tot allò no contingut en l’acte de convocatòria, li seran d’aplicació les bases generals. 
 
L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu la necessitat de publicació d’aquells actes 
administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva. 
 
L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, on es preveu que les bases 
s’han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de 20 dies i s’han de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una 
referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Les bases i la convocatòria s’hauran de publicar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Les bases s’hauran d’exposar a informació pública per un termini de 20 
dies, a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una 
referència de l’anunci de publicació del text. 

 
Aquestes bases, d’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, la regidora de Cultura i Festes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les bases generals reguladores del premi Modest 
Francisco, amb el següent text: 
 
 
BASES DEL PREMI DE FOTOGRAFIA MEMORIAL MODEST FRANCISCO  

 
1. Objecte i finalitat 

 
L’objecte d’aquest premi és afavorir la pràctica artística de la fotografia recordant la memòria 
del fotògraf manresà Modest Francisco i Erill, així com acréixer i millorar la col·lecció fotogràfica 
del Museu de Manresa.  

 
2. Documentació, tramesa i condicions de les obres  

 
Els participants lliuraran les obres que vulguin presentar al concurs d’acord amb les 
dimensions, característiques tècniques i dates i adreces de lliurament. Les fotografies 
presentades portaran al darrera les dades corresponents al nom, adreça i telèfon de l’autor i la 
societat fotogràfica a la que pertanyi, si escau.  
 

3. Requisits dels beneficiaris 
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Poden participar en aquest concurs totes les persones físiques que ho desitgin i acceptin les 
bases i la convocatòria. Els participants assumeixen la responsabilitat de la fotografia 
presentada envers l’Ajuntament i davant de tercers i es comprometen a que les obres 
presentades respectin el dret a la intimitat de les persones. Els participants assumeixen 
l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials sobre els quals no 
tinguin drets d'ús degudament acreditats. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat 
dels drets de la propietat intel·lectual de les obres. Amb la presentació de les obres autoritzen 
l’Ajuntament a fer reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, sempre que 
aquesta difusió sigui per motius promocionals i no tinguin un objectiu comercial. 
 

4. Jurat   
 

El jurat estarà format per un mínim de tres persones de trajectòria i solvència reconegudes en 
l’àmbit de la fotografia, escollits pels organitzadors del concurs i reconeguts per la Federació 
Catalana de Fotografia. El Jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure les fotografies que 
incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases. La composició del 
jurat serà determinada en la convocatòria.  
 
El funcionament del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 

5. Premi 

 
La convocatòria determinarà el premi que rebrà el guanyador segons les modalitats del 
concurs. El jurat podrà declarar desert el premi si els treballs no compleixen els requisits 
formals o no s’assoleix el nivell tècnic exigit. 

 
6. Procediment de concessió. Ordenació, instrucció i resolució  

Un cop el jurat hagi emès el seu veredicte, que es recollirà en acta escrita i firmada per tots els 
membres, es dictarà la resolució d’atorgament.   
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no pot excedir els sis mesos a partir del 
termini màxim de presentació de les obres.  La resolució es notificarà al/s premiat/s, d’acord 
amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 

7. Criteris d’atorgament  
  
Els premis s’atorgaran a aquelles propostes que, segons el criteri del jurat qualificador, 
obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats, que podran ser 
substituïts o complementats per la convocatòria. 
 

1. Originalitat i innovació de les fotografies presentades (fins a 10 punts) 
2. Adequació al tema i a les motivacions del concurs (fins a 10 punts) 
3. Qualitat tècnica i estètica de la fotografia presentada (fins a 10 punts) 
4. La capacitat per a desvetllar emocions i reflexions (fins a 5 punts) 
5. L’aportació de recursos simbòlics i iconogràfics adequats als temes (fins a 5 punts) 

 
8. Acceptació i interpretació de les bases  

La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. El jurat del 
premi té la facultat d’interpretar les bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit. 
 

9. Tractament de les dades de caràcter personal  
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D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, l’Ajuntament de Manresa tractarà les dades facilitades en relació amb aquesta 
convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu consentiment o una 
previsió legal.  
Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del tractament, i 
portabilitat, les persones interessades hauran d’adreçar un escrit a l’Ajuntament a l’adreça 
Plaça Major, 1, de Manresa, o mitjançant instància general a la Seu Electrònica o mitjançant 
correu electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat. 
 

10. Vigència 

La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. 
  

11. Règim jurídic  

Per a tot el que no preveuen aquestes Bases són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions; l’Ordenança municipal de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; les Bases d’execució del Pressupost 
municipal, i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació.  
Correspon a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui 
presentar en relació a la interpretació d’aquestes bases. 

 

Segon.- Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies, 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una referencia d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat    termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=11044.0 
 
 

L’alcalde sotmet el dictamen 7.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 24 vots 

afirmatius (8 GMERC, 7 GMJxM, 4 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa i 2 GMCs) i 1 

abstenció (1 GMJxM), per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 

quedat reproduït. 

 
Es fa constar que el regidor Joan Calmet Piqué, del GM JxM, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1. Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, 

per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.- 
 

mailto:dpd@ajmanresa.cat
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=11044.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=11044.0
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Es fa constar que el regidor Joan Calmet Piqué, del GM JxM, s’incorpora a la sessió 
durant el debat d’aquest punt. 
 
El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC-CP, Fem 
Manresa i Cs, de 16 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt 
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, 
l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 
96 entre el dia 1 i els 28 dies.  
 
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant 
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la 
gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 
28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts 
dels nounats fins als 28 dies de vida. 
 
La mort d’un fetus o infant recent nascut segueix sent un tema silenciat i minimitzat en 
la nostra societat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua 
d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.   
 
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares i pares, de moltes famílies i 
d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més 
visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha 
moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, 
existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el 
Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són 
diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i 
acompanyar les famílies.  
 
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, 
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement 
per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest 
reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es 
tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les 
famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i 
tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i 
possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament 
individual.  
 
Per aquest motiu, considerem important promoure accions al nostre municipi com un 
espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues 
d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i 
neonatal, donant-li la importància que es mereix.  
  
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, 
proposem l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Manresa es posa al costat de les famílies que han tingut la 
pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol 
acompanyar en el seu dol.  
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SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un 
espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, 
gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i, si cal, d’altres 
estratègies d’acompanyament.  
 
TERCER.- L ’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer 
difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol i 
realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar-lo i donar 
suport públic a les famílies.  
 
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol 
perinatal, gestacional o neonatal, i també donar suport i acompanyament als 
progenitors que es trobin en aquestes situacions.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=11164.0 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 8.1 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. 

 

 

8.2.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per al no pagament del 
subministrament elèctric davant els abusos de les companyies 
elèctriques.- 

 
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 20 de 
setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“L’any 1997, el govern del Partit Popular va finalitzar el procés de privatització de 
l’empresa pública d’electricitat Endesa. Un procés que es pot dir que havia iniciat el 
govern socialista anterior.  
 
En aquell moment, aquesta mesura fou presentada com un acostament a Europa, per 
modernitzar el sistema, ser més competitius i assegurar una major qualitat del servei. 
A més, també es va presentar com una manera de rebaixar la factura elèctrica.  
 
El 2021, quan hi ha hagut talls d’electricitat freqüents en barris populars, tenim un dels 
preus més alts d’electricitat d’Europa: el preu de l’electricitat ha augmentat 
exactament  7 vegades més que el salari mínim interprofessional.  
 
Mentrestant, en els últims 10 anys els beneficis de les tres empreses elèctriques més 
importants (que representen un 85% del mercat) han augmentat un 23%.  
 
Aquest increment de preus ha tingut i tindrà un fort impacte tant en les llars de famílies 
treballadores com en petits negocis, ja molt colpejats per la crisi del coronavirus.  
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=11164.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=11164.0
https://www.publico.es/economia/ganancias-electricas-disparan-700000-euros-hora.html
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A més, aquest increment ha afectat especialment a la tarifa regulada, donant-se el cas 
que és la tarifa que dona accés al bo social. Així, es dona la paradoxa que moltes llars 
de classe treballadora en una situació de precarietat energètica, fan un infraconsum 
elèctric. És a dir, consumeixen molta menys electricitat de la necessària per mantenir 
unes condicions de vida saludables, i tot i això no poden pagar les factures.  
 
No podem confiar que els grans partits del règim produeixin cap canvi en el model, 
tenint en compte que  els consells d’administració d’aquestes multinacionals estan 
farcits d’exministres.  

Des de les administracions tenim l’opció de fer allò que molts dels nostres 
conciutadans optarien per fer, però no fan per la por a quedar-se sense un 
subministrament bàsic, que és no pagar la factura fins que l’abús de les elèctriques 
cessi. 
 
Per tot això, Fem Manresa proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Suspendre el pagament dels subministraments elèctrics que corresponen a 
l’Ajuntament fins que les organitzacions o associacions de consumidores considerin 
que s’ha assolit un preu just de l’electricitat i ha cessat la situació d’abús per part de 
les empreses. 
 
Segon.- Comunicar aquest primer acord a la companyia que presta el subministrament 
elèctric a l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la 
Plataforma per Recuperar l'Energia, la Xarxa per la Sobirania Energètica i a 
l’Associació de Municipis per l’Energia Pública.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=11583.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.2 del Grup Municipal de Fem Manresa, 

i el Ple la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GM Fem Manresa) i 22 vots negatius (8 

GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMCs). 

 
8.3.- Proposició dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM  per a 

l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Campanya Cubana “Els 
bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida”.-  

 
El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals de Fem Manresa, d’ERC i 
JxM, de 20 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“La pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2 ha provocat una crisi global, principalment 
sanitària i econòmica. Els països del nord global han comprovat les dificultats que 
s’han produït per les diferents etapes i onades d’aquesta crisi. Des de l’inici de la 
pandèmia amb la manca de mascaretes, respiradors, llits d'UCI, etc.; fins a l’actualitat 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=11583.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=11583.0
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amb la manca de vacunes per cobrir les necessitats dels diferents països. Aquesta 
crisi sanitària ha vingut acompanyada d’una aturada econòmica que ha afectat a milers 
de famílies tot fent trontollar la seva estabilitat socioeconòmica. 
 
Els països amb recursos econòmics i capacitat tecnològica, han tingut greus 
mancances en quant a capacitat de reacció. Ara bé, si la mateixa situació de la 
pandèmia es trasllada als països empobrits, es pot observar que sense una política 
solidària, la crisi sanitària i econòmica generarà el rebrot de noves variants que 
tornaran a posar en perill milers i milers de vides. Encara més si es parteix de la base 
de que la globalització és un efecte imparable que fa temps que pateixen tots els 
països, on les diferents variants de la malaltia es dispersen amb gran facilitat. Fins que 
la població mundial no estigui immunitzada, no es podrà donar per tancada la 
pandèmia de la SARS-CoV-2. 
 
La República de Cuba, amb un sistema públic de salut i una indústria farmacèutica 
nacional, ha aconseguit crear un conjunt de vacunes eficaces contra el virus. Cuba, 
com a país empobrit o del sud global i bloquejat econòmicament, comercial i 
financerament pels Estats Units d’Amèrica, ha gestionat la crisi provocada per la 
Covid-19 d'una manera excepcional. Malgrat que es varen fer molts avenços en les 
relacions entre Cuba i els Estats Units durant el mandat d’Obama, en l’actualitat 
pràcticament tots ells han estat trencats pel govern de Donald Trump. Durant els seus 
4 anys de mandat es varen prendre més de 240 mesures contra Cuba, entre elles: 
 

 Eliminació dels creuers a Cuba per part de  companyies nord-americanes. 

 Restricció dels vols de les aerolínies nord-americanes.  

 Cessament les operacions de la Western Union.   

 Restricció de les remeses a Cuba (totes aquestes  mesures també van afectar 

els cubans residents als EUA o ciutadans cubà-nord-americanes) 

 Sanció a empreses cubanes de l'exterior. 

 Persecució de vaixells petroliers que transportessin gas liquat o petroli a Cuba.   

 Prohibició d'accés a tecnologies mèdiques, inputs dels Estats Units i de tercers 

països, amb un component de fins al 10% provinent del país del nord per lluitar 

contra la covid-19. 

A més, l'arribada de la pandèmia del SARS-CoV-2, va provocar que molt països 
tancaren els aeroports i bloquejaren les fronteres per a combatre la propagació del 
virus. Els viatges de turistes a Cuba es van desplomar i l'illa va perdre una important 
font de divises, necessàries per poder realitzar comerç internacional. 
 
És per aquest motiu que Cuba fa una crida per demanar suport per l'adquisició de les 
xeringues necessàries per vacunar a la seva població. És en aquest moment que a 
escala internacional es posa en marxa la campanya: “Els bloquejos maten, la teva 
solidaritat dóna vida”, per així aconseguir recursos econòmics per comprar les 
xeringues necessàries per immunitzar a la població de Cuba. A Europa, la campanya 
s'està desenvolupant a països com Alemanya, Luxemburg, França o Suïssa. A l’estat 
espanyol també s’ha posat en marxa la campanya de la mà de l’ONG SODEPAZ 
(www.sodepaz.org) que enviarà els recursos econòmics a la ONG MEDICUBA 
(www.medicuba-europa.org), encarregada de comprar les xeringues i enviar-les a l'Illa. 
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A Catalunya nombroses plataformes d’àmbit municipal i supramunicipal s’han afegit a 
la campanya i han exigit la implicació de les institucions en aquesta causa. Així mateix, 
el Fons Català de Cooperació s’ha afegit a la campanya, demanant als Ajuntaments 
que en formen part, una aportació econòmica generosa. 
 
Manresa ha de ser un municipi solidari que aposti per la cooperació nacional i 
internacional, tal com ha vingut demostrant anteriorment amb campanyes i activitats de 
sensibilització entorn la justícia social i la cultura de la pau, de la mà del Consell 
Municipal de Solidaritat. El Consell, com a mecanisme de coordinació i intercanvi de 
les activitats i iniciatives que sorgeixen a la ciutat relacionades amb la cooperació i 
l’educació en valors, ha exercit un lideratge clar en aquest àmbit.  
 
En moments de dificultat és quan calen més mans i esforços i per això pensem que 
Manresa no pot quedar fora d’aquesta campanya. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa a sumar-nos a la campanya 
solidària "Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida", proposant l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- Fer efectiu, per part de l’Ajuntament de Manresa, el seu suport a la 
campanya internacional de "Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida", 
efectuant una aportació econòmica de 3.000 euros al Projecte que el Fons Català de 
Cooperació fa per aquesta finalitat en matèria de cooperació. 
 
SEGON.- Donar a conèixer la campanya "Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna 
vida"  a la ciutadania de Manresa, a través del Consell Municipal de Solidaritat i la 
Casa per la Solidaritat i la Pau, Flors Sirera.  
 
TERCER.- Fer arribar al Consolat de Cuba a Barcelona aquestes resolucions.” 
 
El secretari exposa l’esmena de presentada pel Grup Municipal del PSC-CP, de 22 de 

setembre de 2021, a la proposició 8.3 del Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i 

JxM, que es transcriu a continuació. 

 
“Atès que la proposició 8.3 del Ple Municipal de setembre és gairebé calcada a la que 
ja es va debatre en el Ple de juliol. Una proposta de Fem Manresa que no va assolir 
els vots necessaris per tal que prosperés. 

Atès que en el debat d’aquella proposició, el Grup Municipal del PSC ja va manifestar 
que el problema de fons no era si es podia o no participar en la campanya de suport al 
poble cubà tal i com ens demanava el Fons Català de Cooperació; sinó el fet que 
l’actual pressupost per a Cooperació de l’Ajuntament de Manresa era molt més baix 
del que seria adient, molt per sota del 0,7% dels recursos ordinaris del pressupost 
municipal. 

Atès que els recursos ordinaris de l’Ajuntament de Manresa en el pressupost de 2021 
són de, si no errem, 77.696.430 euros. I atès que en el pressupost d’aquest 2021 el 
subprograma 23132 de Cooperació està dotat amb 245.878,00 euros (un 0,31645%, 
del total) 

Atès que abans de la crisi econòmica que va castigar les finances municipals amb una 
davallada d’ingressos considerable, aquest subprograma tenia un tant per cent 
superior al 0,7% del pressupost de recursos ordinaris) i una partida específica que 
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s’emprava per contribuir a campanyes d’emergència com la que ara s’ha generat amb 
el poble cubà davant de la impossibilitat de disposar d’eines suficients per subministrar 
la seva vacuna contra la COVID-19. 

És per tot això que el Grup Municipal del PSC proposa l’adició a la proposició 8.3 del 
següent,   
 
ACORD: 
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a dotar el subprograma de Cooperació en el 
proper pressupost de 2022 amb el 0,7% del total de recursos ordinaris que es 
prevegin, i a recuperar la partida per a emergències que anys enrere tenia 
l’Ajuntament per tal que el Consell de Solidaritat i Cooperació pugui disposar de 
recursos fixes per ajudar en casos no previstos d’ajudes que siguin necessàries i que 
es puguin succeir al llarg de l’exercici pressupostari.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=12809.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP, 

de 22 de setembre de 2021, a la proposició 8.3 del Grups Municipals de Fem 

Manresa, ERC i JxM, i el Ple la rebutja per 9 vots afirmatius (4 GMPSC-CP, 3 GM 

Fem Manresa i 2 GMCs) i  16 vots negatius (8 GMERC i 8 GMJxM). 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.3, presentada pels Grups Municipals 

de Fem Manresa, ERC i JxM, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMERC, 8 

GMJxM, 4 GMPSC-CP i 3 GM Fem Manresa) i 2 vots negatius (2 GMCs) i, per tant, 

esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 
 
No se’n presenten 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
  
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14257.0 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

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

 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=12809.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=12809.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14257.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14257.0
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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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14264.0 
 
 
11.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter 

reservat núm. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40,  que corresponen a les 
sessions dels dies 6, 13, 20, 27 i 30 de juliol, 24 i 31 d’agost i 7 de 
setembre de 2021.-  

 
Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local 
amb caràcter reservat núm. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40, que corresponen a les 
sessions dels dies  6, 13, 20, 27 i 30 de juliol, 24 i 31 d’agost i 7 de setembre de 2021, 
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/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14273.0 
 
 
12.- Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

adoptats per l’Ajuntament de Manresa.- 
 

Data 
d'entrada 

Organisme Remitent Acord municipal 

07-07-2021 
Generalitat de 
Catalunya. 

Departament de la 
Presidència 
Secretaria del 
Govern. 

Acord de Ple de 20 de maig de 2021, en relació 
a una moció de suport a l’amnistia. 

07-072021 
Generalitat de 
Catalunya.  

Departament de la 
Presidència 
Secretaria del 
Govern. 

Acord de Ple de 20 de maig de 2021, en relació 
a una moció de suport al poble colombià 
mobilitzat contra el projecte de reforma tributària 
plantejat pel govern colombià. 

07-072021 
Generalitat de 
Catalunya.  

Departament de la 
Presidència 
Secretaria del 
Govern. 

Acord de Ple de 17 de juny de 2021, en relació a 
una moció per a la reparació i restitució de la 
memòria de les acusades de bruixeria a 
Manresa. 

07-072021 
Generalitat de 
Catalunya.  

Departament de la 
Presidència 
Secretaria del 
Govern. 

Acord de Ple de 17 de juny de 2021, en relació a 
una moció contra la sentència condemnatòria a 
Marcel Vivet i Regalón. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14264.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14264.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14273.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14273.0
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22-072021 
Generalitat de 
Catalunya.  

Departament 
d’Acció Exterior i 
Govern Obert 

Acord de Ple de 20 de maig de 2021, en relació 
a una moció de suport al poble colombià 
mobilitzat contra el projecte de reforma tributària 
plantejat pel govern colombià. 

27-072021 
Generalitat de 
Catalunya.  

Direcció General de 
Cooperació al 
Desenvolupament 

Acord de Ple de 20 de maig de 2021, en relació 
a una moció de suport al poble colombià 
mobilitzat contra el projecte de reforma tributària 
plantejat pel govern colombià. 

 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14289.0 
 
 
13.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 
13.1.-  Pregunta formulada pel GM de Fem Manresa a l’alcalde de l’Ajuntament 
 de Manresa per demanar informació sobre el Patronat d’Althaia.  
 
El secretari llegeix la pregunta formulada pel Grup Municipal de Fem Manresa, de 22 
de setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 

“En el passat Ple Ordinari de la Corporació Municipal celebrat el 15 de juliol de 2021, 
el grup Municipal de Fem Manresa va realitzar una interpel·lació a l’Alcalde, Sr. Marc 
Aloy i Guàrdia en que li requeríem que convoqués, com preveu el propi Estatut del 
Patronat d’Althaia, en el mes de setembre de 2021, reunió del Patronat d’Althaia amb 
caràcter extraordinari per plantejar i abordar les qüestions pendents en relació a la 
prestació del servei d’interrupcions voluntàries de l’embaràs i es convidés a aquesta 
sessió extraordinària  a representants del moviment feminista organitzat  de Manresa.  

L’Alcalde en la seva intervenció va exposar que des del Govern de la ciutat i el 
Patronat estaven treballant per garantir que es puguin realitzar IVEs quirúrgiques en el 
nostre territori, sense més concreció al respecte. També  va manifestar que si calia, el 
Patronat d’Althaia faria les reunions extraordinàries que fossin necessàries per garantir 
aquest dret.  

No obstant, no hem tingut noticia ni coneixement de la voluntat de convocar 
pròximament  reunió del Patronat d’Althaia amb caràcter extraordinari, pel què 
formulem a l’Alcalde i President del Patronat d’Althaia les següents preguntes: 

 

1. Hi ha voluntat real de convocar reunió del Patronat d’Althaia amb caràcter 

extraordinari per plantejar i abordar les qüestions pendents en relació a la 

prestació del servei d’interrupcions voluntàries de l’embaràs? 

 
2. En cas afirmatiu, en quina data es preveu realitzar la convocatòria d’aquesta 

reunió extraordinària del Patronat. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14289.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14289.0
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3. L’Alcalde i President del Patronat d’Althaia ha estat interpel·lat pels membres 

del Patronat sol·licitant-li que no convoqués aquesta reunió extraordinària del 

Patronat d’Althaia?” 

 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14293.0 
 
 
13.2.- Prec formulat pel regidor Felip González Martín, del GM del PSC-CP, 
 per demanar al regidor delegat d'Urbanisme i Mobilitat, senyor David 
 Aaron López Martí, que quan sigui possible els ensenyin els cotxes 
 híbrids que s'han incorporat a la flota de vehicles municipals.- 

 
L’alcalde dóna per rebut aquest prec. 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14579.0 
 
 
13.3.- Prec formulat pel regidor Andrés Rojo Hernández, del GM de Cs, per 
 demanar al regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, 
 senyor Joan Calmet Piqué, informació sobre l'estat de la instal·lació de 
 les càmeres de vídeovigilància de la ciutat.- 
 

L’alcalde dóna per rebut aquest prec. 

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14631.0 
 
 

13.4.- Prec formulat per la regidora Gemma Boix Pou, del GM de Fem 
 Manresa, per demanar a l'alcalde - president, senyor Marc Aloy 
 Guàrdia, que convidi a Fem Manresa a la propera reunió extraordinària del 
 Patronat d'Althaia. - 
 
L’alcalde respon que al Patronat d’Althaia convocat per la propera setmana només hi 
assistiran els membres patrons de la Fundació Althaia, ningú més. 
 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14665.0 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14293.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14293.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14579.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14579.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14631.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14631.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14665.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14665.0
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13.5.- Intervenció del regidor Antoni Massegú Calveras, del GM de JxM, per 
 posar  en valor l'esport a la ciutat.- 
 

La intervenció d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023
777d10001?startAt=14762.0 
 

 

 

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, 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14762.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07bf6bb21017c023777d10001?startAt=14762.0

