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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 13/2015 
Dia:  22 d’octubre de 2015 
Hora:  19:05 h a 22:55 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Antoni Llobet Mercadé 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep M. Sala Rovira 
Joan Calmet Piqué 
Olga Sánchez Ruiz 
Jordi Serracanta Espinalt 
 
Regidors i regidores 
Miquel Davins Pey 
Àuria Caus Rovira 
Mireia Estefanell Medina 
Marc Aloy Guàrdia 
Àngels Santolària Morros 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Jaume Torras Oliveras 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Masdeu Valverde 
Jordi Garcés Casas 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Antonio Espinosa Cerrato 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escolà Garcia 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 12, que correspon a la sessió  del 
Ple de la Corporació del dia 17 de setembre de 2015. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 7627, 

de 9 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’una 
persona per realitzar tasques de professor superior del Conservatori.  

 
2.2 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 7628, 

de 9 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’una 
persona per realitzar tasques de professora superior del Conservatori.  

 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 7683, 

de 10 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal de 
tres persones per realitzar tasques de tècnics especialistes monitors dins del 
projecte Laboràlia  curs 2015-2106.  

 
2.4 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8045, 

de 24 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’una 
persona per realitzar tasques de professor superior del Conservatori. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8316, 

d’1 d’octubre de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’una 
persona per realitzar tasques de professora superior del Conservatori. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8524, de 9 d’octubre de 2015, 

sobre substitució de l’alcalde durant els dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2015. 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, num. 7884, de 9 de setembre de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2015, 
dins el Pressupost municipal vigent. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, num. 8633, de 13 d’octubre de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2015, 
dins el Pressupost municipal vigent. 

 
2.9 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció per al seguiment del Pla 

d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (3r trimestre de 2015). 
 
2.10 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre 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 comercials 
(3r trimestre 2015). 
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3. ALCALDIA   
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’establiment del sistema de 

comunicació electrònica per a les convocatòries als òrgans col·legiats 
mitjançant el servei e-Notum. 

 
 
4. ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la introducció de la figura del “tutor 

d’empresa” en el marc de l’Oficina d’Activitat Econòmica. 
 
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

projecte La Universitat Emprèn 2015-2016, 7a. edició. 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases del XIIè Concurs 

d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”. 
 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 22/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament de 

l’aplicació pressupostària 336.0.212.00 – Arqueologia i Protecció de Patrimoni. 
Reparació edificis i altres construccions. 

 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la petició de fraccionament, per un 

període de 10 anys, del reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec 
de l’Ajuntament de Manresa, en la liquidació definitiva de la participació en 
tributs de l’Estat de l’any 2013. 

 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les 

Ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2016. 
 
5.1.5 Dictamen sobre informe,  si escau, de la sol·licitud de revisió de tarifes del 

servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2016. 
 
5.2 Regidoria delegada de Governació 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la Plantilla de 

personal per al 2015. 
 
5.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la denominació d’un 

lloc de treball de la Relació de llocs de treball de personal funcionari. 
 
5.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de l’Organigrama 

funcional de l’Ajuntament de Manresa. 
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6. ÀREA DE TERRITORI I MILLORA URBANA 
 
6.1 Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 

concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès 
patrimonial de Manresa i de la seva convocatòria per a l’any 2015 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1  Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) perquè 

l’Ajuntament es comprometi a retirar la simbologia franquista encara existent a 
la ciutat. 

  
7.2 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Democràcia Municipal (DM), per 
prioritzar els punts de l’ordre del dia del Ple amb intervenció sol·licitada. 

 
7.3 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Democràcia Municipal (DM), per 
declarar Manresa com a municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i 
Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica (TTIP), al tractat 
de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l’Acord Multilateral per a la 
Comercialització de Serveis (TISA). 

 
7.4 Proposició del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa 
energètica. 

 
7.5 Proposició dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 

Convergència i Unió (CiU), Candidatura d’Unitat Popular (CUP)  i Democràcia 
Municipal (DM), amb motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís 
Companys i Jover. Justícia Universal i Memòria Històrica. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

sobre revisió de la tarifació social vigent que s’aplica a tributs i preus públics. 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

sobre aixecament de barreres de l’autopista durant els talls de carretera que es 
produeixin en el futur immediat com a conseqüència de les obres a la C-55. 

 
7.8 Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

sobre retorn del Retaule del Roser a la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles 
després de la Sentència Judicial 86/15, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona. 

 
7.9 Proposició dels Grups Municipals de Convergència i Unió (CiU) i Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), de suport al president Mas, 
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació 
per l’organització del 9N. 
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8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. 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. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 

núm. 42, 43, 45, 46 i 47, que corresponen als dies 8, 15, 22 i 29 de setembre i 
6 d’octubre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter 
públic núm. 38, del dia 21 de juliol de 2015. 

  
 
11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
12. Prendre raó i acceptar, si escau, la renúncia al càrrec de regidor de 

l’Ajuntament de Manresa formulada pel senyor Antonio Espinosa Cerrato. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 

Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 

 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 12, que correspon a la sessió  
del Ple de la Corporació del dia 17 de setembre de 2015. 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm. 12, que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 2015, que s’ha 
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si 
hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25 
membres presents. 

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 

7627, de 9 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral 
temporal d’una persona per realitzar tasques de professor superior del 
Conservatori.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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“1.- Contractar, en règim laboral temporal d’interinitat i pel procediment de màxima 
urgència, al senyor XXX (DNI XXX), per  realitzar tasques de professor superior del 
Conservatori, amb una jornada de 37’5 hores setmanals de les quals 20 hores seran 
lectives, 8 hores no lectives de dedicació al centre i 9’5 hores de preparació de 
classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no 
s’han de fer necessàriament al centre, pel període comprès entre el dia 14 de 
setembre de 2015 i mentre el titular de la plaça estigui en situació de baixa per 
incapacitat temporal, i com a màxim en la data en què finalitzi el procés de selecció per 
cobrir aquesta temporalitat i per una retribució mensual de 2.260,71 € més la part 
proporcional de pagues extres que li corresponguin, d’acord amb la vigent Relació de 
llocs de treball.   

2.-  Adscriure, als efectes econòmics, al senyor XXX al lloc de treball de professor/a 
superior del conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, de la vigent Relació de llocs 
de treball del personal al servei d’aquest ajuntament. 
 
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
2.2 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 

7628, de 9 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral 
temporal d’una persona per realitzar tasques de professora superior del 
Conservatori.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1.-  Contractar, en règim laboral temporal d’interinitat i pel procediment de màxima 
urgència, a la senyora XXX (DNI XXX), per  realitzar tasques de professora  superior 
del Conservatori, amb una jornada de 37’5 hores setmanals de les quals 20 hores 
seran lectives, 8 hores no lectives de dedicació al centre i 9’5 hores de preparació de 
classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no 
s’han de fer necessàriament al centre, pel període comprès entre el dia 15 de 
setembre de 2015 i mentre la titular de la plaça estigui en situació de baixa per 
incapacitat temporal, i com a màxim en la data en què finalitzi el procés de selecció per 
cobrir aquesta temporalitat i per una retribució mensual de 2.260,71 € més la part 
proporcional de pagues extres que li corresponguin, d’acord amb la vigent Relació de 
llocs de treball.   
 
2.-  Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora XXX al lloc de treball de professor/a 
superior del conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, de la vigent Relació de llocs 
de treball del personal al servei d’aquest ajuntament. 
 
3.-  Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
 
*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter 
personal 
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2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 
7683, de 10 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral 
temporal de tres persones per realitzar tasques de tècnics especialistes 
monitors dins del projecte Laboràlia  curs 2015-2106.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1.- Contractar, en règim laboral temporal per obra o servei determinat a temps parcial 
i pel procediment de màxima urgència, a les persones següents, per realitzar tasques 
de tècnic/a especialista monitor/a dels tastets i mòdul inclosos al projecte LABORÀLIA 
curs 2015-2016, pel període comprès entre el dia 15 de setembre i fins al 22 de 
desembre de 2015, amb jornada de 8,4 hores setmanals, i per una retribució mensual 
de 404,07 € més la part proporcional de pagues extraordinàries que els corresponguin: 
 
NOM I COGNOMS: XXX  
DNI:   XXX 
FUNCIONS: Tècnica especialista monitora per dur a terme la formació del 

Tastet d’Administratiu Informàtic 
 
 
NOM I COGNOMS: XXX  
DNI:   XXX 
FUNCIONS: Tècnic especialista monitor per dur a terme la formació del 

Tastet d’Animació socio-cultural 
 
 
NOM I COGNOMS: XXX  
DNI:   XXX 
FUNCIONS: Tècnic especialista monitor per dur a terme la formació del Mòdul 

d’Orientació laboral 
 
2.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 

8045, de 24 de setembre de 2015, sobre contractació en règim laboral 
temporal d’una persona per realitzar tasques de professor superior del 
Conservatori. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1r.- Contractar, en règim laboral temporal d’interinitat i pel procediment de màxima 
urgència, al senyor XXX (DNI XXX) per realitzar tasques de professor superior del 
Conservatori, amb una jornada de 37’5 hores setmanals de les quals 20 hores seran 
lectives, 8 hores no lectives de dedicació al centre i 9’5 hores de preparació de 
classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no 
s’han de fer necessàriament al centre, pel període comprès entre el dia 28 de 
setembre i fins al 25 d’octubre de 2015 i per una retribució mensual de 2.260,71 € més 
la part proporcional de pagues extres que li corresponguin, d’acord amb la vigent 
Relació de llocs de treball.   
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2.-  Adscriure, als efectes econòmics, al senyor XXX al lloc de treball de professor/a 
superior del conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, de la vigent Relació de llocs 
de treball del personal al servei d’aquest ajuntament. 
 
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 

8316, d’1 d’octubre de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal 
d’una persona per realitzar tasques de professora superior del 
Conservatori. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1.- Contractar, en règim laboral temporal d’interinitat i pel procediment de màxima 
urgència, a la senyora XXX (DNI XXX), per realitzar tasques de professora superior del 
Conservatori, amb una jornada de 37’5 hores setmanals de les quals 20 hores seran 
lectives, 8 hores no lectives de dedicació al centre i 9’5 hores de preparació de 
classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no 
s’han de fer necessàriament al centre, pel període comprès entre el dia 2 i fins al 29 
d’octubre de 2015 i per una retribució mensual de 2.260,71 € més la part proporcional 
de pagues extres que li corresponguin, d’acord amb la vigent Relació de llocs de 
treball.   
 
2.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora XXX al lloc de treball de professor/a 
superior del conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, de la vigent Relació de llocs 
de treball del personal al servei d’aquest ajuntament. 
 
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8524, de 9 d’octubre de 

2015, sobre substitució de l’alcalde durant els dies 10, 11 i 12 d’octubre 
de 2015. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2015, amb motiu de 
l’absència temporal de l'alcalde titular i del primer i segon tinents d’alcalde, la totalitat 
de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel tercer tinent 
d’alcalde, senyor Josep Maria Sala Rovira, que substituirà amb caràcter d’alcalde 
accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al tercer tinent d’alcalde, senyor Josep Maria 
Sala Rovira. 
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TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança 
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió 
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 
l’Ajuntament, als efectes corresponents.” 
 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, num. 7884, de 9 de setembre 

de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
18/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Deixar sense efectes la modificació per majors ingressos de l’aplicació 
pressupostària 231.34.227.99 d’import 17.474,82 € , finançada per la subvenció de la 
Diputació de suport a la reactivació econòmica, que es va fer en l’expedient 12/2015 
aprovat per Resolució de l’Alcalde de 10 de juny de 2015. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposa 
l’article 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 i l’article 7è. i 8è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2015, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
TERCER.- 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. 
 
QUART.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, num. 8633, de 13 d’octubre de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
21/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, a l’empara del que disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 
de 2015, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
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SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, 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.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el punt 2.7 tracta 
d’un canvi de partides per import de 61.254,62 € dels quals, 39.649,62 provenen de 
majors ingressos. Les partides afectades són les següents: 

- Una subvenció del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 
destinada a les XXVI Jornades de medicina de l’esport del Bages, per import 
de 3.000 €. 

- Tres subvencions: una de l’Institut de les Lletres Catalanes per al concepte 
Tocats de Lletra, d’import 3.000 €. Una altra de la Generalitat de Catalunya per 
al Programa estable d’Arts Visuals, de 3.259 €. La tercera, també de la 
Generalitat de Catalunya, per a Manrussiònica, d’import 2.776,94 €. 

- Una subvenció de la Diputació de Barcelona per reforçar una partida del Cicle 
festiu, de 7.763,82 €, per a reforçar els entarimats del darrer quadrimestre de 
l’exercici. 

- Un canvi de partides de 7.000 € per refer la partida de material de transport de 
la Policia Local. 

- Un altre canvi de partides de 4.000 € per a una partida de Regidories-altres 
despeses diverses. Tant en aquest cas com en l’anterior es financen amb 
estalvis del Capítol I. 

- Una subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 5.265 €, destinats  a 
l’adequació dels serveis higiènics de la Torre Lluvià de Manresa. 

- Una aportació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, una part de 
4.292,43 € per a partides de Joventut, concretament per a una assessoria de 
drogodependències i una altra pel mateix import per a partides de despeses 
diverses de Gent Gran. 

- Dins d’Infraestructures de transport-despeses diverses, per fer l’estudi de 
trànsit per al perllongament de l’Av. Dels Països Catalans fins a la plaça Prat 
de la Riba, per import de 1.605 €, que es finança amb estalvis de la partida de 
despeses diverses d’infraestructures de transport. 

- Un canvi per import de 1.500 € per despeses de publicació d’anuncis en diaris 
oficials, que es finança amb un estalvi d’una partida de Serveis de Territori per 
a Estudis i treballs tècnics. 

 
Pel que fa al punt 2.8, que té un import total de 68.282 €, el canvi es fa entre partides 
del mateix grup i no hi ha ajudes amb majors ingressos. El seu desglossament és el 
següent: 

- 2.000 € per a Centres oberts per cobrir les necessitats alimentàries d’aquests 
centres durant els mesos de novembre, desembre i els dies de les festes de 
Nadal. Aquest import es finança amb recursos de les pròpies partides de 
Serveis Socials. 

- Un reforç de 10.000 € amb Altres despeses diverses i un altre de 6.000 € amb 
Comunicació-Altres despeses diverses, que es financen amb estalvis del 
Capítol I. 

- Un increment de material d’oficina, de 6.000 €, que es finança amb estalvis del 
Departament de Sistemes d’Informació. 

- Un increment de 5.566 € per construir una vorera de 20 m de llargada i 60 cm 
d’alçada a l’Escola Valldaura, per mantenir un terreny que dequeia. Aquesta 
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partida s’ha hagut de reforçar atès que a l’estiu es van haver de fer unes 
modificacions a les portes d’emergència i rampes d’accés al gimnàs de l’Escola 
La Flama, que no estaven previstes, amb la qual cosa la partida va quedar 
reduïda i ara es reforça i es finança amb estalvis energètics de les partides 
d’Educació. 

- 600 € de reforç amb Centres d’Educació infantil i primària per a unes despeses 
de Mobilitat i complements per a la nova escola de la zona nord, que 
s’autofinança amb recursos d’Ensenyament. 

- 11.500 € de reforç a Salut laboral-Vestuari, per a les necessitats d’EPIS 
personal de plans d’ocupació del darrer projecte que ha arribat procedent de la 
Generalitat de Catalunya, que es posarà en marxa de forma imminent aquest 
darrer trimestre de l’exercici 2015. 

- 726 € per al Mesurament en 6 llocs de treball de l’Ateneu les Bases, que es 
finança amb estalvis del Capítol I. 

- Per a l’adquisició i instal·lació d’un equip calefactor al Departament 
d’Informàtica, concretament en una àrea molt freda a l’hivern, per import 
d’11.400 € que es finança amb estalvis del propi Departament d’Informàtica. 

-  Un increment de 6.855 € per atendre pagaments de drets d’autor de la Festa 
Major del 2014 que havien quedat pendents. 1.255 € per insuficiència de crèdit 
en la partida d’Activitats culturals i esportives del Museu. 1.980 € per atendre el 
programa de l’exposició 100 anys de Bàsquetbol. Tots aquests es financen 
amb partides de la pròpia funció o bé de Museus o de Centres d’Art i Cultura. 

- Un increment de 4.400 € per a la compra d’instruments de percussió per al 
Conservatori de Música, el finançament dels quals procedeix de partides 
d’estalvi energètic, llum i gas, del Conservatori de Música. 

 
 
2.9 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció per al seguiment del 

Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (3r trimestre de 2015). 
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 14 d’octubre de 2015, que es 
transcriu a continuació:  
 
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en 
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012, 
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 i amb la finalitat de completar la informació 
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i 
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici 2015, tercer 
trimestre, formula les següents consideracions:  
  
Primera. - Seguiment d'ingressos  
  
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust dels ingressos no 
financers són degudes, bàsicament a que al Pla d’Ajust per l’any 2015 es va preveure 
més drets reconeguts del capítol 3 ( taxes i preus públics per prestació de serveis ) i 
del capítol 4 ( subvencions finalistes a serveis ) que els drets d’aquests capítols que 
s’han previst a 31 de desembre de 2015. Les desviacions dels ingressos de capital són 
degudes que al pla d’ajust no es va preveure cap ingrés de capital i , en canvi, tant en 
la previsió pel pressupost del 2015  com en la projecció anual estimada pel 2015 sí 
que se n’han  previst . 
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Si bé les desviacions de l’estimació anual en relació al pla d’ajust dels ingressos totals 
són d’un -4,21% , les desviacions de l’estimació anual en relació al pla d’ajust de les 
despeses totals són d’un -3,79 % . 
  
Segona. - Seguiment de despeses  
  
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses corrents, 
són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a terme per la 
Corporació per aquest 2015. En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor 
cost destinat al capítol 1 ( despesa de personal )  i el capítol 2 ( despeses generals ). 
 

Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses 
de capital , són degudes, a que es va preveure al pla d’ajust molt poca despesa de 
capital ( tampoc no es va preveure cap ingrés de capital ), i, en canvi, tant en el 
pressupost pel 2015 com en la projecció anual estimada pel 2015 sí que s’han previst 
tant despeses com ingressos de capital.  
 

Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust de les 
despeses financeres s’expliquen en l’apartat del seguiment de magnituds i 
endeutament. 

 
 El període mitjà de pagament a proveïdors del mes de setembre del 2015 és 

de 19,06, calculat segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
   

Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament  
 
 Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de l'endeutament 

adquireixen significat com a conseqüència de: 
 
-L’operació realitzada a l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen, 

bàsicament, per la diferència entre l' import del préstec, estimat inicialment i l' import 
definitiu formalitzat.  

 
-L’operació de re finançament de 4 préstecs concertada el segon trimestre del 

2014. 
 
-El préstec de mandat concertat l’any 2014 per saldar el romanent de tresoreria 

negatiu per a despeses generals de 2013 . 
 

 -Es veuen reduïdes les amortitzacions de préstecs per aquest any 2015 ja que 
en data 30 de desembre de 2014 es publicà al Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial Decret 
Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic; que en la seva 
disposició addicional setena, modifica les condicions financeres de les operacions de 
préstec signades amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors en el 
sentit que per a l’any 2015, l’interès es fixa en el 0%, i no es pagarà amortització de 
capital, ampliant per això dites operacions en un any de més pel que respecte al seu 
venciment final. 

 
             Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds 
financeres i pressupostàries s'analitzen a continuació 
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              a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no 
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els 
informes de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.  
  
              b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos SEC, 
és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de 2015.  
  
              c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el 
resultat dels anteriors subapartats.” 
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2.10 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre 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 
comercials (3r trimestre 2015). 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 6 d’octubre de 2015, que es 
transcriu a continuació:  
 
“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. 
 
S’han aprovat diferents reformes que afecten a les lleis abans referenciades, com el 
Reial-Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i 
l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, 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 l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel 
pagament de les obligacions, 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. 

*Període analitzat: 1 de juliol de 2015 a 30 de setembre de 2015. 
 
 
Pagaments realitzats en el 
trimestre 

Període 
mitjà de 

Pagament 
(dies) 

Dins període legal de 
pagament 

Fora període legal de 
pagament 

Nombre de 
pagaments 

Import total Nombre de 
pagaments 

Import total 

Despeses en béns corrents i 
serveis 

63,92 512 1.075.988,20 1879 3.493.860,65 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

48,15 27 57.855,50 33 28.970,73 

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 

60,73 122 135.080,51 148 166.899,50 

    22 – Material, subministres 
i altres 

64,48 363 883.052,19 1698 3.297.990,42 

    23 – Indemnitzacions per 
raó del servei 

0 0  0  

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0  0  

    26 – Treballs realitzats per 
institucions sense finalitat de 
lucre 

0 0  0  

Inversions reals 46,85 22 631.783,97 25 167.974,02 
Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

57,88 36 801.996,93 42 27.851,85 

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

0 0  0  

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL 
TRIMESTRE 

60,91 570 2.509.769,10 1946 3.689.686,52
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Interessos de demora pagats al 
període 

Interessos de demora pagats en el període 
Nombre de pagaments Import total 

interessos 
Despeses en béns corrents i serveis 0 0 
Inversions reals 0 0 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

0 0 

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

0 0 

TOTAL INTERESSOS DE DEMORA 
PAGATS 

0 0 

 
 

 
Factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final del 
trimestre 

Període 
mitjà del 

pendent de 
pagament 

(dies) 

Dins període legal de 
pagament al final del trimestre 

Fora període legal de 
pagament al final del 

trimestre 
Nombre 

d’operacions 
 

Import total Nombre 
d’operacions 

 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 42,49 922 2.399.214,75 43 69.418,91 
    20 – Arrendaments i cànons 235,27 40 34.999,54 1 9.031,44 
    21 – Reparacions, manteniment i 
conservació 
 

40,55 144 126.709,10 4 4.921,71 

    22 – Material, subministres i altres 38,90 738 2.237.506,11 38 55.465,76 
    23 – Indemnitzacions per raó del 
servei 

0 0  0  

    24 – Despeses de publicacions 0 0  0  
    26 – Treballs realitzats per 
institucions sense finalitat de lucre 

0 0  0  

Inversions reals 19,49 18 222.358,82 1 6.534,00 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

44,10 25 392.371,85 2 12.169,00 

Pagaments realitzats pendents d’aplicar 
a pressupost 

51,23 148 279.259,39 120 168.878,51 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL 
FINAL DEL TRIMESTRE 

42,29 1113 3.293.204,81 166 257.000,42

“ 
 
 
3. ALCALDIA   
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’establiment del sistema de 

comunicació electrònica per a les convocatòries als òrgans col·legiats 
mitjançant el servei e-Notum. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 d’octubre de 2015, que es transcriu 
a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), d’acord amb els seus estatuts i 
el que preveu l’article 7 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya, és l’instrument a través del qual les administracions 
catalanes col·laboren i cooperen de manera ordinària i voluntària en l’impuls i el 
desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics, la coordinació d’estratègies i 
actuacions i la definició i execució d’estratègies en els àmbits de la creació i prestació 
de serveis comuns d’administració electrònica per a les entitats que integren el sector 
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públic de Catalunya, i la reutilització de les aplicacions i els serveis que es 
desenvolupin, entre d’altres. 
 
El Consorci AOC disposa del servei e-Notum, que permet realitzar notificacions d’actes 
administratius per via telemàtica. Es tracta d’un servei gratuït a disposició de totes les 
administracions públiques catalanes en els termes que es detallen en l’article 2 de la 
Llei 29/2010 de 3 d’agost de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
Aquest servei es presta a través de la plataforma EACAT (extranet de les 
Administracions catalanes).  
 
Per tal d’aconseguir una major eficàcia en la gestió i simplificació administrativa, 
l’Ajuntament de Manresa i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya van signar 
un conveni per a la prestació del servei de notificació electrònica. Aquest servei, a part 
d’agilitar les relacions amb la ciutadania, preveu també la convocatòria dels òrgans 
col·legiats. 
  
La convocatòria dels òrgans col·legiats de les administracions públiques catalanes  
mitjançant el servei e-Notum, permet acreditar de forma fefaent l’instant en què la 
convocatòria es posa a disposició dels membres de l’òrgan col·legiat i cobrir així els 
aspectes legals establerts per llei. 
 
Amb la implantació d’aquest servei, s’aconsegueix una immediatesa en la notificació 
de la convocatòria, garantir fefaentment que la comunicació s’ha posat a disposició 
dels membres de l’òrgan col·legiat i l’estalvi que suposa l’eliminació del paper i les 
despeses associades a la tramesa de la convocatòria a domicili. 
 
Fonaments legals 
 
a) Normativa de règim local sobre funcionament dels òrgans col·legiats:  
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Reial decret 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
- Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
 
b) Normativa d’Administració electrònica: 
 

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

- Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya. 

Per tot això, com alcalde president proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Establir que les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament de Manresa s’enviaran mitjançant el servei e-Notum del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, a través de la plataforma EACAT. 
 
Segon. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa per a la a signatura de tota la 
documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen 
proposa establir i posar en funcionament una plataforma que ja funciona des de fa 
temps en d’altres organitzacions. 
Es tracta d’utilitzar el servei e-Notum per fer les convocatòries de les sessions dels 
òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Manresa: les Juntes de Govern Local, les 
Comissions Informatives i els Plens Municipals. 
 
Es farà a través de la plataforma EACAT del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. Amb la implantació d’aquest servei s’aconseguirà una immediata 
informació, recepció i resposta de validació, suposant un estalvi en el cost de les 
notificacions, el cost del paper i posterior arxiu del mateix paper. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que des 
del Grup Municipal de Democràcia Municipal i Podem Manresa votaran a favor del 
dictamen. Aplaudeixen la iniciativa d’implementació de les noves tecnologies en el 
marc de la comunicació entre l’administració i les ciutadanes. 
 
Creuen positiu que les persones adscrites als òrgans col·legiats s’adaptin a les noves 
tecnologies tal i com ho ha fet la ciutadania de Manresa des de l’any 2013. 
Felicita el Departament d’Informàtica i la senyora Montserrat Morera per desenvolupar 
aquest desplegament. 
 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
4. ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la introducció de la figura del 

“tutor d’empresa” en el marc de l’Oficina d’Activitat Econòmica. 
 
El secretari presenta el dictamen del president de l’Àrea de Presidència, de 8 d’octubre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE) de l’Ajuntament de Manresa té com a funció 
principal apropar els serveis municipals als empresaris, professionals, emprenedors o 
autònoms, fent una funció d’acompanyament perquè puguin fer els tràmits d’obertura 
de nous negocis amb agilitat i transparència. 
 
Mitjançant aquesta Oficina s’ha millorat la relació amb el món empresarial i econòmic 
de la ciutat atès que s’ha aconseguit una agilització dels processos i una relació més 
pròxima i dinàmica entre els empresaris i professionals i l’Ajuntament de Manresa. 
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Després de l’experiència adquirida ara es vol fer un pas més enllà i introduir la figura 
del “tutor d’empresa” amb la finalitat d’agilitzar i col·laborar al màxim en la implantació 
de noves activitats i així millorar la relació entre les activitats econòmiques de la ciutat i 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Així a través d’aquesta figura es pretén fer un seguiment individualitzat i personal de 
les peticions d’implantació o modificació d’activitats econòmiques mitjançant 
l’assignació d’un tutor per a cadascuna d’aquestes peticions, el qual guiarà, orientarà i 
assessorarà als empresaris i professionals dels tràmits necessaris per a l’obertura de 
nous negocis o modificació d’activitat dels ja existents. 
 
En conseqüència, és voluntat de l’Ajuntament de Manresa la introducció de la figura 
del “tutor d’empresa” per tal d’agilitzar els tràmits i evitar dilacions innecessàries i 
aconseguir així potenciar i dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat i fer-la més 
competitiva i accessible a noves possibilitats o modificacions de negocis i incentivar la 
creació d’ocupació. 
 
Consideracions legals 
 
D’acord amb l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els governs locals de Catalunya tenen competències 
pròpies sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus 
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i 
foment de l’ocupació.   
 
Així mateix, l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local  atribueix als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització així com la 
potestat de programació o planificació i, en concordança amb l’article 5 del mateix cos 
legal,  els faculta per a realitzar tot tipus d’actes per al compliment de les seves 
finalitats, sempre i quan no siguin contraris a la Constitució i a les Lleis 
 
Altrament, l’article 4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica estableix, entre els principis d’actuació de 
l’Administració, facilitar les relacions de les empreses i els professionals amb les 
administracions públiques de Catalunya.   
 
En conseqüència, com a President de l’Àrea de Presidència proposo al Ple de la 
corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la introducció de la figura del “tutor d’empresa” en el marc de l’Oficina 
d’Activitat Econòmica amb les característiques següents: 
 

1. Definició: El “tutor d’empresa” serà la persona de l’Ajuntament de Manresa 
encarregada de fer un seguiment personalitzat dels expedients d’intervenció 
administrativa vinculats a una activitat econòmica que es tramiten a 
l’Ajuntament. A aquesta persona li correspondrà fer un seguiment personalitzat 
de l’expedient per tal d’ajudar a tutelar i simplificar el màxim la relació entre 
l’administració local i els ciutadans que tenen interès en iniciar una activitat 
econòmica a la ciutat o modificar les condicions ja existents d’aquesta activitat 
econòmica. 
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Aquest seguiment de l’expedient serà realitzat per la mateixa persona, sempre i 
quan sigui possible, des del seu inici fins a la seva finalització, per tal d’establir 
una relació continuada i unitària en el seguiment. 
 

2. Destinataris. Podran ser destinataris d’aquest seguiment personalitzat les 
persones següents 
- Persones emprenedores que vulguin iniciar una activitat econòmica 
- Empreses i entitats de tot tipus que realitzin una activitat econòmica 
- Empresaris/ries individuals i/o professionals 

 
3. Objectius: 

 
- Col·laborar en la implantació de noves activitats i/o facilitar els canvis 

d’activitat de les ja existents. 
- Potenciar una imatge de proximitat entre l’organització i l’administrat. 
- Agilitzar i simplificar els tràmits administratius i coordinar la relació entre els 

diferents departaments de l’Ajuntament. 
- Reduir els terminis de finalització dels expedients 
- Col·laborar amb altres Administracions públiques per intentar agilitzar la 

resta de tràmits vinculats amb l’activitat  econòmica. 
- Col·laborar en l’assessorament empresarial i informar sobre els ajuts 

disponibles. 
 

4. Funcionament  
 

- Les persones interessades en gaudir d’aquest servei hauran d’adreçar-se a 
l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa on els serà 
assignat un “tutor d’empresa” 

- Aquest “tutor d’empresa” orientarà i informarà a la persona interessada de 
la documentació i tràmits necessaris i en recollirà la documentació.  

-  El “Tutor d’empresa” realitzarà totes aquelles gestions internes necessàries 
i mantindrà informat al sol·licitant de l’estat del seu expedient. 

- Una vegada conclòs l’expedient el “tutor d’empresa” informarà al sol·licitant 
de la finalització i resultat.  

 
Segon. Elaborar un Protocol de funcionament de la figura del tutor i fer una avaluació 
anual del mateix.” 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç,  
diu que el dictamen fa referència a l’aprovació de la introducció de la figura del “tutor 
d’empresa” en el marc de l’Oficina d’Activitat Econòmica. 
 
Les peticions que arribin d’empresaris, professionals, emprenedors i autònoms, tindran 
un únic interlocutor que orientarà, informarà i farà el seguiment personalitzat tant del 
procediment d’iniciar com de modificar una activitat econòmica. 
 
El dictamen també proposa elaborar un Protocol de funcionament de la figura del tutor 
i fer-ne una avaluació posterior anual. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
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El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que un 
cop revisat el dictamen pot quedar la sensació que la major problemàtica per posar en 
marxa una activitat econòmica o la seva modificació es troba en les gestions 
administratives. 
 
Entenen que qualsevol ajuda en aquest sentit serà benvinguda i estarien a favor si 
s’hagués tingut en compte realment la definició que dóna el diccionari de tutor. 
 
Donada la situació actual, on el percentatge superior al 50% de les noves empreses es 
troben en la situació de tancar en els primers mesos d’iniciar l’activitat econòmica, des 
del Grup municipal de Democràcia Municipal creuen que cal ampliar les mires a l’hora 
de plantejar l’orientació dels nous empresaris. És insuficient oferir-se com una simple 
guia dels passos a seguir si el que volem fer és renovar i donar impuls a l’activitat 
econòmica de la ciutat i de la comarca. 
 
Per aquest motiu és imprescindible acceptar la totalitat semàntica del mot tutor i 
exercir una orientació empresarial dirigida a les formes econòmiques allternatives que 
amb el temps i les pròpies paraules del Pla de Ciutat per a la Promoció Econòmica, 
solen garantir més la continuïtat de l’ocupació, i per tant la seva continuïtat en l’activitat 
econòmica. 
 
Insten l’equip de govern a replantejar el dictamen i la figura del mal anomenat tutor 
d’empresa i per això votaran en contra del dictamen. Es mantindran oberts a donar 
suport a futures propostes que vagin en un sentit diferent de la incentivació econòmica. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
des del seu grup s’abstindran en la votació del dictamen, bàsicament perquè tenen 
dubtes de la necessitat real de la figura del tutor i de l’enfocament que se li vol donar. 
Diu que aquests dubtes es resoldrien sabent el funcionament exacte d’aquesta figura.  
 
 
La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, informa que 
Esquerra Manresa creu fermament en la necessitat d’implementar aquesta figura a 
l’ajuntament. 
Diu que l’any 2011 ja ho van incorporar en el programa electoral i en aquest 2015 
també perquè no es va donar resposta en la legislatura anterior.  
 
Recorda que és un dels punts recollits en l’Acord d’Investidura i de Governabilitat dins 
de l’apartat de Promoció Econòmica. Celebren que els treballs realitzats dins d’aquest 
marc es materialitzin mes a mes, amb dictàmens com aquest que avui es porta a 
aprovació. 
 
El tutor d’empresa ha de ser l’encarregat de vetllar perquè les activitats econòmiques 
que es vulguin implantar a Manresa no trobin entrebancs burocràtics, i en aquest sentit 
el tutor hauria d’informar, aconsellar, impulsar i facilitar la tramitació de les llicències, 
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treballar per la simplificació administrativa, assessorar i acompanyar els empresaris i 
empresàries perquè puguin ser receptors d’ajuts de la innovació i la 
internacionalització. Ser proactiu en la recerca de noves activitats que facilitin 
l’ocupació i la reactivació econòmica de la ciutat. 
Diu que perquè aquestes tasques es duguin a terme de manera eficient, es considera 
vital l’elaboració del Protocol d’actuació amb un seguiment acurat del mateix, així com 
les avaluacions que permetin establir les mesures correctores. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement el dictamen.  
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç,  vol 
puntualitzar respecte el que ha dit el senyor Garcés que efectivament amb l’acord es 
comprometen a elaborar el Protocol en el qual també hi podran participar. 
 
Respecte el que ha dit el regidor Escolà, diu que aquesta figura de tutorització - 
emprenedor ja s’està fent des del CEDEM Manresa. 
El tutor d’empresa es refereix més a tutoritzar el seguiment de l’expedient, per tal que  
la persona que entri a l’OAE tingui un únic interlocutor. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’S), 1 
vot negatiu (1 GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç. 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

projecte La Universitat Emprèn 2015-2016, 7a. edició. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Comerç, de 6 d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L´Ajuntament de Manresa desenvolupa diverses polítiques de foment de 
l´emprenedoria i de suport a l´emprenedor, amb l´objectiu estratègic de fomentar la 
cultura emprenedora i la creació d´empreses, incrementant projectes conjunts entre 
universitats, centres de recerca i empreses i la transferència de tecnologia i 
coneixement. Una de les línies a treballar és el projecte La Universitat Emprèn 
 
La Universitat Emprèn és un projecte que vol fomentar i sensibilitzar la cultura 
emprenedora i la creació d´empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal 
d´incrementar a mig i llarg termini en número d´iniciatives i projectes empresarials 
promogudes per aquests col·lectius. 
 
En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa, els Estudis d’empresa de la 
Fundació Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa (EPSEM), i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acorden realitzar una 
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actuació conjunta consistent en fomentar el desenvolupament de projectes 
empresarials. Durant el desenvolupament del programa hi haurà sessions formatives, 
tutories i finalment un concurs on es premiaran els millors projectes presentats 
 
Aquest concurs vol premiar aquells treballs seleccionats per participar en el banc de 
projectes així com també els millors plans d’empresa presentats pels alumnes. 
 
En data 6 d’octubre de 2015, el tècnic de la secció d’Activitat Econòmica i la Tècnica 
d’administració general  han emes sengles informes relatius a l’aprovació de les bases 
d’aquest projecte i convocatòria del mateix. 
 
Consideracions legals 
 
1. 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 l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació 
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 
 
A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment 
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix 
convocatòria en la qual es desenvoluparà el procediment per a la concessió de les 
subvencions segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els principis de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.   
 
3. Publicitat. L’article 59.5.b de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la 
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment 
selectiu o de concurrència competitiva. Així també, l’article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
diu que les administracions públiques han de publicar per mitjans electrònics les 
convocatòries i les resolucions sobre procediments que promouen la concurrència 
pública o tenen una pluralitat de persones interessades, per a garantir-ne el 
coneixement general. 
 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com 
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació 
 
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
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Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del projecte “La Universitat Emprèn 
2015-2016. 7a edició”  d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament del premis derivats del projecte “La 
Universitat Emprèn 2015-2016. 7a edició”  amb els termes següents: 
 
Objecte i finalitat de la convocatòria: La Universitat Emprèn 2015-2016- 7a edició 
pretén fomentar i sensibilitzar la cultura emprenedora i la creació d’empreses entre els 
joves universitaris de Manresa, per tal d’incrementar a mig i llarg termini, el número 
d’iniciatives i projectes empresarials promogudes per aquests col·lectius. 
 
Normativa de la convocatòria. Les bases de la convocatòria del projecte “La Universitat 
Emprèn 2015-2016. 7à edició” poden recollir-se a les dependències municipals, així 
com consultar-se  a la web municipals http://www. manresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputen els premis: La dotació dels premis del concurs 
serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 422.1.481.00 de l‘exercici 2015. . 
  
Imports màxims: 3.250,00 euros, distribuïts de la manera següent: 
 
Premis programa banc de projectes 

• Un màxim de 10 premis d’un import de 100 euros a cadascun als autors dels 
projectes escollits i que participin en programa del banc de projectes 

 
Premis universitat emprèn 

 Premi al millor pla d’empresa   1.500 € 
 Accèssit al millor pla d’empresa  750 € 

 
Els participants dels projectes guanyadors tindran també:  
 
 La FUB: Pels participants dels projectes guanyadors al millor pla d’empresa tindran 

un 75% de descompte sobre el preu de matrícula en un postgrau de l’àmbit 
d’empresa de la FUB. En la resta de premis es podrà gaudir d’un descompte del 
50% en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB (els postgraus s’hauran de 
realitzar durant els dos cursos següents a la convocatòria dels Premis). 

 
 EPSEM concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins el Programa 

de Tallers d’Extensió Universitària UPC (la matricula haurà de fer-se durant el curs 
acadèmic immediatament següent a la convocatòria dels Premis) 

 
 La UOC concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins els seminaris 

de tardor,  seminaris d’hivern i la Universitat Oberta d’Estiu (s’hauran de realitzar 
durant els dos cursos següents a la convocatòria dels Premis) 
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Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge 
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 

 
Termini: El termini de presentació del formulari per participar en el projecte s’inicia 
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província de 
Barcelona  i finalitzarà el dia 10 de juny de 2016.  
 
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les 
sol·licituds, que hauran d’ajustar-s a les condicions de participació del punt 3 de les 
bases reguladores, aniran acompanyades de la documentació que consta al punt 5 de 
les esmentades bases.     
 
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració 
que consten al punt 5 de les bases específiques.    

Resolució i notificació:  

Correspondrà la instrucció del procediment a la regidora delegada de Promoció 
Econòmica i Comerç i la Resolució al regidor delegat amb competència resolutòria en 
la matèria. 

La resolució es notificarà als guanyadors per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 
59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La resolució d´atorgament s’ha 
d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini 
de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat 
una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió del premi.  

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós 
administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.  
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació i  inserció a la web municipal.” 
 
 
“LA UNIVERSITAT EMPRÈN  2015-2016 – 7ª EDICIÓ -  
 
Bases de participació 
 

1. Presentació 
 
La Universitat Emprèn és un projecte que vol fomentar i sensibilitzar la cultura emprenedora i la 
creació d’empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal d’incrementar  a mig i llarg 
termini el número d’iniciatives i projectes empresarials promogudes per aquests col·lectius.  
Els seus principals objectius són:  

 
 Aprofitar el potencial innovador de la universitat per a la generació de noves 

empreses, com també augmentar i estendre les vies per comercialitzar les 
tecnologies i els coneixements generats a la universitat.  
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 Fomentar la creació d’empreses  innovadores intensives en el coneixement i donar 
suport per crear-les. 

 Detectar possibles emprenedors per poder donar resposta a les seves necessitats 
en la creació d’empreses. 

 Oferir assessorament a projectes empresarials de joves universitaris. 
 Organitzar sessions sobre emprenedoria i innovació. 
 Motivar l’esperit emprenedor dels universitaris, per tal de que apliquin els 

coneixements adquirits i les experiències al desenvolupament de serveis i 
productes viables comercialment. 

 Contribuir amb noves fórmules de suport a la creació de llocs de treball i 
dinamització econòmica del nostre entorn. 

 
En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa, els Estudis d’Empresa de la Fundació 
Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), 
i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acorden realitzar una actuació conjunta consistent 
en fomentar el desenvolupament de projectes empresarials. Durant el desenvolupament del 
programa hi haurà sessions formatives, tutories i finalment un concurs on es premiaran els 
millors projectes presentats.  Tot aquest procediment, des de l’entrada de la sol·licitud, on es 
farà una breu descripció del projecte a desenvolupar, fins  a l’entrega de premis del concurs, 
engloben el projecte la Universitat Emprèn 2015-2016. 
 

2. Beneficiaris 
 
Seran beneficiaris del projecte, alumnes universitaris del Campus Manresa , de forma individual 
o amb grup d’un màxim de quatre alumnes per grup (es valorarà si hi ha grups interdisciplinaris, 
formats per alumnes de diferents universitats, i amb diferents especialitats, ja que poden 
aportar diferents punts de vista que enriqueixin més el projecte). 
 
Per tal d’accedir al programa es podrà fer per dues vies. 
 

2.1 Per lliure: 
 

◦ Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2014-
2015 o 2015-2016 de l’EPSEM, FUB i UOC de la Catalunya Central i que 
desenvolupin un projecte partint d’una idea pròpia. No es permet presentar el 
mateix projecte dos anys consecutius. 

 
2.2 Mitjançant el banc de projectes: 

 
◦ Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2014-

2015 o 2015-2016 de l’EPSEM, FUB i UOC de la Catalunya Central i que 
assisteixin a la jornada de presentació del programa que inclou la presentació 
dels projectes tècnics a desenvolupar. No es permet presentar el mateix projecte 
dos anys consecutius. 

 
 

Es crearà un banc de màxim 10 idees provinents de treballs de fi de grau o fi de 
màster desenvolupats per alumnes de l’EPSEM i/o estudis de l’àmbit de la Salut de la 
FUB. La captació d’aquests treballs es farà mitjançant el professorat de les universitat 
FUB i EPSEM. Per poder-hi participar, caldrà que el projecte hagi estat escollit.  

 
L’elecció d’aquests treballs correspondrà al professorat de les universitats FUB i 
EPSEM i els seleccionats podran accedir a participar en el programa d’aquest banc 
de projectes. Els autors dels treballs seleccionats i que acceptin participar en el 
programa rebran un premi de 100 euros per cadascun dels projectes escollits.  
 
L’acceptació i la participació del seu treball en aquest banc de projectes implica 
necessàriament que els autors dels treballs seleccionats exposin mitjançant una 
presentació de no més de 5 minuts, el seu projecte als estudiants de les diferents 
universitats de Manresa, en el marc d’una jornada de presentació del programa.  
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Així mateix l’acceptació de la participació també comporta la cessió dels drets 
d’explotació de la propietat intel·lectual així com els drets de la propietat industrial 
que es puguin derivar d’aquesta explotació a favor dels alumnes que desenvolupin el 
projecte. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció, el dret de 
distribució, el dret de transformació i el dret de comunicació pública.  

 
Els estudiants que participin com a oients a la jornada podran escollir qualsevol dels 
treballs presentats durant la mateixa jornada. El professorat de cada centre podrà 
decidir si el seu alumnat ha de treballar en grup o ho pot fer individualment. Un 
mateix projecte podrà ser escollit per més d’una persona o grup. 

 
Altrament l’autor del projecte també tindrà l’opció d’integrar-se en un dels grups que 
hagi escollit desenvolupar la seva idea. Això li donarà la possibilitat també d’optar a 
la resta de premis establerts en les presents bases. Només podrà participar en un 
grup i optar a un sol premi. 

 
Els treballs en grup seran d’un màxim de 4 persones. Excepcionalment, i a criteri de la comissió 
organitzadora, es podran crear grups amb més estudiants. 
 
 

3. Condicions del projecte 
 

• Es crearà una plataforma dins la web de Manresa Campus Universitari, amb enllaç 
directe des de la web de totes les institucions universitàries, on els alumnes que vulguin 
participar desenvolupant un projecte d’empresa, podran omplir un formulari en què 
s’especificarà la idea que es vol desenvolupar, les dades personals dels participants, 
així com també s’indicarà el centre universitari en què estan inscrits.  

 
• Durant el curs 2014-2015 les entitats que promouen el projecte organitzaran sessions 

formatives i actes relacionats amb el món de l’empresa. 
  

• El CEDEM posarà a disposició de tots els participants els seus tècnics, per a 
l’assessorament en l’elaboració dels plans de viabilitat. 

 
• Els participants hauran de facilitar tota la informació que requereixi la comissió 

organitzadora. 
 

• Els projectes empresarials han de ser originals. L’autor o els autors seran els únics 
responsables enfront de qualsevol incidència que per aquest motiu es pugui produir. 
 

• Els treballs hauran de presentar-se en qualsevol d’aquestes llengües: català, castellà, 
anglès o francès. En cas d’arribar a la jornada final, la presentació oral també serà en 
una d’aquestes llengües. 

 
• Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa, la UOC, 

ESEPM i la FUB del contingut de les propostes presentades i en seran responsables 
davant de tercers. 
 

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no 
compliment de les mateixes significarà la desqualificació immediata. 

 
 
4. Dotació de premis 
 

4.1 Premis programa banc de projectes 
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Es lliuraran un màxim de 10 premis d’un import de 100 euros a cadascun als autors dels 
projectes escollits i que participin en programa del banc de projectes, d’acord amb les 
condicions fixades  
 
Aquests import de 100 euros és brut, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquest el percentatge 
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
 
4.2 Premis universitat emprèn 
 

 Premi al millor pla d’empresa   1.500 € 
 Accèssit al millor pla d’empresa  750 € 

 
Els participants dels projectes guanyadors tindran també:  
 
 La FUB: Pels participants dels projectes guanyadors al millor pla d’empresa tindran un 75% 

de descompte sobre el preu de matrícula en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB. 
En la resta de premis es podrà gaudir d’un descompte del 50% en un postgrau de l’àmbit 
d’empresa de la FUB (els postgraus s’hauran de realitzar durant els dos cursos següents a 
la convocatòria dels Premis). 

 
 EPSEM concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins el Programa de 

Tallers d’Extensió Universitària UPC (la matricula haurà de fer-se durant el curs acadèmic 
immediatament següent a la convocatòria dels Premis) 

 
 La UOC concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins els seminaris de 

tardor,  seminaris d’hivern i la Universitat Oberta d’Estiu (s’hauran de realitzar durant els 
dos cursos següents a la convocatòria dels Premis) 

 
 
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge 
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
 
Aquests premis no són acumulables. 
 

L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i 
facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries. 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores 
dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans 
especificada. 
 
 

5. Termini de presentació i selecció de projectes Universitat Empren 
  
5.1  Termini de presentació dels projectes 
 
El termini de presentació dels projectes  finalitzarà el 10 de juny del 2016. Es podran 
dipositar a les oficines de qualsevol dels centres universitaris participants : FUB, 
EPSEM i UOC- Manresa i a les oficines del CEDEM. Palau Firal. Polígon Industrial Els 
Dolors. C/ Castelladral, 5-7. Manresa 
 
La documentació que cal presentar és:  

• Formulari  d’inscripció 
• Fotocòpia NIF, NIE o passaport de tots els membres integrants del projecte 

d’empresa 
• Projecte empresarial (en paper i en format digital) 
• Maquetes, vídeos i altre documentació que es cregui adient 
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5.2 Sistema d’avaluació 
 
La valoració dels projectes participants seguirà els següents criteris:  
 
Aspectes del contingut: 
• Innovació i originalitat del projecte (de 0 a 10 punts) 
• Projectes empresarials de base tecnològica o intensives en coneixement (de 0 a 10 

punts)  
• Analítica dels factors condicionants  (de 0 a 10 punts) 
• Formulació estratègica (de 0 a 10 punts) 
• Concreció dels objectius (de 0 a 10 punts) 
• Viabilitat tècnica (de 0 a 10 punts) 
• Viabilitat econòmica i financera  (de 0 a 10 punts) 
• Potencial de creació d’ocupació i qualitat (de 0 a 10 punts) 
• Potencial internacional (de 0 a 5 punts) 
• Aprofitament dels recursos disponibles (de 0 a 5 punts) 
• Responsabilitat social cooperativa (de 0 a 5 punts) 
• Aplicació de sistemes d’avaluació (de 0 a 5 punts) 
• Perfil de l’equip emprenedor i caràcter multidisciplinari d’aquest (de 0 a 10 punts) 
• Presentació general del projecte (documentació, redactat, maquetes, anuncis,...) 

(de 0 a 10 punts)  
 
Els 10 projectes que obtinguin més puntuació hauran de presentar a un jurat el seu 
treball dins la jornada final que tindrà lloc durant el mes de juliol de 2016. La puntuació 
obtinguda en la valoració del contingut serà el 70% del total. La presentació oral serà 
valorada pel jurat amb una puntuació d’1 a 10, ponderada al 30% i que serà sumada a 
la valoració tècnica que donarà lloc als projectes guanyadors (0,7 * total punts 
contingut) + (0,3 * total punts oral). 

 
El nom dels finalistes serà comunicat almenys una setmana abans del lliurament de 
premis, i el nom dels premiats es farà públic durant l’acte de lliurament.  

 
5.3 Jurat 
 
Per tal de premiar els projectes presentats es constituirà un comitè de selecció en el 
qual es diferenciaran dos grups d’avaluació amb finalitats específiques:  

 
 Valoració del contingut: 

 
Una comissió tècnica realitzarà la primera valoració dels projectes presentats. La 
comissió està formada per les persones següents: 
 

-  Dos tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat, Sra. 
Montserrat Rico Vila i Sr. Vicenç Ferrer Freixes o persones que els substitueixin.  

- Un representant de l’Associació de Professionals Sèniors al servei del territori – 
GEST!, Sr. Josep Sinca Noguera.  

 
 
 Valoració final: 

Un jurat seleccionarà els projectes guanyadors segons la valoració de la comissió 
tècnica i la presentació oral dels finalistes. Aquest estarà format per un 
representant de cada una de les entitats organitzadores i  persones qualificades en 
l’àmbit empresarial. Les decisions del jurat són inapel·lables.  
 
Formaran part del Jurat les Persones següents: 
 

- La regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament 
de Manresa, Sra. Àuria Caus Rovira, que actuarà com a Presidenta 

- Un representant de la FUB, Sr. Jordi Conca Matias  
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- Un representant de la EPSEM, Sr. Marc Antoni Soler Conde 
- Un representant de la UOC, Sra.  Mònica de Llorens Vall-llossera 
- Un representant de l’entitat ACC1Ó, Sra. Montserrat Fontarnau Rovira 
- Un representant de l’Associació de Professionals Sèniors al Servei del 

Territori- GEST!, Sr. Josep Sinca Noguera 
- Un representant de l’Associació AIJEC, Sr. Angel Noguera Grífol 
- Un representant del Departament d’Empresa i Ocupació, Sra. Bàrbara 

Minoves Corominas 
- Un tècnic del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la Ciutat, Sr. 

Vicenç Ferrer Freixes, o persona que el substitueixi, que actuarà com a 
secretari. 

 
 

Aquest concurs es podrà declarar desert en qualsevol de les categories per falta de 
qualitat dels projectes presentats. 
 
El comitè de selecció es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista 
en aquests criteris, com també d’interpretar-los. 

 
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a 
difondre el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats. 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que 
incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases. 
 

 
6. Resolució 
 
Una vegada el Jurat  ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de Manresa, 
formularà la corresponent Resolució d’atorgament, la qual serà comunicada als guanyadors a 
través de qualsevol de les formes establertes en la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
7. Confidencialitat 

 
Les entitats organitzadores del projecte garanteixen la confidencialitat dels projectes 
presentats, així com tota la documentació presentada, de manera que la informació serà 
propietat exclusiva dels seus autors. 
 
Malgrat tot, podran difondre’s les característiques generals dels treballs així com el nom dels 
participants i els projectes. 
 
8. Comissió del projecte 

 
La direcció, organització i seguiment del projecte serà a càrrec d’una Comissió directora, 
integrada per  representants de cadascuna de les institucions participants: l’Ajuntament de 
Manresa, la FUB, l’EPSEM i la UOC. 
 
La Comissió organitzadora decidirà sobre els diferents assumptes que derivats de l’aplicació de 
les presents bases, així com resoldrà sobre els dubtes que  en el transcurs de l’execució del 
projecte es puguin plantejar.  

 
 

9. Protecció de dades. 
 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de 
l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, 
mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa.” 
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La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, 
manifesta que el dictamen fa referència a l’aprovació inicial de les bases reguladores 
del projecte “La Universitat Emprèn 2015-2016. 7a edició”. 
 
L’Ajuntament de Manresa, la Fundació Universitària del Bages, l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa i la Universitat Oberta de Catalunya, van acordar 
realitzar una actuació conjunta amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de 
projectes empresarials. 
 
Els acords que es proposen al dictamen són: aprovar inicialment les bases 
reguladores del projecte amb els seus procediments, convocar el concurs públic per 
l’atorgament dels premis, que en aquest cas seran d’un màxim de 100 premis d’un 
import de 100 euros a cadascun dels autors dels projectes escollits, participant també 
en el banc de projectes. 
 
També hi ha premi per al millor pla d’empresa i per l’accèssit al millor pla d’empresa. 
 
Respecte els guanyadors del premi al millor pla d’empresa, tindran un 75% de 
descompte sobre el preu de matrícula en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB. 
 
L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa concedirà una plaça als Tallers 
d’Extensió Universitària de la UPC i la Universitat Oberta de Catalunya i concedirà una 
plaça dins els seminaris de tardor, hivern i estiu. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
   
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que d’un 
temps cap aquí el terme emprenedor s’ha convertit en el nou mantra econòmic, en el 
paradigma que ens ha de treure, no només d’aquesta crisi sinó de totes les que hagin 
de venir, però que en canvi es resisteix a ser sotmès a un judici crític real. 
 
Diu que l’emprenedoria és un concepte trampós, tergiversat i publicitat, que fa creure 
que qualsevol persona que no sigui el proper Steve Jobs ho serà sota la seva pròpia 
responsabilitat i aptitud. 
 
Aquesta concepció empresarial, individualista i egòlatra només resulta del model que 
ens ha deixat en la precària situació en la qual ens trobem. L’emprenedor està basat 
en un model de capitalisme popular impulsat per Margaret Thatcher, que cerca que 
l’administració es desentengui de polítiques actives de treball, fomentant únicament el 
benefici privat, amb la peculiaritat que mai inclou mesures tècniques concretes. 
 
Quan un país com el nostre té una massa treballadora en què 8 de cada 10 persones 
que treballen ho fan per compte d’altri, és pervers afirmar que si no emprenen és 
perquè no són productius i ho volen tot fet. 
 
En canvi, tots els ítems d’avaluació econòmica de l’empresa cooperativa són molt més 
positius que els de l’empresa individual. 
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Li agradaria que l’argumentació de l’equip de govern, en aquest sentit, no anés cap a 
que el projecte inclou, tant el sentit cooperatiu, com el mal anomenat tradicional, ja que 
el resultat de l’anàlisi de les noves empreses creades i posteriorment tancades, reflexa 
clarament la tendència educativa de projectes com aquest. 
 
Recorda que continuem llepant-nos les ferides de la situació de crisi actual i en lloc 
d’aprendre dels errors ens entestem, com ja va dir en el darrer ple, a ensopegar amb 
la mateixa pedra una altra vegada.  
 
El GMDM votarà en contra del dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
respecte el dictamen 4.2.1 i el 4.2.2 faran una sola intervenció ja que estan relacionats, 
i avança que s’abstindran en la seva votació. 
 
S’abstindran en les votacions perquè entenen que els criteris d’avaluació no premien 
amb prou força els valors cooperatius, el que seria l’economia social i solidària, on la 
puntuació va des de 0 a 5, i en canvi altres valors es premien molt més. 
 
Amb això es remet a una moció aprovada al Ple amb el suport d’Esquerra, 
Convergència i del PSC de l’any 2012, en què hi havia un compromís per treballar, 
millorar i ampliar les eines i recursos de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula 
cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des de les diferents 
dependències municipals, comptant amb la col·laboració de les organitzacions 
representatives del propi sector. 
 
Des de la CUP creuen que el dictamen pretén encabir el model d’economia alternativa 
com una branca més dintre del model empresarial i capitalista actual. Diu que 
l’economia social i solidària és un model contraposat i d’oposició als plantejaments que 
es presenten als dictàmens, i creuen que no s’ha de potenciar els valors com 
l’individualisme i la competitivitat. 
 
Això ho veuen en el llenguatge emprat que consideren que és atrevit vistes les 
conseqüències de la crisi capitalista actual, i a l’hora de presentar els dictàmens es 
parla de fomentar activament els valors empresarials i eliminar la por a assumir riscos. 
Consideren que és atrevit parlar d’eliminar la por a assumir riscos, veient el context i la 
situació actual del model empresarial i les conseqüències cap a les classes 
treballadores del nostre país. 
També consideren ambigu altres termes emprats com per exemple: treballar la idea 
emprenedora a través de diferents punts de vista. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’S), 1 
vot negatiu (1 GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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4.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases del XIIè Concurs 

d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Comerç, de 6 d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa porta a terme el projecte “Idees Joves” amb l’objectiu de 
fomentar la creativitat i la generació d’idees entre els joves i de potenciar entre 
aquests, actituds positives vers la cultura emprenedora, és a dir, fomentar activament 
els valors empresarials i eliminar la por a assumir riscos. 
 
Aquest projecte consisteix en diferents actuacions en els centres educatius com són 
seminaris de sensibilització i tallers grupals amb l’objectiu de treballar la idea 
emprenedora a través de diferents punts de vista. 
 
Una altra de les actuacions d’aquest projecte és el concurs d’Idees emprenedores i Pla 
d’empresa per tal de desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la 
generació d’idees empresarials i premiar aquells que desenvolupin una idea fins a la 
realització del pla d’empresa. 
 
En dates 17 de setembre i 6 d’octubre de 2015, el Tècnic de la secció d’Activitat 
Econòmica i la Tècnica d’administració general  han emes sengles informes relatius a 
l’aprovació de les bases i convocatòria d’aquest concurs. 
  
Consideracions legals 
 
1. 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 l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació 
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 
 
A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment 
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix 
convocatòria en la qual es desenvoluparà el procediment per a la concessió de les 
subvencions segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els principis de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.   
 
3. Publicitat. L’article 59.5.b de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la 
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment 
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selectiu o de concurrència competitiva. Així també, l’article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
diu que les administracions públiques han de publicar per mitjans electrònics les 
convocatòries i les resolucions sobre procediments que promouen la concurrència 
pública o tenen una pluralitat de persones interessades, per a garantir-ne el 
coneixement general. 
  
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com 
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació 
 
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del XIIè Concurs d’idees 
emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”, d’acord amb el text que 
s’adjunta a aquest dictamen. 
 
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar el concurs públic per l’atorgament dels premis derivats del XIIê 
Concurs d’Idees emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “Idees Joves” mitjançant 
procediment en règim de concurrència competitiva, amb els següents termes: 
 
Objecte i finalitat de la convocatòria: XIIè Concurs d’idees emprenedores i pla 
d’empresa per desenvolupar l potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació 
d’idees empresarials i premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la realització 
del pla d’empresa. 
 
Normativa de convocatòria: Les bases de la convocatòria del XIIè Concurs d’Idees 
emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “Idees Joves” poden recollir-se a les 
dependències municipals, així com consultar-se  a la web municipals http://www. 
manresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputa la concessió de premis  “Idees Joves”: 
422.1.481.00 
 
Imports màxims: 2.700 euros, distribuïts de forma següent: 
 

Premi millor idea empresarial: 500,00 euros 
Accèssit millor idea empresarial: 250,00 euros 

 
Categoria Batxillerats i Cicles Formatius Grau Superior: 
 

Premi millor pla de viabilitat I: 500,00 euros 
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250,00 euros 



                        Acta de la sessió plenària núm. 13 de 22 d’octubre de 2015                              41 

 
Categoria Cicles Formatius de Grau Mig ( inclou cicles d’accés a Grau Superior): 
 

Premi millor pla de viabilitat II: 500,00 euros 
Accèssit millor pla de viabilitat II: 250,00 euros 

 
Premis especials: 
Premi al projecte més innovador: 150,00 euros 
Premi al projecte més ben treballat: 150,00 euros 
Premi al projecte més ben desenvolupat: 150,00 euros  
 
Per la seva banda, la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya 
atorgarà el Premi al millor projecte cooperatiu: Xec per valor 150,00€ a gastar en 
qualsevol cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de 
Catalunya 
 
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge 
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
 
Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la data de 
publicació al BOP fins al 29 d’abril de 2016. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i les 
sol·licituds, que han d’ajustar-se a les condicions de participació del punt 2 de les 
Bases reguladores, aniran acompanyades de les propostes de treball, les 
característiques de les quals es troben al punt 3 de les mateixes Bases. 
 
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració 
que consten al punt 7 de les bases específiques.    

Resolució i notificació:  

Correspondrà la instrucció del procediment a la regidora delegada de Promoció 
Econòmica i Comerç i la Resolució al regidor delegat amb competència resolutòria en 
la matèria. 

La resolució es notificarà als guanyadors per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 
59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La resolució d´atorgament s’ha 
d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini 
de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat 
una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió del premi.  

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós 
administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
Cinquè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el tauler d’anuncis de la corporació i  inserció a la web municipal” 
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“ IDEES JOVES” 
Bases XIIè Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa 

 
1. Objecte 
 
El XIIè Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar el potencial creatiu 
dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premiar a aquells que desenvolupin 
una idea fins a la realització del pla de d’empresa. 
 
2. Condicions de participació 
 
Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que participin en el 
programa IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa. 
 
En el cas de persones menors d’edats, el fet de participar implica que tenen el consentiment 
per fer-ho dels pares o tutors. 
 
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa del contingut de 
la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de 
les mateixes significarà la desqualificació immediata. 
 
3. Característiques de les propostes 
 
Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres persones. En 
cas de presentar-se en grup, es designarà un representant o interlocutor únic. 
 
El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” (enviar per correu electrònic a 
cedem@ajmanresa.cat.), seguint el guió annex.1, tenint en compte: 
 
En el treball tan sols haurà de constar el nom del projecte, la categoria a la qual es presenta 
(Idees o Pla de Viabilitat I o II) i el número de DNI de tots els seus autors. La resta de dades 
personals (fotocòpia DNI, noms complerts, centre educatiu, curs, telèfon i correu electrònic 
seran lliurats per cadascun dels centres a l’Ajuntament de Manresa una vegada realitzada la 
valoració dels projectes). L’Ajuntament de Manresa farà públics els noms i els projectes 
guanyadors en la jornada final. 

 Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’ Idees Joves 
 La documentació enviada per email o penjada en xarxes virtuals ha d’estar 

correctament identificada. 
 En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. Caldrà 

adjuntar una fotografia (format “jpg”) d’aquesta en suport digital junt amb el treball (cd, 
dvd o llapis de memòria) o enviar-la per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat. 

 Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la duració màxima ha de ser màxim 
de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten vídeos penjats 
al youtube). 

 Els suports digitals que acompanyen la documentació presentada (cd, dvd, llapis de 
memòria) han d’estar degudament identificats amb el nom del projecte. L’Ajuntament 
de Manresa no es compromet el retorn d’aquests suports digitals. 

 
4. Presentació de les propostes 
 
Les propostes podran presentar-se com a màxim fins el dia 29 d’abril de 2016.  
 
El lloc de presentació serà el mateix centre educatiu on estigui matriculat, a  l’Ajuntament de 
Manresa. Plaça Major,1 de Manresa o al Centre de Desenvolupament Empresarial-CEDEM- 
Palau Firal de Manresa, polígon industrial Els Dolors . C/ Castelladral, 5-7 de Manresa o per 
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qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té 
subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i documentació. 
 
5. Jurat 
 
El Jurat estarà format per: 

- La regidora delegada de promoció Econòmica i Comerç, Sra. Àuria Caus Rovira 
- El cap de secció d’activitat Econòmica, Sr. Jacint Seriols Sibila 
- Dos tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat, Sra. Montserrat 

Rico Vila i Sr. Vicenç Ferrer Freixes o persones que els substitueixin. Actuarà com a 
secretari el Sr. Vicenç Ferrer, o persona que el substitueixi, qui  aixecarà acta de la 
sessió.   

 
Podrà participar també en el jurat un representant de l’empresa col·laboradora. 
 
En cas d’empat, la regidora delegada de promoció econòmica i comerç disposarà de vot de 
qualitat. 
 
En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis. 
 
El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant el mes de juny de 2016, mitjançant l’acte 
públic de presentació. 
 
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a difondre 
el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats. 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els 
requisits i les condicions establertes en aquestes bases. 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i 
facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries. 
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores 
dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans 
especificada. 
 
6. Premis 
 
A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa  

 
Premi millor idea empresarial: 500€ 
Accèssit millor idea empresarial: 250€ 
 
Categoria Batxillerats i Cicles formatius Grau Superior: 
 
Premi millor pla de viabilitat I: :500€ 
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250€ 
 
Categoria Cicles formatius de Grau Mig (també inclou cicles d’accés a Grau Superior): 
 
Premi millor pla de viabilitat II:  500€ 
Accèssit millor pla de viabilitat II: 250€ 
 
Premis especials: 
Premi al projecte més innovador: 150€ 
Premi al projecte més ben treballat: 150€ 
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Premi al projecte més ben desenvolupat: 150€ 
 
A atorgar per part de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya 
 

Premi al millor projecte cooperatiu: Xec per valor 150€ a gastar en qualsevol 
cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya 

 
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de 
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
 
El pressupost i  l’aplicació pressupostària a la que s’imputen es fixarà en la corresponent 
convocatòria. 
 
7. Criteris de valoració 

 
Els criteris de valoració seran els següents: 
 
Es valorarà els diferents conceptes del 1 al 10, fent la mitja en cada apartat. 
Tenir en compte: 

 (1) Material no obligatori que només es tindrà en compte al fer la mitja si es 
presenta. 

 (2) Obligatori presentar-ho en la categoria de Pla de Viabilitat 
 

Criteris de valoracions 
A- Presentació 

Estructura (introducció, desenvolupament i resultats) 
Ús adequat de la llengua (faltes ortografia...) 
Capacitat de síntesi 
Presentació formal escrita 
Logotip coherent amb servei o producte 
Maqueta, anuncis, díptics... (1) 

 
B- Innovació 

Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el territori 
o unes millores competitives dels existents) 
Resposta a una necessitat 
Descripció del producte o servei 
Procés de producció o prestació de servei (model de negoci) 
Anàlisi DAFO 

 
C- Desenvolupament 

Preu coherent (viabilitat comercial) 
Mercat on es dirigeix 
Perfil clients 
Competidors 
Promoció i publicitat:  
50% de la valoració és la descripció del pla de comunicació i la resta del 
50% els materials que acompanyen i la seva relació amb el 
producte/servei:díptics, vídeos anuncis, power point... 
Organització i recursos humans 
Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat 
 

D- Pla econòmic financer (2) 
Inversions necessàries 
Recursos econòmics disponibles 
Càlcul punt mort (despeses fitxes i variables) 
Pèrdues i guanys 
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Es valorarà fins a 10 punts cada un dels apartats A a D anteriors.  Resultarà guanyadora la 
idea (A+B+C)  i el pla de viabilitat (A+B+C+D) I i II que rebi més puntuació: 
 

Premi millor idea empresarial: A+B+C 
Premi millor pla de viabilitat I i II: A+B+C+D 
 
Premis especials: 
Premi al projecte més innovador: B 
Premi al projecte més ben treballat: A 
Premi al projecte més ben desenvolupat: C 
Premi al millor projecte cooperatiu: A i C  (per aquelles propostes on l'organització i 
recursos humans es prevegin sota la formula d'empresa cooperativa) 

 
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors a la millor idea 
empresarial i millor pla d’empresa I i II, i als seus corresponents accèssits 
 
8. Resolució 
 
Una vegada el Jurat  ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de Manresa, 
formularà la corresponent Resolució d’atorgament, la qual serà comunicada als guanyadors a 
través de qualsevol de les formes establertes en la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
9. Propietat intel·lectual 
 
Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Manresa, durant tot el termini de 
vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal els drets de reproducció total i 
parcial i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant 
gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, 
incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0. 
 
10. Protecció de dades 
  
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de 
l’Ajuntament així per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació 
vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa. 
 
11. Interpretació 

 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui 
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.” 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, 
manifesta que el dictamen fa referència a l’aprovació inicial de les bases reguladores 
del XIIè Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del projecte “Idees Joves”. 
 
Recorda que en l’anterior edició van participar més de 260 alumnes de set centres 
educatius diferents de la ciutat. L’objectiu és fomentar la creativitat, ser un generador 
d’idees i fomentar la cultura emprenedora. 
 
Proposen al Ple aprovar les bases reguladores del XIIè Concurs d’Idees Joves i 
Convocar el concurs públic. 
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Respecte els premis, diu que són per a la millor idea empresarial, per al millor pla de 
viabilitat en la categoria de batxillerat i cicles formatius de grau superior, i el millor pla 
de viabilitat II, per la categoria de cicles formatius de grau mig. 
 
Respecte els premis especials, diu que són: Premi per al projecte més innovador, 
Premi al projecte més ben treballat i Premi al projecte més ben desenvolupat.  
 
Manifesta que la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya hi 
col·labora i atorga un premi al millor projecte cooperatiu. 
 
Pel que fa als comentaris del regidor Escolà com del regidor Garcés, diu que els dos 
concursos són una eina més que es dóna als joves, i pel que fa al tema de les 
cooperatives, diu que s’està treballant molt en el foment de cooperatives, i fins i tot fa 
pocs dies es va fer una sessió de la nova Llei de Cooperatives.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que des del Grup 
municipal de DM aplaudeixen aquestes convocatòries perquè tenen un efecte 
esperançador i l’incentiu que pot suposar en els joves a l’hora d’encaminar la seva 
activitat professional. 
Per això creuen que és tan important a l’hora de redactar les bases tenir molt present 
quines són les necessitats reals de la ciutat. 
 
Demanen que en aquesta dotzena edició del Concurs d’Idees Joves o en les 
posteriors es consideri canviar les bases d’aquest concurs cap a una vessant 
d’economia productiva i cooperativa que sigui d’utilitat real a la nostra ciutat. 
 
Creuen en un model econòmic construït sobre els pilars de la cooperació i la 
solidaritat. 
 
El GMDM votarà en contra del dictamen.  
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu a la regidora 
senyora Àuria Caus que pel que fa al Premi al millor projecte cooperatiu, atorgat per la 
Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, hi ha 2.700€ de premi 
amb diners de l’Ajuntament cap a tota la resta de model empresarial i només un xec de 
150€ atorgat per la Federació de Cooperatives, queda com a marginal i ho troben una 
mica descompensat. 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, per 
al·lusions respon al senyor Garcés que va ser iniciativa de la pròpia Federació de 
Cooperatives. Diu que és cert que no són comparables els 2.700 euros amb els 150, 
però la majoria són de 150 € i per tant equiparables.  
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’S), 1 
vot negatiu (1 GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 22/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 14 d’octubre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplement de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i de crèdits 
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i de crèdits extraordinaris, per 
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2016. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2015 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen i creen , en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 22/2015 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
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- Un reforç d’una partida de Material d’Oficina, per import de 21.153,00€, 
Regidories i Altres despeses diverses, per import de 10.000,00€, i Promoció 
d’imatge de la ciutat, per un import de 12.020,00€. El compromís existent era   
fer front a una partida de 120.202,00€ i quan es va fer el pressupost es van 
destinar a la partida 108.182,00€, però com que és un compromís adquirit amb 
anterioritat s’ha de reforçar la partida amb els 12.020,00 euros.  
 
L’import dels 43.173,00€ es finança per amortitzacions de préstecs a llarg 
termini, derivats d’una partida en què hi havia un romanent  de préstecs que no 
s’han hagut d’amortitzar d’un import de 33.173,00 euros, i 10.000,00 euros que 
provenen d’estalvi de despeses de formalització de préstecs i operacions de 
Tresoreria.  
 

- Un reforç de la partida de Mobilitat urbana, per import de 48.583,00 euros pel 
condicionament com a aparcament de dos solars situats al carrer de la Dama, 
el finançament íntegre dels quals prové d’un sobrant del Capítol I. 
 

- Reforç d’una partida de Premsa, revistes, llibres i altres, de l’Oficina de 
Contractació, per import de 3.176,25€ per poder utilitzar la plataforma 
d’Hisenda Local de l’empresa ESPUBLICO, que es finança amb estalvis de 
Tresoreria i recaptació d’altres treballs realitzats per altres empreses pel mateix 
import. 

 
- Reforçar tres partides del Capítol I amb sobrants del mateix Capítol I, que fa 

referència a tres llocs de treball: un tècnic superior enginyer, un tècnic mig 
d’Arxiu i un tècnic mig de Sanitat. En els tres casos s’ha de preparar la partida 
pressupostària per poder endegar el procés de selecció de personal a través 
d’un concurs oposició, per poder disposar dels recursos suficients per a la seva 
incorporació, no abans del dia 1 de gener de 2016, però la Llei obliga a tenir les 
partides pressupostàries adequades per poder iniciar un procés de creació de 
llocs de treball. 

 
- Un increment de 24.700 euros per finançar les instal·lacions elèctriques i de 

climatització del local de la Plaça 11 de Setembre, pel trasllat de les oficines del 
Consorci de Normalització Lingüística Montserrat, que es financen amb unes 
partides d’estalvi energètic. 

 
- Un increment de 20.711 euros provinents d’una subvenció de la Diputació amb 

la finalitat de finançar la instal·lació elèctrica i de climatització del local de la 
Plaça 11 de Setembre. 

 
- Un increment de 3.000,00 euros per una partida de Gestió i manteniment 

ordinari, per poder fer front als desperfectes ocasionats durant la Festa Major a 
les instal·lacions esportives del Congost, finançades amb estalvis de partides 
d’esport de lleure i competició. 
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- Pagament del primer termini de 40.000 euros corresponent al preu just de 
l’expropiació d’una porció de finca situada a la Plaça Lladó 6 i 7, on l’import 
total més els interessos ascendeix a uns 82.000€. Hi ha sentència ferma i per 
tant s’ha d’executar, es financen amb estalvis de dues partides pressupostàries 
d’energia elèctrica. Aquests 40.000,00 euros s’han de pagar durant l’exercici 
2015 i la resta, que caldrà reajustar i calcular en funció dels interessos de la 
data de pagament, aniran al pressupost del 2016. 

 
Demana el vot favorable al dictamen. 
  
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup s’abstindrà en el punt 5.1.1 tal i com fan amb les modificacions de crèdit. 
 
Vol fer dues consideracions i una pregunta al senyor Sala. 
La primera consideració és sobre els 12.000 euros dedicats a Promoció de la ciutat. 
Saben que això és un eufemisme per finançar el bàsquet professional, tema que algun 
dia s’hauria de parlar. 
 
La segona consideració és sobre la partida de Mobilitat pel condicionament com a 
aparcament de dos solars situats al carrer de la Dama. Tot i que hi ha una pregunta 
formulada pel Grup municipal socialista, volen saber a quina mena acord s’arribarà 
amb EYSA, i volen deixar clar que estaran atents al desenvolupament d’aquesta 
negociació. 
 
Finalment sobre la Plaça 11 de Setembre i la Plaça Lladó, entenen que es finançaran 
amb sobrants d’estalvi energètic. Diu que tenien entès, tal i com es va parlar a la Taula 
sobre la Pobresa energètica, que tots els estalvis en energia es dedicarien a Serveis 
Socials. Pregunta si això serà així, si s’ho han repensat o està en tràmit. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, respon al senyor Masdeu que 
quan disposi de la informació sobre els dos solars situats al carrer de la Dama ja els 
informaran. 
 
Referent a la tercera consideració, diu que tots els reforços que han necessitat els 
Serveis Socials en el decurs de l’exercici s’han portat a terme. Aquests sobrants són 
deguts a la millora en l’eficiència i cobertura de les partides d’energia elèctrica i de gas. 
Atès que no se sabia l’evolució de les tarifes en el decurs d’aquest any 2015 les 
previsions van tenir una tendència a l’alça i s’ha gastat el que s’havia de gastar, s’han 
fet algunes millores energètiques juntament amb el Departament de Medi Ambient, 
s’ha fet front a les necessitats de Serveis Socials i com que hi ha d’altres necessitats, 
aquests recursos sobrants s’utilitzen per fer-hi front com és la de pagar aquesta 
expropiació, amb el benentès que qualsevol sol·licitud que arribi des de Serveis 
Socials serà atesa.  
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC i 2 GMC’S) i 7 
abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament de 

l’aplicació pressupostària 336.0.212.00 – Arqueologia i Protecció de 
Patrimoni. Reparació edificis i altres construccions. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 d’octubre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que en l’expedient de modificació de crèdits núm.6/2015 és va augmentar 
l’aplicació pressupostària 3360 21200 per portar a terme la reparació de la  coberta i 
repàs de voltes de la Capella de Sant Crist El Guix, amb el finançament de la 
subvenció de la Diputació corresponent a la línia de suport a la reactivació econòmica 
local del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, codi XGL 15/X/203348, per un import de 
16.000,00 euros més 10.000,00 de recursos ordinaris. 

Atès que l’Associació de Veïns Cots, Guix i Pujada Roja ha ingressat 11.000,00 euros 
amb la finalitat de contribuir a la reparació de la Capella de Sant Crist El Guix, i 
l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Pol.Industrial Els Dolors ha ingressat 
5.000,00 euros amb la mateixa finalitat, d’acord amb el conveni de col·laboració per a 
l’execució de l’obra projecte de rehabilitació de l’ermita del Sant Crist del Guix, fase 1 
(actuacions Preliminars), signat el 4 de juny de 2015. 

Atès que cal aplicar aquest finançament a l’esmentada aplicació pressupostària. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Modificar el finançament de l’aplicació pressupostària 3360 21200- Arqueologia i 
Protecció del Patrimoni - Reparació edificis i altres construccions- per la part prevista 
amb la subvenció de la Diputació corresponent a la línia de suport a la reactivació 
econòmica local del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, codi XGL 15/X/203348 per un 
import de 16.000,00 euros i aplicar-hi les aportacions següents: 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen 5.1.2 
fa referència a l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2015, que aprovava 

Associació de Veïns Cots, Guix i Pujada Roja  ........... 11.000,00

Associació d’Empresaris i Propietaris del Pol. Industrial Els Dolors .  5.000,00

 16.000,00”
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augmentar l’aplicació pressupostària per portar a terme la reparació, d’absoluta 
necessitat, de la coberta i repàs de voltes de la Capella de Sant Crist del Guix. 
 
Explica que hi havia uns compromisos amb les Associacions de Veïns Cots, Guix, 
Pujada Roja i l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial Els Dolors 
que farien unes aportacions determinades, però com que això és lent en el temps, per 
poder endegar el procés d’adjudicació de l’obra es van utilitzar uns recursos per 
finançar la partida pressupostària, i només falten les garanties que requereix el 
contracte. 
 
Atès que ja han arribat les dues aportacions, tant de l’AV com de l’Associació 
d’Empresaris, s’incorporen a la seva finalitat i així s’alliberaran part dels recursos de 
l’Ajuntament que s’havien utilitzat per finançar això i que s’utilitzaran per a una altra 
finalitat. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i  2 
GMC’S) i 1 abstenció (1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït.  
 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la petició de fraccionament, per 

un període de 10 anys, del reintegrament dels saldos deutors resultants a 
càrrec de l’Ajuntament de Manresa, en la liquidació definitiva de la 
participació en tributs de l’Estat de l’any 2013. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 14 d’octubre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Al Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic; i 
a la seva disposició addicional dècima, permet fraccionar en un període de 10 anys els 
reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats locals en les 
liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, i amb tota 
una sèrie de condicions a acomplir. 

Dita petició s’haurà d’aprovar pel Ple de la corporació local, i es remetrà per 
l’Interventor al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjans telemàtics i 
amb signatura electrònica, amb anterioritat a l’1 de novembre del 2015. 

Vist l’informe de l’Interventor de data 14 d’octubre del 2015. 

Per tot això el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació 
municipal l’adopció de l’acord següent:  

PRIMER: Aprovar la petició de fraccionar per un període de 10 anys, el reintegrament 
dels saldos deutors resultants a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, en la liquidació 
definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013. 
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SEGON: Si s’aprova l’acord anterior; remetre dita aprovació, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica, abans 
de l’1 de novembre del 2015.” 

 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que tal i com es va 
explicar a la Comissió Informativa d’Hisenda el dictamen 5.1.3 fa referència a les  
liquidacions de la participació en tributs de l’Estat corresponents a l’any 2013 que va 
resultar negativa. 
Degut a la possibilitat de poder-nos acollir a una sol·licitud de fraccionament per un 
període de 10 anys, ja que es reuneixen les condicions i es compleixen els paràmetres 
que marca la Llei, no s’haurà de fer la devolució dels imports a favor de la Hisenda de 
l’Estat en un període de 3 anys, la qual cosa suposarà que els reintegraments siguin 
menys costosos per a les arques municipals. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jaume Torres, regidor del Grup Municipal d’ERC, diu que s’està liquidant 
l’exercici 2013 i que ens veiem amb les circumstàncies de demanar un pagament 
fraccionat quan els diners dels manresans donarien suficient per pagar aquesta 
liquidació. 
 
Creu que és una paradoxa que estiguem donant gràcies perquè ens deixin fraccionar 
el pagament durant el període de 10 anys en lloc de 3, quan en realitat el saldo net 
seria bastant més favorable si es tinguessin en compte totes les aportacions. 
 
Diu que no hauria de quedar en la consciència dels manresans que s’està demanant 
com una mena de favor que ens deixin pagar a 10 anys, tenint en compte que s’està 
parlant d’un exercici de fa dos anys que l’Estat liquida gairebé amb criteris propis i 
sense que els manresans hi puguin dir gran cosa. 
Només volia fer notar aquesta qüestió que és política més enllà de les qüestions 
tècniques. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les 

Ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2016. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 14 d’octubre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
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“Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria  d'aquest Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del 
projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals que hauran de regir per l'exercici 
2016. 

Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per tal d'anivellar la 
previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2016. 

D'altra banda, en relació a determinades taxes, es recullen les propostes de noves tarifes o modificació de les actuals, i 
de la seva gestió, efectuades pels diferents serveis de l'Ajuntament, i que consten a l'expedient. 

Finalment, es recullen les modificacions de caràcter tècnic convenients per a la correcta gestió i recaptació dels tributs 
municipals. 

La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha formulat la memòria econòmic financera que ha d'acompanyar 
l'expedient, i ha emès l'informe corresponent a l'adequació a la legalitat de la proposta. 

El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les ordenances fiscals reguladores de tributs 
municipals que a continuació es detallen: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

ARTICLE 6 

Es modifiquen els barems establerts a la lletra e) d'aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional 
vigent. 

 

 

Per al cas de les famílies nombroses de categoria especial, el percentatge de bonificació pot incrementar-se fins al 
90%, en funció dels límits establerts en el barem següent: 

 

 

La resta d'aquest article no es modifica 

ARTICLE 11 

Es modifica el llindar de valors als quals els és aplicable el tipus impositiu incrementat 

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 

persones
Bonificació 
aplicable

20.289,02 24.971,10 29.653,18 34.335,27 39.017,34 43.699,43 %10
16.231,22 19.976,88 23.722,55 27.468,21 31.213,88 34.959,54 %30
12.984,97 15.981,50 18.978,04 21.974,57 24.971,10 27.967,63 %50

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 o més 
persones

Bonificació 
aplicable

10.387,98 12.785,20 15.182,43 17.579,65 19.976,88 22.374,11 %70
8.310,39 10.228,16 12.145,95 14.063,72 15.981,50 17.899,29 %90
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TIPUS 
IMPOSITIU US I DESCRIPCIÓ 

LLINDAR 
DE VALOR 

(€) 
0,985% A: Magatzem i estacionament 7.848,20
0,985% C: Comercial 141.710,50
0,985% G: Oci i hostaleria 421.061,50
0,985% I: Indústria 390.532,40
0,985% K: Esportiu 3.280.783,30
0,985% O: Oficines 188.729,30
0,985% T: Espectacles 5.100.000,00

Es modifica la lletra b. d'aquest article.  

b. Per als béns immobles rústics: 0,382%

No es modifiquen els tipus impositius aplicables als béns urbans ni l'aplicable als béns de característiques especials 

ARTICLE 17 

S'afegeix un nou apartat 4, per regular la possibilitat de sol·licitar un pla de pagaments amb quota mensual fixa 

4. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota mensual. El calendari fiscal personalitzat informarà de 
com realitzar les sol·licituds d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la 
resta d’acords de fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i no serà d’aplicació el descompte del 3% 
per pagament avançat. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

S'introdueix aquesta disposició per actualitzar de manera automàtica el quadre de nivells de renda previst a l'article 6 

El quadre de nivells de renda establert a l'apartat e) de l'article 6 està referenciat al salari mínim interprofessional (SMI). 
En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat 
del SMI o índex que el substitueixi. 

L'anterior disposició addicional passa a ser la disposició addicional primera 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

ARTICLE 13 

S'afegeix un nou apartat 2 a aquest article (i el redactat actual passarà a ser l'apartat 1), per tal regular la possibilitat de 
sol·licitar un pla de pagaments amb quota mensual fixa 

2. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota mensual. El calendari fiscal personalitzat informarà de 
com realitzar les sol·licituds d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la 
resta d’acords de fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i no serà d’aplicació el descompte del 3% 
per pagament avançat. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES 
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ARTICLE 6 

Es mantenen per a l'exercici 2016 les bonificacions establertes en exclusiva per a l'any 2015, i per tant, es modifica 
l'apartat 7 d'aquest article: 

7. Exclusivament per a l'exercici 2016, s'aplicaran les bonificacions següents: 

a) 
Una bonificació del 95% per a les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol indret del 
terme municipal. 

b) 
Una bonificació del 50% per a les obres de reforma, reparació i rehabilitació d'immobles, en 
qualsevol indret del terme municipal no inclòs en l'apartat 1.b) d'aquest article. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

ARTICLE 8 

Es modifica el nové paràgraf, per aclarir l’abast de la bonificació en els casos en què l’habitatge habitual no estigui 
valorat individualment 

En aquells casos en que l’habitatge habitual no tingui un valor cadastral individualitzat (com ara els casos de propietat 
vertical), la bonificació no s’aplicarà a la totalitat de l’immoble. En aquest cas, es determinarà de manera proporcional el 
valor del sòl que correspongui a aquest habitatge, i la bonificació s’aplicarà únicament sobre la part de quota que resulti 
d’aplicar a aquest valor les regles de determinació de la base imposable establertes a l’article 9 i el tipus impositiu 
establert a l’article 10. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

ARTICLE 5 

Es modifiquen les lletres a) i b) de l'apartat 5, per aclarir la bonificació aplicable en els casos d'ampliació de les zones 
d'estacionament 

a) Un 75% de bonificació en la tarifa aplicable a les expedicions de targeta, durant el primer any d'implantació o 
ampliació de la zona d'estacionament regulat per a la qual s'expedeixi la targeta. 

b) Un 50% de bonificació en la tarifa aplicable a les expedicions de targeta, durant el segon any d'implantació o 
ampliació de la zona d'estacionament regulat per a la qual s'expedeixi la targeta. 

ARTICLE 6 

Es modifica la tarifa dels epígrafs 2.1.1 i 2.1.2, ja que difereix del mateix concepte quan es preu públic 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

2.1 
Fotocòpies d'expedients, sempre que el seu lliurament sigui autoritzat, per cada 
fotocòpia que excedeixi de 5:   

2.1.1 A una cara 0,22
2.1.2 A dues cares 0,42
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La resta de tarifes no es modifica 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

ARTICLE 3 

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3 d'aquest article, per clarificar que els usufructuaris són sempre subjectes 
passius de la taxa. La resta de l'article no es modifica. 

En el cas que existeixi usdefruit sobre la finca o local es considerarà que l'usufructuari és el contribuent i subjecte 
passiu de la taxa. 

ARTICLE 4 

Es modifica l'apartat 1, per adequar els barems de renda al salari mínim interprofessional vigent, i per aclarir els 
requisits necessaris per a tenir dret a l'aplicació de la tarifa reduïda. 

1.       S’aplicarà la tarifa reduïda recollida a l’epígraf 11 en els casos següents: 
-          Les llars d’infants públiques 

-          Els habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals anuals no superiors als detallats al quadre 
següent: 

 

 

Per tenir dret a l'aplicació d'aquesta tarifa, els interessats hauran de presentar la sol·licitud corresponent, abans de la 
finalització del període de pagament voluntari de la taxa. Mentre es compleixin els requisits per al gaudi de la tarifa 
reduïda, no caldrà reiterar la sol.licitud. 

Igualment, i per tal d'acreditar els ingressos de les persones que conviuen a l'habitatge, els residents 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. 

Es presumirà que són residents a 'habitatge totes els persones que hi estiguin empadronades. 

ARTICLE 7 

Les quotes que s'han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida d'escombraries són les que resultin de 
l'aplicació de les tarifes següents: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
1 Habitatges    

1.1 Carrers 1a. categoria 107,50
1.2 Carrers 2a. categoria 85,80

3 Parades fixes de venda a la via pública 80,50

4 
Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat mercantil, que estiguin 
tancats i desocupats tot l’any. 80,50

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 

persones
9.080,40 11.804,52 14.528,64 17.252,76 19.976,88 22.701,00 25.425,12
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5 

Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres oficials, religiosos o 
eclesiàstics; entitats culturals, esportives o benèfiques, sense local d'espectacle; 
centres d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i 
autoescoles, amb un cens no superior a 50 alumnes/any; establiments mercantils fins 
a 3 empleats situats en locals amb una superfície cadastral inferior o igual a 8 m2, 
inclosa la superfície descoberta afecta a l'activitat. 136,30

6 

Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres empleats; entitats 
culturals, esportives o benèfiques amb local d'espectacle; centres d’ensenyament de 
tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoescoles, amb un cens de 51 a 
100 alumnes/any. 274,00

7 

Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i pensions sense 
restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats; establiments mercantils de 4 a 10 empleats; 
centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i 
autoescoles, amb un cens de 101 a 400 alumnes/any. 403,00

8 

Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars i cafès de 4 a 10 
empleats; sales de festes discoteques i similars; cinemes i teatres oberts al públic fins 
a 3 dies per setmana; bancs i d'altres entitats de crèdit i estalvi; companyies de 
serveis públics; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, 
esportives i autoescoles, amb un cens superior a 400 alumnes/any. 664,00

9 

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars fins a 30 habitacions, 
restaurants i d'altres establiments amb servei de menjars; bars i cafès de més de 10 
empleats; establiments mercantils d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres oberts més 
de 3 dies a la setmana. 1069,00

10 

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, de més de 30 
habitacions; clíniques, hospitals i d'altres centres d'assistència sanitària; establiments 
mercantils de més de 25 empleats. 1995,00

11 Tarifa aplicable als supòsits establerts a l'apartat 1 de l'article 5 25,20

12 Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en solars i terrenys privats:  
a) Per desplaçament 69,00
b) Per m3 de recollida 46,68

ARTICLE 8 

Es modifica el redactat de l'apartat b) per clarificar els casos en que els aparcaments comunitaris no queden subjectes 
a la taxa. 

d) Els locals destinats a guarda i custòdia de vehicles aliens, quan es tracti d’una activitat subjecta a l'Impost sobre 
activitats econòmiques per l’epígraf 751, gaudeixi o no d’exempció, tindran la consideració d'establiment mercantil, i 
se'ls aplicarà la tarifa que correspongui en funció del nombre d'empleats.  

Els locals destinats a aparcament privat de vehicles i els que tinguin tipologia 1.2.3  al cadastre immobiliari urbà 
(garatges i porxos en planta baixa d'habitatges unifamiliars) no quedaran subjectes a la taxa, sempre i quan no s'hi 
desenvolupi cap activitat mercantil. 
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La resta de l'article no es modifica 

ARTICLE 11 

S'afegeix un nou apartat 3, per regular la possibilitat de sol·licitar un pla de pagaments amb quota mensual fixa 

3. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota mensual. El calendari fiscal personalitzat informarà de 
com realitzar les sol·licituds d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la 
resta d’acords de fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i no serà d’aplicació el descompte del 3% 
per pagament avançat. 

L'anterior apartat 3 passa a ser el nou apartat 4. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

S'introdueix aquesta disposició per actualitzar de manera automàtica el quadre de nivells de renda previst a l'article 5 

El quadre de nivells de renda establert a l'apartat 1 de l'article 5 està referenciat al salari mínim interprofessional (SMI). 
En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat 
del SMI o índex que el substitueixi. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

ARTICLE 8 

Es modifiquen diversos apartats d'aquest article, per unificar els terminis de sol·licitud de les bonficacions: 

Es modifica el segon paràgraf de l'apartat 2, que passarà a tenir el redactat següent: 

Per tal de tenir dret a aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar, dins dels terminis fixats a l’article 9, la 
sol·licitud corresponent, a la qual s’hi adjuntarà la documentació relativa al pla de transport instaurat i al seu cost, en 
relació a l’exercici precedent. El servei corresponent emetrà informe sobre el compliment dels requisits que donen dret 
a la bonificació. 

Es modifica el punt 5 de l'apartat 3, que passarà a tenir el redactat següent: 

5. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar dins dels terminis fixats a l’article 9.     

ARTICLE 15 

Es modifica l'apartat 2, que només feia referència a l'acord de gestió de la inspecció del tribut, per afegir l'acord de 
delegació de la gestió censal. 

2.     L'Ajuntament exercirà les competències i funcions de la gestió censal i la inspecció de l'impost, en règim de 
delegació, segons l’ordre del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de juny de 1992, i l’ordre HAC/1766/2003, amb 
subjecció als requisits i condicions establerts al Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer.  

ARTICLE 18 

S'afegeix un nou apartat 2, per regular la possibilitat de sol·licitar un pla de pagaments amb quota mensual fixa.  
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2. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota mensual. El calendari fiscal personalitzat informarà de 
com realitzar les sol·licituds d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la 
resta d’acords de fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i no serà d’aplicació el descompte del 3% 
per pagament avançat. 

L'anterior apartat 2 passarà a ser el nou apartat 3. 

ANNEX 

S'inclouen a la classificació dels carrers, als efectes de l'aplicació de l'índex situació, les zones següents, que no 
consten a la relació actual 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de 
l'índex de situació (article 13 de l'ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques) 

DENOMINACIÓ DEL TRAM DE CARRER O ZONA PARTICULARITZADA 

Primera categoria 

Avinguda Universitària 

Es suprimeix la codificació dels trams de carrer. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE 
VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT 

ARTICLE 4 

Es modifica l'apartat 3 d'aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional vigent. 

3. S'estableix una bonificació de la tarifa corresponent a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda establertes a favor de particulars. 

Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda anual de la unitat de 
convivència no podrà superar els límits establerts en el barem següent: 

 

 

ARTICLE 14 

S'afegeix un nou apartat 8, per regular la possibilitat de sol·licitar un pla de pagaments amb quota mensual fixa.  

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 o més 
persones

Bonificació 
aplicable

14.188,13 18.444,56 18.444,56 18.444,56 18.444,56 18.444,56 18.444,56 %10
11.350,50 14.755,65 14.755,65 14.755,65 14.755,65 14.755,65 14.755,65 %30

9.080,40 11.804,52 11.804,52 11.804,52 11.804,52 11.804,52 11.804,52 %50
7.264,32 9.443,62 9.443,62 9.443,62 9.443,62 9.443,62 9.443,62 %70
5.811,46 7.554,90 7.554,90 7.554,90 7.554,90 7.554,90 7.554,90 %90
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8. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota mensual. El calendari fiscal personalitzat informarà de 
com realitzar les sol·licituds d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la 
resta d’acords de fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i no serà d’aplicació el descompte del 3% 
per pagament avançat. 

La resta de l'article no es modifica 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL  

S'introdueix aquesta disposició per actualitzar de manera automàtica el quadre de nivells de renda previst a l'article 5 

El quadre de nivells de renda establert a l'apartat 1 de l'article 5 està referenciat al salari mínim interprofessional (SMI). 
En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat 
del SMI o índex que el substitueixi. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS 
EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI 

ARTICLE 2 

Es suprimeix la lletra b), doncs les tarifes corresponents ja es van suprimir en el seu moment 

ARTICLE 12 

S'afegeix un nou apartat 6, per regular la possibilitat de sol·licitar un pla de pagaments amb quota mensual fixa.  

6. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota mensual. El calendari fiscal personalitzat informarà de 
com realitzar les sol·licituds d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la 
resta d’acords de fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i no serà d’aplicació el descompte del 3% 
per pagament avançat. 

La resta de l'article no es modifica 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

ARTICLE 2 

Es modifica la lletra ll) d'aquest article, ja que s'afegeixen els espais que anteriorment eren gestionats pel Consorci del 
Condomini del Palau Firal 

ll) Palau Firal 

La resta de l'article no es modifica 

ARTICLE 4 
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Es modifica aquest article per raons sistemàtiques, i s'incorporen els casos en que és aplicable la tarifa especial, i es 
suprimeixen del text de les tarifes. 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d’aquesta taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 

2. En els casos d’utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb motiu de la celebració de festes o activitats 
culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada, promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats, s’aplicarà una reducció del 90% sobre les tarifes generals previstes als 
epígrafs que siguin d’aplicació. 

3. Tindran dret a la tarifa especial o reduïda o a la cessió gratuïta del locals i sales municipals de qualsevol tipus, les 
entitats que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que així ho especifiqui. 

4. S’aplicarà la tarifa especial gratuïta de pavellons PAV-3, sales esportives, pavelló Nou Congost, camps poliesportius, 
estadi de futbol, estadi d’atletisme i pistes poliesportives en els supòsits següents: 

a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament 

b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors  

c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en hores lectives. 

d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles 

e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius extraordinaris  

f) Utilització per gent gran, activitats socioeducatives i esport de lleure no lucratives  

g) Activitats benèfiques, socials i culturals sense ànim de lucre.  

5. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als punts anteriors. 

No es modifica el redactat dels apartats 1, 2, 3 i 5 

ARTICLE 5 

Es modifica el redactat dels epígrafs 3.4.1, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.3, 5.2.1, 10.1.2, 10.1.5, 10.2.1., 10.2.2, 10.3.1; es 
suprimeixen els supòsits d'aplicació de les taifes especials (que ara quedaran recollits a l'article 4) en els epígrafs 1.1.3, 
1.2.2, 2.1.3, 2.2.4, 3.3.3, 3.4.4, 5.1.3, 5.2.2, 9.1.3, 10.1.3, 10.2.2, 10.3.2, i 11.2. Es suprimeix l'epígraf 3.4.5 

Les tarifes no es modifiquen 

1.  La tarifa a aplicar serà la següent: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 
1 Pavellons PAV-3  
1.1 Ús esportiu  
1.1.1 Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora 46,5
1.1.2 Tarifa normal d'1/3 de pista per hora i equip 18,2
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1.1.3 Tarifa especial GRATUÏT
1.2 Ús no esportiu  
1.2.1 Tarifa normal , per hora 72,7
1.2.2 Tarifa especial: GRATUÏT
2 SALES ESPORTIVES  
2.1 Sales de gimnàstica, judo i polivalents  

2.1.1 
Tarifa normal. Per a activitats dirigides de grups de menors de 18 anys (per hora o 
fracció) 10

2.1.2 Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb entrada de pagament 15
2.1.3 Tarifa especial GRATUÏT
2.2 Sala de musculació  
2.2.1 Entrada individual a la sala de musculació 3
2.2.2 Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a18 anys) 8
2.2.3 Entrada de grup i/o equip sènior 15
2.2.4 Tarifa especial GRATUÏT
3 Pavelló Nou Congost  
3.3 Ús esportiu  
3.3.1 Tarifa per hora d'entrenament  58,6
3.3.2 Tarifa per hora de 1/2 de pista 29,3
3.3.3 Tarifa especial: GRATUÏT
3.3.4 Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia 67,7
     
3.4 Ús no esportiu del pavelló  
3.4.1 Tarifa per hora 120,2
3.4.4 Tarifa especial GRATUÏT

3.4.5 Utilització tota la temporada d'espais auxiliars (oficines, vestidors, sala premsa, ...) suprimir
3.5 Ús per concert o espectacle cultural  
3.5.1 Tarifa normal per jornada sencera  2612

3.5.2 Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre municipal d'associacions 1049
3.5.3 Tarifa especial GRATUÏT
5 CAMPS  POLIESPORTIUS DE TERRA   
5.1 Ús esportiu  
5.1.1 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11. 24,2
5.1.2 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7. 12,1
5.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT
5.2 Ús no esportiu  
5.2.1 Tarifa normal per hora 70,7
5.2.2 Tarifa especial GRATUÏT
6 CENTRES CÍVICS I CASAL DE LES ESCODINES  

   Utilització de les diferents instal·lacions dels equipaments municipals de proximitat.  
6.1 Tarifa normal per cada dues hores o fracció. 36,4
6.2 Tarifa normal en horari festiu i/o nocturn (a partir de les 22 h) 51,5

6.3 
Tarifa especial. Per a entitats sense ànim de lucre (sense cobrament d'entrada o 
inscripció d'activitats) o que s'incloguin en les programacions municipals gratuït

7 Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o sessió  
7.1 Empreses (per hora o fracció). 107,1

7.2 
Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats per a actes amb entrada de 
pagament en qualsevol horari (per hora o fracció). 79,8
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7.3 
Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats, per a actes amb entrada gratuïta 
fora de l'horari d'obertura del Conservatori (per hora o fracció). 32,3

7.4 
Centres d'ensenyament públic i concertat o entitats sense ànim de lucre. En horari de 
funcionament habitual del Conservatori, de 9.00 a 22.00 h. GRATUÏT

7.5 Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció 33,3
8 Sala polivalent del Casal La Kampana  
8.1 Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció 33,3
8.2 Tarifa especial, per sessió GRATUÏT
9 ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST  
9.1 Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost  
9.1.1 Tarifa normal per l'ús de tot el camp de futbol 11 (per hora o fracció) 79,8
9.1.2 Tarifa normal per l' ús de camp de fulbol 7 (per hora o fracció). 40,4
9.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT
10 ESTADI D'ATLETISME DEL CONGOST  
10.1 Ús esportiu   
10.1.1 Tarifa normal per hora  2,2
10.1.2 Tarifa mensual 37,4
10.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT
10.1.4 Tarifa per hora de grup 28,3
10.1.5 Tarifa mensual de grup (mínim 4 usuaris) 129,3
10.2  Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme  
10.2.1 Tarifa normal per hora  126,3
10.2.3 Tarifa especial GRATUÏT
10.3 Sala de reunions  
10.3.1 Tarifa normal 10,1
10.3.2 Tarifa especial: GRATUÏT
11 PISTES POLIESPORTIVES  

11.1 Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i ús de vestidors 16,1
11.2 Tarifa especial: gratuït
12 SALES DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO  

12.1 Sala d'actes. En horari habitual de funcionament del Centre Cultural  

12.1.1 
Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense cobrament d'entrada o 
inscripció o activitats formatives i tallers inclosos en programes municipals). GRATUÏT

12.1.2 Tarifa normal (màxim 5 hores) 150
12.1.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 200
12.2 Sala de reunions   

12.2.1 
Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense cobrament d'entrada o 
inscripció o que s'incloguin en les programacions municipals gratuït

12.2.2 Tarifa normal (màxim 5 hores) 75
12.2.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 100
13 PALAU FIRAL  
13.1 Sala d’Actes i aules Palau Firal  

13.1.1 
Sala d’actes. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual d’oficines el 
següent:  

  Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.  
  Divendres, de 9:00 h a 14:00 h  

  
Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 
h   

13.1.1.1 Dues hores 150
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13.1.1.2 Mitja jornada ( 5 hores) 200
13.1.1.3 Jornada sencera ( 8 hores) 300
13.1.1.4 Recàrrec per hora.- fora d’horari oficines 25

13.1.2 
Aules. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual d’oficines el 
següent:  

  Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.  
  Divendres, de 9:00 h a 14:00 h  

  
Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 
h  

13.1.2.1 Preu/hora 30
13.1.2.2 Mitja jornada ( 5 hores) 100
13.1.2.3 Jornada sencera ( 8 hores) 150
13.1.2.4 Recàrrec per hora- fora horari d’oficines 25
13.1.2.5 L’Aula d’informàtica incrementarà aquests preus en un 25%  
13.2  Tarifes especials Sala d’Actes i Aules Palau Firal  

13.2.1 
Entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre, S’aplicarà una reducció del 
50% sobre les tarifes ordinàries  

13.2.2 Empreses allotjades al viver o a l’espai coworking  
13.2.2.1 Sala A ( preu/hora) 7,5

13.2.2.2 Resta de sales. S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes ordinàries  
13.3  Viver d’empreses  

13.3.1 Allotjament en un dels mòduls del viver d’empreses, per mes o fracció. 200

  
Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa i exclusiva del mòdul adjudicat, 
mobiliari, connexió a internet,  enllumenat i els serveis de neteja i climatització.  

  Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat anteriorment  

13.3.2 
Espai coworking. Allotjament en un lloc de treball de l’espai coworking, per mes o 
fracció. 50

  

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa d’un lloc de treball a l’Espai 
coworking, mobiliari, connexió a internet, enllumenat i els serveis de neteja i 
climatització.  

  Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat anteriorment  
14 SALA DE PLENS  

  
Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a la celebració de 
casaments civils 104

  S'inclouen les despeses de neteja i enllumenat  
15 CARRER DEL BALÇ   
15.1 Centre d’Interpretació carrer del Balç  
15.1.1 Utilització de totes les sales  
15.1.1.1 Tot el dia ( 10 hores) 606
15.1.1.2 Mig dia ( 5 hores) 303
15.1.2 Utilització d’una sala  
15.1.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 303
15.1.2.2 Mig dia ( 5 hores) 202
15.1.2.3 Utilització inferior a 2 hores 152
15.2 Carrer del Balç ( sense  Centre d’Interpretació)  
15.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 505
15.2.2 Mig dia ( 5 hores)  253
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15.3 

Entitats, fundacions i associacions, sense ànim de lucre, i Administracions Públiques, 
per a activitats no lucratives, sempre que no s’exigeixi contraprestació econòmica als 
assistents. S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes anteriors.  

15.4 

Utilització per activitats organitzades per associacions de comerciants i altres entitats 
sense ànim de lucre, que tinguin subscrit convenis de col·laboració amb l’Ajuntament 
per a la dinamització del  Centre Històric. S’aplicarà una reducció del 95% sobre les 
tarifes anteriors.  

16 Lloguer del claustre del Museu Comarcal  
16.1 Lloguer d'un mínim de 4 hores  240
16.2 Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de lloguer 35

Es suprimeix l'apartat 2, i l'anterior apartat 2 passa a ser el nou apartat 3. 

ORDENANÇA NÚM. 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES 
CENTRES O LLOCS ANÀLEGS 

ARTICLE 5 

Es reorganitza l'epígraf 1.2. Es suprimeix l'epígraf 1.3 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 
1.2 Serveis educatius del Museu. Preu per persona   
1.2.1 Visites guiades al Museu.  2,00
1.2.2 Itineraris: Patrimoni de la ciutat (menys de 3h) 2,50
1.2.3 Itineraris: Patrimoni de la ciutat més carrer del Balç (menys de 3h) 3,50
1.2.4 Itineraris: Patrimoni de la ciutat de 3h 3,00
1.2.5 Itineraris: Patrimoni de la ciutat més carrer del Balç (menys de 3h) 4,00

1.2.6 Tallers didàctics al Museu: taller d'escultura barroca o taller d'arqueologia 3,00
1.2.7 Jocs de rol "Crim al Museu", "Manresa 1622" o "Manresa 1724" 3,50
1.2.8 Joc de rol "Manresa 1300" 4,50
1.2.9 Servei pedagògic a les exposicions temporals, per participant 1,00

1.2.10 
Visites de temàtica ignasiana incloses en la campanya "Manresa 2022", només per 
centres educatius de Manresa, per participant 1,00

La resta de tarifes no es modifica 

ORDENANÇA NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DE 
COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI 

ARTICLE 4 

Es modifica el redactat de l'apartat 2, per adaptar-ho a la nomenclatura actual dels serveis socials municipals. Els 
apartats 3 i 4 fan referència a la gratuïtat de la taxa en casos específics. Es suprimeix l'anterior apartat 3, que feia 
referència a una campanya de tinença responsable d'animals ja finalitzada. L'anterior apartat 4 passa a ser el nou 
apartat 5 

2. L'Ajuntament podrà determinar la gratuïtat de la taxa per aquells casos en què la problemàtica social del cas ho 
determini, sempre amb l'informe previ dels serveis socials municipals. 
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3. Serà gratuïta la inscripció al Registre municipal d’animals de companyia d’aquells animals acollits en centres 
d’allotjament temporal, quan aquests animals siguin adoptats per un particular. En aquests supòsits es necessari 
d’informe previ dels serveis sanitaris municipals que ho acrediti. 

4. Serà gratuïta la inscripció al registre municipal d’animals dels gossos d’assistència. 

ARTICLE 5 

Es modifica el redactat de l’epígraf 1. La resta d’epígrafs no es modifica 

Inscripció al Registre municipal d’animals de companyia 

ARTICLE 10 

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 1, per canvi de gestió en els expedients iniciats d’ofici. La resta de l’article no 
es modifica. 

En els casos d’inici d’ofici de l’expedient, el pagament de la taxa es realitzarà mitjançant document cobratori. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES 
INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA 

Es modifica la quantia de la taxa, i s'acorda el pagament trimestral de les quotes 

ARTICLE 6. Quota tributària 

La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 

Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis comuns, per any (del quart trimestre de 
l'any en curs al tercer trimestre de l'any següent): 80,00

ARTICLE 7. Període impositiu i meritació  

1. El període imposable començarà al quart trimestre de l’any, i s’estendrà fins al tercer trimestre de l’any següent. 

2. La taxa s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran irreduïbles, llevat dels casos en què la 
utilització no abasti l'any complet, ja sigui a causa de l'inici o del cessament en la utilització privativa. En aquests casos, 
es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals en què es produeixi la utilització privativa. 

ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés  

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la corresponent 
autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la llicència o 
autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització privativa que constitueix el fet imposable de la taxa. 

Els subjectes passius presentaran la corresponent autoliquidació cada trimestre natural, per la quantia que en proporció 
correspongui, en tant estiguin en vigor les corresponents llicències d'ús privatiu dels horts. 

2. Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. En aquests casos, quedaran 
exempts de la presentació trimestral de l'autoliquidació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 

ARTICLE 4 

Es modifiquen els barems establerts en aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional vigent. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

S'introdueix aquesta disposició per actualitzar de manera automàtica el quadre de nivells de renda previst a l'article 5 

El quadre de nivells de renda establert a l'apartat 1 de l'article 5 està referenciat al salari mínim interprofessional (SMI). 
En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat 
del SMI o índex que el substitueixi. 

L'anterior disposició addicional passa a ser la disposició addicional primera 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
CLAVEGUERAM 

ARTICLE 4 

Es modifiquen els barems establerts en aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional vigent. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

S'introdueix aquesta disposició per actualitzar de manera automàtica el quadre de nivells de renda previst a l'article 5 

El quadre de nivells de renda establert a l'apartat 1 de l'article 5 està referenciat al salari mínim interprofessional (SMI). 
En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat 
del SMI o índex que el substitueixi. 

L'anterior disposició addicional passa a ser la disposició addicional primera 

ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

ARTICLE 11 

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 

persones
9.080,40 11.804,52 14.528,64 17.252,76 19.976,88 22.701,00 25.425,12

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 

persones
9.080,40 11.804,52 14.528,64 17.252,76 19.976,88 22.701,00 25.425,12
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S'afegeix un nou apartat 2, per regular la possibilitat de sol·licitar un pla de pagaments amb quota mensual fixa. La 
redacció anterior passarà a ser l'apartat 1 

2. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota mensual. El calendari fiscal personalitzat informarà de 
com realitzar les sol·licituds d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la 
resta d’acords de fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i no serà d’aplicació el descompte del 3% 
per pagament avançat. 

La resta de l'article no es modifica 

ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, 
INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA 

ARTICLE 2 

Es modifica el redactat dels apartats 1 i 2, per incorporar tots aquells supòsits que normativament requereixin de la 
prestació d’aquest servei. La resta de l’article no es modifica. 

1. Les autoritzacions i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, practicades sobre 
establiments, serveis, productes i altres activitats dedicades a venda minorista d’alimentació. 

2. Les autoritzacions i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, practicades sobre activitats 
que normativament ho requereixin. 

ARTICLE 6 

Es reagrupen els diferents epígrafs, incorporant tots aquells supòsits que normativament ho requereixin.  

La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

1 
Tramitació de l’autorització sanitària “en les activitats que normativament ho 
requereixen 85,60

2 Inspecció d'habitatges, locals i establiments   
2.1 Primera visita  32,20
2.2 Visita de comprovació succesiva 53,50

ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

S'estableix una nova taxa per l’autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais privats, assimilables a 
espais públics, i per tant, es modifiquen els articles corresponents 

ARTICLE 2 

S'afegeix una lletra c) amb el redactat següent. La resta de l'article no es modifica 

c) Atorgament d’autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais privats, assimilables a espais públics, 
segons l’ordenança de terrasses  
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ARTICLE 5 

S’afegeix un nou apartat 2, i l’anterior apartat 2 passarà a ser el nou apartat 3. L’apartat 1 no es modifica. 

2. Estaran exempts de la taxa establerta per l’autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais privats, 
assimilables a espais públics, les autoritzacions de col·locació de terrasses en espais de domini públic. 

ARTICLE 6 

S’afegeix un nou epígraf 3 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

3 
Autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais privats, assimilables a 
espais públics 125,00

SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els 
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest 
període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.

TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a 
definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de 
gener de 2016 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que explicarà tal i 
com es va informar a la Comissió Informativa les modificacions de les ordenances 
fiscals per a l’any 2016. Diu que serà breu en les explicacions donada la seva 
simplicitat, però davant de qualsevol dubte intentarà resoldre’l. 
 
Diu que la proposta de les ordenances fiscals per a l’any 2016 preveu un increment 
zero de forma general, amb alguna excepció que comentarà més endavant. 
 
Aquesta formulació es basa en el bon comportament de l’IPC, lleugerament negatiu, i 
amb la finalitat de facilitar l’impuls econòmic de la ciutat, tot i mantenir els ingressos 
municipals i amb l’objectiu de no malmetre la recuperació de les finances de 
l’Ajuntament. 
 
Es proposa mantenir per l’any 2016 les mateixes bonificacions i pels mateixos imports. 
En el cas de Manresa es poden xifrar les bonificacions potestatives i voluntàries en un 
import superior al milió d’euros, és a dir, el que es deixa de cobrar en impostos per 
bonificacions que es podrien o no es podrien donar, però que es donen, sobrepassa el 
milió d’euros que es deixen de recaptar. 
 



                        Acta de la sessió plenària núm. 13 de 22 d’octubre de 2015                              76 

Aquesta mateixa xifra es va produir l’any 2014 i s’està produint l’any 2015, i proposen 
aquest manteniment de bonificacions, la qual cosa vol dir que de cara a l’any 2016 es 
deixarà d’ingressar per diversos conceptes de bonificacions un milió d’euros. 
 
És manté la tarifació social i s’actualitzen els barems referenciats al salari mínim 
interprofessional. 
Es fan adequacions de la normativa a la legislació actual, quedant petites esmenes per 
legislacions per part de l’Estat.  
 
Conceptualment es modifiquen algunes descripcions d’alguns conceptes d’algunes 
ordenances per fer-les més identificatives i menys interpretatives. 
 
Una novetat important, és que de cara a l’any 2016 s’introduirà un nou sistema de 
pagament d’impostos, que permetrà l’abonament de manera mensual amb una quota 
fixa. Aquesta novetat es comunicarà al contribuent i com que hi ha temps fins el mes 
de febrer perquè sigui retornat, per a l’any 2016 el fraccionament serà de 10 mesos i 
per a anys posteriors ja quedarà fraccionat en 12 mesos.  
 
En relació a l’impost de l’IBI i referent a l’apartat de residencial, el tipus general es 
manté amb el 0,791 i el tipus incrementat es manté igual que l’any anterior.  
Respecte a l’impost per als béns immobles rústics, se segueix el mateix criteri que el 
valor residencial de cobrar el mateix import, i en aquet cas hi ha un increment de 
valoració ja que està dintre de la revisió cadastral dels deu anys de rústica i passa del 
coeficient del 0,40%  al 0,382%. 
 
Pel que fa als impostos de vehicles de tracció mecànica, els impostos sobre 
construccions, instal·lacions i obres, i l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana, tots ells es mantenen. 
 
Referent a la taxa per recollida d’escombraries, hi ha dues propostes: la primera està 
relacionada amb les categories de carrers, tal i com va passar en l’anterior legislatura, 
es va passar de tres categories a dues categories de carrers, absorbint la tercera i 
passar-la a segona. I ara es proposa passar la segona categoria de carrer a primera 
categoria, en un període de 3 anys i la justificació ve donada perquè els serveis són 
els mateixos per tots els barris i carrers de la ciutat, aplicant en cada cas els mitjans 
necessaris, ja siguin de tipus físic, material o humà, i a igualtat de servei hi ha d’haver 
igualtat de taxa, tenint en compte que la taxa pretén cobrar el preu del servei i no té 
l’objectiu de cobrar per tenir benefici. 
L’increment de costos respecte a l’any anterior, bàsicament ve per l’empresa 
concessionària, només per la part que fa referència a la recollida de deixalles, ja que hi 
ha hagut canvis de contenidors, per ser: més moderns, més ergonòmics, més nets i de 
més fàcil neteja i de major capacitat, la qual cosa comportarà que els nous contenidors 
s’hagin d’amortitzar i que suposarà un increment lleugerament superior als 60.000 
euros. 
La part important de l’increment ve donada per les despeses del Consorci de Gestió de 
Residus, separant el que són les despeses de gestió del Consorci i l’altra que 
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correspon al cànon de l’Agència de Residus de Catalunya, cànon amb una tendència 
natural de creixement els límits del qual es desconeixen.  
El cànon corresponent a l’any 2014 era de 15,8 euros per tona abocada a l’abocador, 
l’any 2015 és de 19,1 i per a l’any 2016 han informat que serà de 24 euros, creixement 
respecte l’any anterior d’un 25,6% i respecte a dos anys enrere el 51,9%. Diu que 
aquest increment és el que s’emporta la part més forta de l’increment del Consorci, en 
concret un 57% dels 164.000 euros que s’incrementarà per part del Consorci pel que 
fa a la gestió dels residus de Manresa. 
 
A l’hora de fer l’actualització de tarifes respecte l’any 2015, l’increment és general i els 
carrers de primera categoria passen de pagar 104,90 €/any a 107,50 €/any, i  
l’aproximació de categoria 2 a categoria 1, incrementant-se un terç de diferencial cada 
any, per a l’any 2016, passen de 73,20€/any a 85,80€/any, la diferència de 12,60 euros 
n’hi ha 2,60€ que ja corresponen al propi increment del nivell 1 amb la qual cosa 
l’increment d’aproximació és de 10€/any. 
 
Pel que fa a la resta de taxes diu que no modifiquen els seus valors, llevat d’alguna 
específica, com pot ser la visita a museus. 
 
Recorda que queda pendent d’aprovació per a posteriors plens, les taxes de 
subministrament d’aigua i clavegueram, que es farà entre els mesos de novembre i 
desembre d’enguany, i sempre que Aigües de Manresa faci la proposta de tarifes. 
 
Les taxes referents a Centre d’Arts i Oficis, al Conservatori i Escola de Música i la llar 
d’infants Bressolvent, com que van per cursos acadèmics s’aproven el primer trimestre 
de l’exercici i s’apliquen a partir del curs següent. 
 
Acaba la intervenció demanant el vot favorable al dictamen.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que 
s’abstindran en la votació del dictamen. 
Felicita l’equip de govern per l’aplicació de la tarifa plana per pagar el conjunt de les 
taxes municiplas, sobretot per les famílies que es troben en una delicada situació i 
també per a l’ajuntament a l’hora de tenir una línia més sostinguda d’ingressos.  
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, informa que els 
dictàmens d’ordenances, preus públics i taxes d’un ajuntament són els més importants 
que s’aproven pel ple de la Corporació, ja que tenen una incidència cabdal en 
l’economia de les famílies, de les empreses i des del punt de vista de l’administració 
municipal és el pas previ a l’aprovació del dictamen anual de la vida política local, el 
qual determina l’apartat d’ingressos dels pressupostos municipals amb els quals es 
podrà fer una adequada distribució de la despesa pública local.   
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Agraeix al tinent d’alcalde senyor Sala la preocupació perquè els grups de l’oposisicó 
estiguin informats a temps de les novetats que ha portat a terme l’equip de govern, 
creu que amb la transparència i la pujada del 0%, facilitarà l’aprovació del dictamen. 
 
Creu que són tributs adients a la situació actual, econòmica, general en què la 
ciutadania i l’economia de les empreses ja van prou estressats i per tant fer un 
plantejament auster de puja de tributs tindrà el suport del Grup Municipal del PSC. 
 
Pel que fa a la taxa d’escombraries, tot i que deixa als companys de la CUP el tema 
del model de recollida d’escombraries, diu que han tingut els seus dubtes, en el sentit 
que aquest 17% d’increment que quatre mil famílies notaran en el rebut d’aquest any, 
ja que fins ara disposaven d’un estalvi de 30 euros respecte el rebut que pagava la 
majoria dels contribuents, uns 107 euros, esperen que si alguna d’aquestes famílies no 
pot pagar aquest increment es podrà acollir a la tarifació social. 
 
En relació a la tarifació social i si l’alcalde ho permet, s’avança a la proposició que ha 
presentat el seu grup municipal per tal de revisar el decret de tarifació aprovat fa un 
any.  
En el dictamen s’han introduït les actualitzacions de la tarifació social aprovades amb 
posterioritat a les ordenances de l’any passat i proposen que es doni resposta al 
compromís adquirit amb els membres del Pacte de Ciutat que proposaven que al cap 
d’un any d’establir aquesta tarifació social, es revisés des d’un punt de vista tècnic i 
polític. Creu que amb aquesta avaluació es podria parlar que la tarifació social, per 
exemple, encara no regula prou l’ajut a famílies monoparentals, o del tant per cent que 
comptabilitzem a la referència del salari mínim interprofessional i que fem servir quan 
s’estableix el barem d’ajudes per adequar-lo al factor número de membre de la família. 
Ara s’aplica un 30% a cada membre de la família, i potser quan es faci aquest informe 
es podrà fer arribar a famílies amb vulnerabilitat modificant el tipus del tant per cent. 
 
Per acabar, vol fer una reflexió, que es podria interpretar com  políticament incorrecta, i 
diu que va iniciar la intervenció dient que el dictamen que s’aprova és un dictamen que 
té una incidència en la vida de les persones però també en la vida municipal, ja que el 
senyor Sala tindrà des d’avui el punt de partida per poder elaborar la proposta del 
pressupost de l’any 2016. Quan s’hagin d’aprovar les despeses, l’augment del 0%  
dels impostos potser implicarà algunes estratègies pressupostàries que dificultaran 
poder arribar a tot arreu. I ho diu perquè l’augment dels impostos tenen mala premsa, 
però si es fan amb moderació i posant el punt de mira amb qui més té després 
serveixen per poder fer una bona redistribució social.     
 
 
L’alcalde intervé per manifestar al senyor González que pot explicar la proposició que 
ha presentat el seu Grup Municipal, però que tot i que s’ha avançat hauria d’anar 
acabant. 
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El senyor Felip González, diu que d’alguna manera és la consideració política sobre 
el que s’està aprovant, ja que avui s’aprova un dictamen que apuja els impostos un 
0%, i això té molt bona premsa i fins i tot facilita la seva aprovació. 
 
Manifesta que en la darrera reunió del Consell Municipal de Serveis Socials, i s’adreça 
a la regidora Mercè Rosich, van detectar un gap en les necessitats, mig milió d’euros i 
es podria aconseguir que les beques de menjador, que actualment són de mitja beca 
es poguessin convertir en una beca completa. Personalment, i manifesta la seva 
ignorància, pensava que amb les beques de menjador s’aconseguia que tots els nens 
de Manresa tinguessin com a mínim un àpat diari, i sembla ser que no és així,  ja que 
la beca és de 3 euros i el tiquet del menjador és de 6 euros, i aquest és un exemple 
d’ingressos que s’han de saber trobar amb els impostos o amb la redistribució de les 
despeses, estalviant en gas i electricitat, com s’ha vist, però això ja será tema d’un 
altre debat que es tindrà  properament amb la proposta de pressupost per al 2016. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, informa que les 
ordenances són molt semblants a les dels darrers anys i la seva intervenció anirà pel 
mateix camí.  
Els sembla bé la proposta de creixement 0, tot i que des del Grup Municipal de la CUP 
creuen que no només es tracta d’abaixar impostos, sinó d’apujar-los a qui més té, ja 
que si es disminueixen els impostots s’han de disminuir els serveis. 
 
Referent a les escombraries, diu que aquest any pugen menys que els darrers anys, 
però el problema creuen que parteix del model de gestió del servei. 
Explica que tal i com ha dit el senyor Sala els dos ítems que han augmentat són, per 
una banda la concessió amb Fomento, cosa que amb una gestió directa o empresa 
municipal podria ser diferent, i el segon aspecte és el cànon, que amb un model de 
gestió no només econòmic sinó també de recollida d’escombraries diferent, fent el 
porta a porta o models que s’hi acostin, que redueixen molt la generació de rebuig, 
estan convençuts que es podria abaixar el que s’aboca i el que es gasta.  
 
Acaba la intervenció dient que s’abstindran en la votació del dictamen.  
 
 
La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, diu que des 
del Grup d’ERC Manresa consideren coherent la proposta presentada a votació amb 
un increment equivalent a 0, atenent a l’índex de l’IPC i a la impossibiltiat per la 
situació de les finances municipals d’oferir-ne una rebaixa. 
 
Consideren positiu la proposta de facilitar el pagament a termini dels tributs, cosa que 
permetrà alleugerir la càrrega econòmica que suposa el pagament pels ciutadans i 
ciutadanes. 
Respecte a la resta de modificacions, són bàsicament de redactat, de clarificar 
conceptes, eliminar duplicitats, incorporant mesures com la tarifació social. 
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En relació a les taxes sobre la recollida d’escombraries, diu que les taxes han de cobrir 
el cost del servei i aquest fet justifica que es continuï amb la reducció de les classes de 
carrers ja que actualment tota la ciutat gaudeix i té el mateix servei. Això suposarà un 
augment durant els següents tres anys pels carrers que ara són de segona categoria, 
per equiparar-los a tots els carrers de la ciutat a una única categoria. 
 
L’altra aspecte que ha fet augmentar el preu de la taxa és pel cànon. Creuen que 
l’única possibiltiat de disminuir la taxa seria reduir els residus que generem, amb una 
gestió i classificació més eficient, tant per part dels usuaris, com de la concessionària, 
instal·lant la planta de triatge a l’abocador. 
 
Pel que fa a la municipalització del servei, tal i com apuntava la CUP, diu que hi ha el 
compromís d’anar estudiant cadascun dels serveis i concessions a mesura que vencin 
els terminis. 
 
Des d’ERC els hauria agradat haver vist reflectit en el dictamen la proposta feta a 
l’equip de govern d’oferir la subvenció de l’IBI als habitatges que siguin posats a 
disposició per part dels propietaris com a habitatges socials, i l’ICIO per a aquells que 
siguin pel model de masoveria urbana, però com que s’ha obtingut un compromís per 
part del govern d’incloure aquestes i d’altres mesures dins d’un programa de suport a 
l’habitatge, que quedarà recollit en l’elaboració dels pressupostos, donaran el seu 
suport a aquest  dictamen. 
 
      
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, intentarà donar resposta a 
algunes de les qüestions que s’han plantejat. 
 
Diu que l’equip de govern ha fet la proposta d’increment 0, perquè consideren que en 
aquests moments la ciutat de Manresa i per l’increment negatiu de l’IPC que 
possiblement s’arribarà a finals d’anys amb aquesta situació, la prudència és que es 
presenta una proposta de mínims creixements ni que fos del 0,5%, però això no vol dir 
que aquest no creixement ens comportarà més dificultats a l’hora d’encaixar un 
pressupost que doni cobertura a les necessitats de la ciutat pel 2016. 
S’haurà de fer això o augmentar els impostos i com que es va decidir que la proposta 
d’incrementar els pressupostos no era l’adequada, s’haurà de fer l’exercici d’ajustar el 
pressupost perquè si s’aproven ja es tindrà el topall dels ingressos. 
 
Si es parla de la progressivitat dels impostos, l’únic impost realment progressiu que té 
l’ajuntament és l’IBI, que afecta de manera diferent en funció del que té cadascun. De 
cara a l’any vinent proposa i incentiva els grups municipals que tinguin idees per 
incrementar i justificar increments de l’IBI que les facin arribar i en podran parlar. 
 
Respecte el tema de la masoveria i els habitatges socials, diu que per la via dels 
impostos això no té solució, ja que les bonificacions que es poden fer, o són 
obligatòries i les marca la llei o són potestatives i també les marca la llei, per molta 
voluntat que es vulgui posar en la via de les bonificacions en els impostos no es pot 
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entrar. Una altra cosa seria solucions alternatives, complementàries, imaginatives, 
etc... 
 
Pel que fa al model proposat pel representant de la CUP diu que hi ha d’haver un pas 
previ, tal i com la senyora Estefanell ha insinuat. A banda de fer la recollida porta a 
porta, tal i com es fa en d’altres ciutats espanyoles o italianes, cosa que també depèn 
de la cultura de cadascun, però mentre hi hagi ciutadans que els sigui indiferent que 
l’orgànica vagi amb el vidre, o amb el paper o el rebuig, ho tenim difícil.   
Creu que el primer que s’hauria d’aconseguir és mentalitzar les persones que quan es 
fa una selecció de les deixalles s’està rebaixant els cost del rebut de la taxa 
d’escombraries. 
 
Tal i com ha dit la senyora Estefanell respecte el tema de les deixalles, és que per 
disminuir el rebut cal que disminueixin les tones que s’aboquen a l’abocador, i una de 
les possibles solucions, tot i que requereix una forta inversió, és la via de la planta de 
triatge. Diu que aquest és un tema que a qui li correspongui en el seu moment ja 
plantejarà les accions que pertoquin a fi i efecte que prosperi.   
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que respecte 
al que deia el senyor Sala sobre el tema de la cultura, un antropòleg hauría de fer un 
estudi sobre com és possible que des de Pineda cap amunt tinguin una cultura 
diferent. 
  
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, respon al senyor Masdeu que 
el tema és molt senzill, i ho diu com a experiència pròpia de quan estava com a 
responsable de la gestió de la recollida de deixalles d’algunes poblacions de 
comarques de la costa, poblacions que depenen de la dimensió i la volumetria.  
Quan la població és extensiva és fàcil fer la recollida porta a porta, quan la 
concentració de gent és intensiva, és molt difícil amb la mentalitat de la gent d’aquí fer 
la recollida porta a porta, i tant de bo es pogués copiar el que estan fent de Pineda en 
amunt, però creu que no és comparable una cosa amb l’altra. 
 
 
L’alcade afegeix que sempre tindran el marc del Consorci de Residus del Bages, del 
qual en formen part, per poder continuar aquest debat i proposa passar a la votació del 
dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC i 3 GMPSC) i 6 
abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’S i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït.  
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L’alcalde proposa aturar la sessió plenària per posar en coneixement de tots la 
desagradabilíssima notícia de la mort, aquesta tarda, de l’agent de la Policia Local, 
Germán Jesús Fernández Basanta, en un accident de trànsit al Berguedà mentre 
gaudia del seu temps de lleure. Diu que un empleat públic, funcionari i servidor de la 
Policia Local d’aquesta ciutat mereix que aquest Ple no només en faci esment de la 
notícia sinó que també li dediqui un minut de silenci. 
 
 
5.1.5 Dictamen sobre informe,  si escau, de la sol·licitud de revisió de tarifes 

del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2016. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 14 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per a la revisió de tarifes del servei públic d’autotaxis de 
la ciutat de Manresa per a l’exercici 2016 presentada el dia 7 d’octubre de 2015 pel 
senyor XXX en representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa. 

De conformitat amb el que disposen els articles 2.1 i 3.1 del Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, i els articles 2.2 i 
2.3 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat 
per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril. 
 
Vist l’estudi econòmic presentat. 
 
Vist l’informe emès pel cap de Secció de Tresoreria. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària: 
 
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació,  proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

PRIMER: Informar de forma favorable la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei 
públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2016, presentada en data 7 
d’octubre de 2015 per l’Associació de Ràdio Taxi Manresa,  en base a l’informe tècnic 
elaborat al respecte, i proposar el règim tarifari següent: 
 

Component tarifari  Tarifa mòdul 1 Tarifa mòdul 2 

Baixada de bandera  2,50€ 2,20€

Quilòmetre recorregut 1,30€ 1,15€

Hora d’espera 18,68€ 18,68€

Suplements: 

Servei telefònic  1,70€

Maletes 1,15€

Animals domèstics 1,15€

Sortida estació 1,15€
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Els gossos pigall, cotxets de nen/a i les cadires de rodes son gratuïts. 
Tarifa 1 : Caps de setmana, dies festius i laborables de 20.00 hores a 8.00 hores. 
Tarifa 2: Laborables  de 8.00 a 20.00 hores. 
Suplement de 2€, per a dos dies: 
De les 20 hores del dia 24 de desembre a les 20 hores del dia 25 de desembre, 
i de les 20 hores del dia 31 de desembre a les 20 hores del dia 1 de gener. 
 
SEGON:  Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya les tarifes aprovades.”                                             

 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Mobilitat, informa que el dictamen 
fa referència a la sol·licitud presentada per l’Associació de Radiotaxi de Manresa, en 
què es demana la revisió de tarifes. Aquesta sol·licitud ve acompanyada de la 
documentació requerida pels serveis tècnics, i el pressupost d’explotació, un cop 
analitzat, conclou que l’increment mitjà de les despeses és d’un 0,90%. 
 
D’altra banda, la seva proposta de puja ponderada d’un 0,55 % amb un increment de 3 
preus respecte a suplements i una baixada d’un últim servei especial, també com a 
suplement, traslladat a un estudi de recaptació setmanal de cinc vehicles en diferents 
torns durant una setmana el mes d’abril i dues setmanes el mes de setembre, ha donat 
l’increment ponderat del 0,55%. 
 
Els serveis tècnics també han tingut en compte les recomanacions de la Comissió de 
Preus de Catalunya d’ajustar els salts del taxímetres a 0,05 euros, tenint en compte  
una possible desaparició en un futur proper de les monedes d’1 i 2 cèntims. I per últim, 
també s’ha tingut en compte no fer una puja superior a un 0,6%. 
 
Informa que la tarifa ordinària de la baixada de bandera durant el 2015 és de 2,15€ i 
amb l’increment proposat passaria a ser de 2,20€.  
Respecte al servei telefònic passaria d’1,65 a 1,70€, maletes d’1,10 a 1,15€ i animals 
domèstics d’1,10 a 1,15€.  
La disminució fa referència als serveis especials (bodes, funerals, enterraments), que 
actualment estava a 60,70 i la proposta és de 60€. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.5 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i 
1 GMDM) i 3 abstencions (2 GMC’s i 1 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  

Es fa constar que la senyora Cristina Cruz, del GMERC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació.  

 

Serveis especials(bodes, funerals,  -
inclou dues hores d’espera-) 

60,00€
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L’Alcalde demana que es doni lectura conjunta dels punts  5.2.1, 5.2.2 i 5.2.3 de l’ordre 
del dia, en què la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la votació per 
separat. 
 
 
5.2 Regidoria delegada de Governació 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la Plantilla de 

personal per al 2015. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 6 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“En els darrers cinc anys s’ha produït un gran nombre de baixes per jubilació de 
diferent personal tècnic d’aquest Ajuntament. 
 
El Servei del Territori, és un dels serveis més afectat  en els darrers anys per les 
baixes per jubilació  de personal tècnic, situació que fa necessari reforçar-lo per poder 
prestar els serveis de forma òptima. 
 
Cal reforçar  també l’estructura de l’arxiu administratiu, ja que cal impulsar el projecte 
e-arxiu que comporta un procés de gestió documental per la preservació i arxiu 
electrònic que garanteixi que els expedients/documents que genera o rep aquesta 
organització es mantinguin fiables, autèntics i accessibles al llarg del seu cicle de vida, 
tasques que no es possible assumir amb les dotacions de personal actuals. 
 
Es considera, també,  necessària la reconversió d’una plaça de d’infermer/a de la 
plantilla de personal laboral, adscrita a la Secció de Sanitat, que ha quedat vacant per 
jubilació i convertir-la en una plaça de personal funcionari de tècnic/a grau mitjà de 
gestió per tal  que se li puguin assignar funcions que requereixen ser realitzades per 
personal que tingui la condició de funcionari. 
 
Atès que aquests reforços no es poden cobrir mitjançant una reassignació d’efectius. 
 
Atès que l’article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat  ple 2015, autoritza a la incorporació de nou personal en els casos que sigui 
per cobrir necessitats per la gestió dels recursos públics. 
 
Atès que la modificació de plantilla de personal  que es proposa no suposa un 
increment d’efectius, ja que la creació de places queda compensada per les que 
s’amortitzen.. 
 
Atès el que disposen l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós en matèria de Règim Local i 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 
durant l’any de la seva vigència si respon a criteris d’organització administrativa interna 
que no admetin demora per l’exercici següent. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde de Hisenda i Governació, proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
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1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2015, aprovada 
per acord plenari de data 18 de desembre de 2014, en el sentit  d’amortitzar i crear les 
places següents: 
 
1.1 AMORTITZAR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Subescala de Administrativa 
Administratiu/iva 
Número de places que s’amortitzen: 1 
 
 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala d’Administració especial 
Comeses Especials 
Tècnic/a especialista de gestió especialitzada 
Número de places que s’amortitzen: 1 
 
1.2 AMORTITZAR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
 
PERSONAL TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
Diplomat/ada en Infermeria 
Número de places que s’amortitzen: 1 
 
1.3 CREAR A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala Tècnica 
Tècnic/a Superior Enginyer/a 
Número de places que es creen: 1 
 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala Comeses especials 
Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada 
Número de places que es creen: 2 
 
 
2.- Exposar al públic aquesta modificació, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, pel període de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple., considerant-se aprovada 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 
 
 
5.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la denominació 

d’un lloc de treball de la Relació de llocs de treball de personal funcionari. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que es considera necessària una redistribució de responsabilitats en el Servei 
del Territori, cal procedir a la modificació de la nomenclatura del lloc de treball de Cap 
de Servei de Paisatge i Medi Ambient de la vigent relació de llos de treball. 
 
Atès el que disposen l’article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local i article   8.1.a) 
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, determinant tots ells la potestat d’autonomia 
organitzativa de l’Ajuntament. 
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És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Hisenda i Governació proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Modificar  la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord 
plenari de 22 de gener de 2015, en el sentit de modificar la denominació  del lloc de 
treball següent: 
 
CODI 
LLOC 

DENOMINACIÓ QUE SE SUPRIMEIX NOVA DENOMINACIÓ 

FA29121 
CAP DE SERVEI DE PAISATGE I MEDI 
AMBIENT 

CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I 
CIUTAT SOSTENIBLE 

“ 
 
 
5.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de 

l’Organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 14 d’octubre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 

“Atès l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 18 de setembre de 2014, pel que 
s’aprovava  el nou organigrama funcional d’aquest Ajuntament. 

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

Atès que després de la constitució de la nova corporació municipal el mes de juny de 
2015, s’ha vist la necessitat de procedir a efectuar unes petites modificacions en el seu 
apartat V quan parla dels Òrgans de Direcció i Coordinació. 

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

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

A C O R D S 

Primer.-  Modificar l’apartat Vè. del vigent Organigrama Municipal, anomenat “Òrgans 
de Direcció i Coordinació”, que quedaran constituïts de  la forma següent:  

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 
 
Amb l’objectiu de coordinar i liderar les interaccions dels diferents nivells de 
comandament d’aquest Ajuntament es constitueixen els òrgans de Direcció i 
Coordinació següents:  
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1. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I IMPULS DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL 
 
Les funcions encomandes a aquesta comissió són: 
 

• Seguiment del compliment dels objectius municipals 
• Fixar les línies estratègiques de l’actuació municipal 
• Avaluació de les polítiques municipals 

 
Estarà composada per les persones següents:  
 

• L’Alcalde, que en serà el  president 
• Els Tinents d’alcalde caps d’àrea 
• El Responsable de presidència 
• El Secretari General 
• L’Interventor Municipal 
• La Tresorera Municipal 
• Els Caps de Servei de l’Ajuntament  
• El Cap de Gabinet d’Alcaldia 
• Altres tècnics requerits 

 
2. COMISSIÓ D’INVERSIONS I CONCESSIONS 

 
Les funcions  encomanades a aquesta comissió són: 
 

• Proposar l’elaboració del programa d’inversions municipal 
• Seguir, impulsar i coordinar les actuacions incloses en el programa 

d’inversions municipal 
• Seguiment de les obres que es realitzin com a conseqüència de les 

concessions administratives 
• Seguiment de les concessions administratives 
• Aprovar i gestionar les alienacions de patrimoni municipal 

 
Estarà composada per les persones següents: 
 

• El Tinent d’Alcalde delegat d’Hisenda i governació  
• El Regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural 
• El Responsable de Presidència 
• El Secretari General 
• L’Interventor Municipal 
• La Tresorera Municipal 
• El Cap de Servei de Presidència 
• El Cap de Servei de Territori 
• El Cap de Servei de Cultura, Esports i Ensenyament 
• El Cap de Secció de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 

Patrimonial i Inversions 
• Altres tècnics requerits 

 
3. COMISSIÓ PER A LA MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I 

L’OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS  
 
Les funcions encomanades a aquesta comissió són: 
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• Temes organitzatius i d’optimització de personal 
• Organització i administració electrònica 
• Modernització de l’administració 
• Processos de simplificació de la gestió administrativa 
• Impulsar accions destinades a construir una administració més 

propera i transparent 
• Coordinar mesures per executar l’Acció de Govern 
• Millorar els sistemes de comunicació ascendents i descendents dins 

el Serveis i també entre ells 
 
Estarà composada per les persones següents: 
 

• El Tinent d’Alcalde delegat d’Hisenda i Governació 
• El Tinent d’Alcalde de Presidència 
• El responsable de presidència 
• El Secretari General 
• L’Interventor Municipal 
• La Tresorera Municipal 
• Els Caps de Servei de l’Ajuntament  que siguin requerits  
• Altres tècnics requerits 

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

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

 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, manifesta que el  
dictamen 5.2.1 tracta d’adequar la plantilla a les necessitats immediates de la 
Corporació i es proposa l’amortització de dues places de funcionari, una plaça de 
laboral i la creació de tres places de funcionaris. 
 
Les places que s’amortitzen són: 1 d’administratiu adscrita a Recursos Humans, 1 de 
tècnic especialista de gestió adscrita a Recaptació Executiva i 1 de laboral, que és un 
tècnic de grau mitjà adscrit a Sanitat. 
 
Les places que es proposen incorporar són: 1 plaça d’enginyer, adscrita al Servei de 
Territori, 2 places de tècnic de grau mitjà de gestió especialitzada; una plaça per a 
l’Arxiu General i una altra per al Departament de Sanitat. 
 
La funcionarització d’un laboral a funcionari, és perquè com a funcionari interí tindrà la 
capacitat de poder signar i realitzar inspeccions, ja que com a personal laboral no tenia 
permesa. 
 
Respecte al dictamen 5.2.2, diu que correspon a la modificació de la denominació d’un 
lloc de treball, en què es proposa suprimir la plaça de cap de Servei de Paisatge i Medi 
Ambient, i donar-li una nova denominació que serà la de cap de Servei de Medi 
Ambient i Ciutat Sostenible, d’acord amb la futura proposta de modificació de 
l’organigrama, plaça que no es cobrirà fins a principis del proper exercici. 
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El dictamen 5.2.3 fa referència a la modificació puntual de l’Organigrama Funcional de 
l’Ajuntament de Manresa respecte els Òrgans de Direcció i Coordinació, que de quatre 
passen a tres Comissions: la Comissió de Seguiment i Impuls de l’Activitat Municipal, 
la Comissió d’Inversions i Concessions i la Comissió per a la Millora de l’Organització i 
l’Optimització de Recursos. 
El dictamen especifica la composició i les funcions de cadascuna de les comissions. 
 
Demana el vot favorable als tres dictàmens. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC,  2 
GMC’S i 1 GMDM) i 1 abstenció (1 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Jaume Torras del GMERC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació.  

 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.2.2 a votació i el Ple l’aprova per 24 vots 
afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC,  2 GMC’S i 1 GMDM) i 1 
abstenció (1 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Jaume Torras del GMERC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació.  

 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.2.3 a votació i el Ple l’aprova per 17 vots 
afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC i 2 GMC’s), i  8 abstencions (1 GMERC, 3 GMCUP, 
3 GMPSC i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Jaume Torras del GMERC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació.  

 
 
6. ÀREA DE TERRITORI I MILLORA URBANA 
 
6.1 Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 

concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements 
d’interès patrimonial de Manresa i de la seva convocatòria per a l’any 
2015. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 
14 d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 5 de 
desembre de 2012, va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de protecció 
del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, de Manresa, promogut 
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per l’Ajuntament de Manresa (DOGC núm. 6372 de 9.05.2013), d’ara en endavant, 
PEUPM. 
 
El PEUPM té en consideració que “les grans transformacions urbanístiques afecten de 
ple el patrimoni i poden provocar la seva transformació i, fins i tot, la seva  destrucció i 
desaparició.” El patrimoni, en tots els seus vessants, és un llegat que hem de 
conservar, protegir, millorar i transmetre a les generacions futures. El patrimoni és un 
bé compartit i cal la corresponsabilitat  i la participació de tots els agents socials en la 
seva defensa. La preservació del patrimoni és un deure que té la nostra societat però 
alhora és un gran repte cultural i social. 
 
La preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals de Manresa 
constitueix la manifestació del principi de desenvolupament urbanístic sostenible i ha 
de contribuir significativament a la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures, així com a refermar el caràcter singular i identitari del municipi. 
 
En aquest context, l’Ajuntament de Manresa vol contribuir, mitjançant la concessió 
d’incentius econòmics, a la conservació i millora del patrimoni de la ciutat. 
 
Els tècnics municipals han redactat les Bases específiques reguladores de la 
convocatòria de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès 
patrimonial de Manresa, l’objecte de les quals és la definició i regulació de les 
condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, 
justificació i pagament dels ajuts per part de l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que la subvenció té per objecte la 
disposició gratuïta de fons públics que les entitats públiques o privades per fomentar 
una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’una finalitat 
pública, sense perjudici del que s’estableix en l’article 121 d’aquest reglament. 
 
D’acord amb l’article 27 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques conjuntament o 
prèvia a la convocatòria. 
 
En compliment de les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, per a la convocatòria de subvencions caldrà l’aprovació del Ple de la 
Corporació de les pertinents bases reguladores de la seva concessió, d’acord amb les 
previsions contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
L'informe emès pel Cap de la Secció d’Assessoria Jurídica i Procediment Administratiu 
de data d’avui que informa favorablement de l’aprovació de les bases i la seva 
convocatòria per a l’any 2015. 
 
 
El regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, un cop informat aquest dictamen per 
la comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Millora Urbana, proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

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

1. L’objecte d’aquestes bases és la definició i regulació de les condicions i el procediment 
a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament dels ajuts 
atorgats per l’Ajuntament de Manresa destinats a la preservació i millora dels elements 
d’interès patrimonial de la ciutat inclòs en el PEUPM. 

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

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

 
 
2. Destinataris/àries 
 

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

 
 
3. Requisits, condicions i incompatibilitats 
 

1. Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants 
han de complir els requisits i les condicions següents: 
 

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

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

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

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

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

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

g) En el cas de que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones 
treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores 
amb disminució sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives 
d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’integració social de minusvàlids (BOE núm. 103, de 30.04.1982); el Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.04.2005), i el Decret 
322/2011, de 19 d’abril (DOGC núm. 5864, de 21.04.2011). 

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

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

 
 
4. Quantia de les subvencions 
 
1. La quantia de les subvencions es fixarà d’acord amb la disponibilitat pressupostària 

municipal i s’atorgarà en funció de la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració 
establerts a la base número 7. 

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

en cap cas, serà superior a 20.000EUR. 
 

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

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

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

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

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

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

direcció de les obres, en proporció al valor total de les despeses subvencionables. 
 
4. Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària de la 

subvenció no es pugui deduir. 
 

5. No es podran imputar costos generals o indirectes ni despeses financeres a l’activitat 
subvencionada. 

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

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

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

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

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

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

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

d’Activitat Econòmica situat a la Plaça Major, 1 de Manresa o per qualsevol altre mitjà 
que determini la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 



                        Acta de la sessió plenària núm. 13 de 22 d’octubre de 2015                              93 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. També es possible la 
seva presentació telemàtica a través del portal de la pàgina web www.manresa.cat. 

 
4. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 

 
4.1. Documentació general: 

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el cas de que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones 
treballadores, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu 
l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids o 
el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de 
treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del 
Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

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

4.2. Documentació tècnica: 
 

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

d’intervenció.  
 

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

• Documentació gràfica i fotogràfica del bé objecte de l’ajut (estat actual 
patologia). 
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• Memòria tècnica de les obres a executar, amb descripció detallada de les 
intervencions que afecten directament els valors patrimonials i que es poden 
considerar subvencionables.  
 

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

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

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

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

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

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

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

6. L’incompliment dels requisits no esmenables establerts en aquestes bases o la 
presentació fora de termini suposarà la inadmissió de la sol·licitud. 

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

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

2. Els criteris de valoració són els següents: 
 

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

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

 
b) Tipus d’intervenció 

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

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

30 punts màxim

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

10 punts màxim 

 
c) Incidència de les actuacions 

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

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

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

8. Resolució, notificació i presentació de documentació addicional 
 

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

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

bases i la normativa general de subvencions. 
 

3. Els ajuts s’entendran acceptats si transcorreguts 10 dies naturals des de la notificació 
de la resolució de concessió, el beneficiari/ària no s’ha manifestat en sentit contrari. 
 

4. En la publicació o notificació individual de l’acord resolutori ha de constar que aquest 
exhaureix la via administrativa i que es podran interposar els recursos corresponents i 
en els terminis establerts per llei. 
 

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

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

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

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

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

4. El promotor de les obres, en la sol·licitud de subvenció, autoritzarà a l’Ajuntament de 
Manresa a fer públiques les dades següents del seu expedient: tipus d'actuació, 
fotografies significatives de l'estat inicial i final, adreça del bé o entorn catalogats, any 
de construcció, any d'inici i fi de les obres, nom del promotor, nom del tècnic 
responsable, nom del constructor, pressupost de les obres, subvenció atorgada, 
descripció de l'estat originari de l'edifici i descripció de les obres. A l’imprès de 
sol·licitud hi haurà l’apartat corresponent al compliment de la Llei Orgànica 15/1992, de 
13 de desembre, de protecció de dades caràcter personal. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

director/a de l'obra. 
 

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

• Justificants de la totalitat de les despeses de l’activitat subvencionada: factures i 
altres documents de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del seu 
pagament. L’acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures 
electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per a la seva acceptació 
en l’àmbit tributari. (art. 30.3 de la Llei General de Subvencions, de 17 de 
novembre). 
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• Relació detallada d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos concedits per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens privat o públic; 
amb indicació de l’import i la seva procedència. 

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

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

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

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

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

quan acrediti el començament de l’obra. 
 
 

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

sol·licitant, en els supòsits següents:  
 

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

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

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

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

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

f) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient. 
g) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
h) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
2. En qualsevol cas la revocació comportarà, amb independència de les accions legals 

que es poguessin emprendre, el reintegrament de l'import de les subvencions 
percebudes, incrementat amb l'interès legal fixat pel Banc d'Espanya en el moment de 
la devolució. 

 
 

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

13. Normativa aplicable 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables els preceptes que 
conté el capítol IX del Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el 
que no s’oposi a la normativa bàsica estatal; els preceptes bàsics de la Llei general de 
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Subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament 
de desenvolupament; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions púbiques de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el 
que disposin les bases del pressupost municipal que sigui aplicable a l’exercici 
corresponent, el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’ordenança general 
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa i la resta de normativa aplicable. 
 
 

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

 
 
2.- Sotmetre les presents bases específiques a Informació Pública per termini de 20 
dies mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el tauler d’anuncis de la Corporació i fent una referència d’aquest anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- Informar que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
4.- Convocar concurs públic, corresponent a l’any 2015, per a la concessió de les 
subvencions destinades a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial 
de Manresa. Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores anteriors. Fer 
pública aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d’anuncis, a la pàgina web municipal i en un mitjà de difusió local. 
 
5.- El termini per presentar sol·licituds a aquesta convocatòria s’iniciarà l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
finalitzarà el 31 de desembre de 2015. 
 
6.- L’import assignat a l’aplicació pressupostària 15 1520 48900 Habitatge – Altres 
transferències, per al foment de la rehabilitació d’edificis catalogats, per a la 
convocatòria per a l’any 2015 és de deu mil euros (10.000,00 €).” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, diu que 
el dictamen fa referència a l’aprovació de les bases específiques reguladores de la 
concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès 
patrimonial de la ciutat de Manresa. 
 
Manifesta que les bases especifiquen tots els elements, l’objecte de la subvenció, els 
possibles destinataris, requisits, quanties de les subvencions i les despeses 
subvencionables.  
Destaca que aquest any s’ha fet una reformulació de les bases canviant alguns criteris 
per tal que s’adaptin millor a l’objectiu final d’aquestes. 
 
Les modificacions respecte les bases anteriors fan referència al fet de poder sol·licitar 
ajudes per les obres, fruït d’ordres d’execució emeses pel propi ajuntament.  
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Es concreta quines són les despeses elegibles per atorgar i justificar la subvenció i hi 
ha un major nivell de concreció en la documentació requerida. 
 
L’Ajuntament posa a disposició models formalitzats per poder fer tràmits 
telemàticament i així facilitar a través del portal web municipal aquest tipus de 
sol·licituds de subvenció. 
S’estableix un barem en els criteris de valoració amb una relació més detallada de 
cadascun d’ells i els punts que s’atorguen. 
En general s’incorporen aquests criteris per tal d’elaborar aquestes noves bases i tirar 
endavant aquesta línia de subvenció. 
 
Recorda que respecte l’exercici 2014 es van subvencionar quatre projectes: Casa 
Devant, Llibreria Roca, Muralla del Carme 9-11 i Can Jorba, i s’espera que aquest any 
2015 que ja s’està acabant, però que estem dintre el termini es pugui donar resposta a 
les subvencions per projectes de rehabilitació del nostre patrimoni arquitectònic.  
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta el vot 
favorable del seu grup al dictamen i creuen que és una eina necessària pel 
manteniment del patrimoni de la ciutat. 
Respecte a l’aportació econòmica creu que s’haurà de treballar perquè es pugui 
incrementar en els propers exercicis. 
 
Pel que fa als terminis, diu que s’està aprovant un dictamen a finals del mes d’octubre, 
que s’ha de publicar al BOPB i les sol·licituds s’han de presentar abans que acabi 
l’any, un termini molt just de temps tenint en compte que s’ha de fer tota la redacció 
dels projectes i la informació requerida per fer la sol·licitud és bastant extensa, per la 
qual cosa demanen que es faci una molt bona difusió o publicitat d’aquesta línia 
d’ajudes, sobretot entre aquells ciutadans que són susceptibles de poder-les rebre 
perquè tenen patrimoni d’aquestes característiques. 
 
Demana que de cara a l’any vinent s’intenti aprovar el dictamen abans de l’estiu per 
poder tenir el temps suficient per presentar-se amb millors condicions. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i 2 
GMC’S) i 1 abstenció (1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït.  
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia de les proposicions i començar per la núm. 
7.3, atès que l’Associació Cultural Batzat ha presentat una sol·licitud per a intervenir en 
aquest punt. 
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7.3 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Democràcia Municipal 
(DM), per declarar Manresa com a municipi oposat al Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica 
(TTIP), al tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l’Acord 
Multilateral per a la Comercialització de Serveis (TISA). 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de la CUP, ERC i DM, de 19 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Els grups municipals Candidatura d'Unitat Popular de Manresa; Democràcia municipal 
i Esquerra Republicana de Catalunya presentem, per a la seva discussió i aprovació, 
la moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a l'aplicació del Tractat 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), i d'altres iniciatives relacionades d'acord 
amb la següent fonamentació, com ja han aprovat els ajuntaments de Barcelona, 
Blanes, Girona, El Prat de Llobregat, Gavà, El Vendrell, Les Franqueses del Vallès, 
Montcada i Reixac, Polinyà, Rubí, Sant Pere de Vilamajor, Santa Coloma de 
Gramenet, Tordera, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar entre d'altres. 
 
La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant en secret, amb un 
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 
representants polítics un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que 
representa un seriós perill per a la democràcia, prioritzant l'interès comercial dels 
inversors i empreses transnacionals davant de l'interès general. 
 
Aquesta «liberalització de les relacions comercials EUA-UE», tal com està concebuda, 
implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les 
regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com el consum, el 
treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limitarien els beneficis de les 
corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al «principi de precaució», que a Europa 
domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus. 
 
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació 
dels mateixos a les empreses transnacionals, posa en perill els serveis i les compres 
públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per 
administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar l'economia i les 
iniciatives locals. 
 
S'inclou en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de presentar 
conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els estats, un «tribunal» d'arbitratge serà qui 
s'encarregarà de resoldre'ls: l'anomenat «Inversor-State Disputa Setlement» (ISDS). 
Aquest òrgan tindrà competència per establir compensacions econòmiques dels estats 
a la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures que puguin reduir els seus 
beneficis presents o futurs. L'estat no podrà recórrer la sentència, ja que les decisions 
dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. Aquest tipus de 
mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat 
desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions 
a Argentina per impostos sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a 
Alemanya per la seva política energètica a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions 
d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors 
dels interessos de les empreses, no defensor de la llei i la pròpia democràcia. 
 
Així mateix el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de 
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que 
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estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar 
en el seu benefici la nostra legislació fins i tot abans que s'engeguin. 
 
D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altre 
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, estatal, autonòmica o 
local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius 
deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta 
lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat als poders locals per 
subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a 
polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local. 
 
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'estat espanyol, a l'ofensiva del govern 
estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de «Llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l'Administració Local» pretén tres objectius bàsics: 
- Restringir l'autonomia local. 
- La supressió de competències i serveis públics locals. 
- La privatització total dels serveis municipals. 
 
El TTIP, afectarà a la població, a part de l'administració local tal i com s'explicava en 
els anteriors paràgrafs, altres àmbits: 
 
- Agricultura i consum. Suposarà una rebaixa en la qualitat de l'alimentació. Es 
pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments transgènics (OGM), la 
carn de vedella i porcs tractats hormonalment amb químics nocius per a la salut 
humana i fins hi tot cancerígens. A més, es vol regular la reducció o eliminació dels 
aranzels, la qual cosa portarà als agricultors europeus a una competència injusta i 
desequilibrada per part de les grans corporacions agroindustrials americanes. És a dir, 
perdríem encara més sobirania alimentària. 
 
- Drets laborals i política social.  Es busca unificar criteris laborals amb un país, 
EEUU, en el que la cobertura mèdica és opcional en els contractes laborals, en el que 
les despeses mèdiques és la primera causa de fallida econòmica familiar i en el que 
les vacances pagades no són un dret laboral de totes les treballadores. En aquesta 
matèria la «harmonització» reglamentària passa per malmenar en extrem el «model 
social i de dret laboral europeu» i equiparar-la amb la nord-americana, molt més 
precària i, en alguns casos, inexistent. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit 
normes fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa 
la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva, i si es signa el 
TTIP a la UE passaríem a estar al mateix nivell. 
 
- Desprotecció mediambiental. Percepció de la natura exclusivament com una font 
de recursos i no com un escenari de respecte i convivència. Eliminar algunes normes i 
regulacions en nom de la pretesa «harmonització» d'estàndards, és a dir, desregular 
més els mercats. Està en perill el principi de precaució europeu, clau per a la política 
europea mediambiental, amb greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les 
persones i el medi ambient. D'aquesta forma es facilitarien pràctiques com l'extracció 
d'hidrocarburs mitjançant fractura hidràulica (fracking).  
 
- Privatització de la sanitat i la salut. Convertir la sanitat en un recurs només a 
l'abast de les famílies amb més recursos econòmics, massificar l'atenció més bàsica i 
eliminar el concepte d'atenció sanitària universal. Les negociacions van en el sentit 
d'obrir la contractació pública a l'engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la 
competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els 
serveis de salut, fent-los menys assequibles a la ciutadania. 
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- Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un 
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural 
en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la 
cultura en general. 
 
- Acords comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords 
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora 
des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria suposar la formació 
de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més obres a normes en 
les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i 
afeblint les iniciatives de reforma del comerç global per enfortir millor els desafiaments 
globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. 
 
 Per tot això, els grups municipals proposem adoptar els següents acords: 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar Manresa com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i 
Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica (TTIP), al tractat de lliure 
comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l'Acord Multilateral per a la Comercialització 
de Serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i 
redistribució social. 
 
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol: 
 
- el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 
anomenats serveis socialment útils.  
- la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova normativa 
enfocada al desenvolupament de l'economia local. 
 
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les 
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de 
Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la 
liberalització i Privatització de Serveis Públics ).  
 
Quart.- Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que:  
 
- No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i siguin 
eliminades dels tractats actualment en vigor.  
- Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de 
les empreses transnacionals en les regulacions comercials que afectin els drets de la 
ciutadania. 
- Que no es ratifiqui cap tractat que inclogui mecanismes entre inversors i la Unió 
Europea o els seus estats membres que excloguin els procediments i òrgans judicials 
ordinaris o qualsevol altra disposició que pugui comprometre els serveis socials, 
serveis públics, i els subministraments bàsics.  
 
Cinquè.- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap 
Tractat d'inversió ni de transacció mercantil les serveis educatius, els serveis de salut 
(sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies. 
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Sisè.- Traslladar aquests acords al Consell comarcal del Bages, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol i al Parlament Europeu. 
 
Setè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la 
ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre 
l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi. Els arguments 
seran els que s'exposen a la moció presentada, i d'acord amb la plataforma 
«Catalunya diu no al TTIP». La promoció de la informació i el debat públic serà 
mitjançant fulletons informatius disponibles als llocs públics de la ciutat com també al 
portal web de l'ajuntament de Manresa. Això es farà amb un termini de sis mesos 
després de l'aprovació de la moció. En cas d'una trobada europea de municipis sobre 
aquesta temàtica, la ciutat de Manresa hi participarà d'acord amb les organitzacions de 
Manresa que treballen l'efecte del TTIP.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Àlex Guillamón Lloret, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac. 
 
 
El senyor Àlex Guillamón Lloret, en representació de l’Associació Cultural 
Batzac, agraeix als Grups d’ERC, la CUP i Democràcia Municipal la invitació per 
presentar aquesta moció, així com al conjunt del consistori l’oportunitat de debat. 
 
S’adreça al consistori en nom de la Campanya Catalunya no al TTIP, on hi ha 
integrades més de 90 organitzacions, federacions o plataformes d’entitats, que 
n’apleguen en conjunt a unes 400.  
Entitats de l’àmbit de la salut com: l’Associació Catalana de Defensa de la Sanitat 
Pública, la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat o Dempeus per la Sanitat Pública. 
Sindicats com: UGT, CCOO, CGT, la Intersindical Alternativa, l’USOC. 
La Unió de Pagesos. Ca la Dona, un espai que aplega diferents entitats del moviment 
feminista de Catalunya.  
Plataformes ciutadanes com la Federació Catalana d’ONG per la Pau, el 
Desenvolupament i la Cooperació -a la qual representa dins la campanya-, la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o la Xarxa d’Economia Solidària. 
Plataformes de defensa dels serveis públics i del territori com: Som Energia, la Xarxa 
per la Sobirania Energètica, Aigua és Vida, Aturem el Fracking, Naturistes de Girona i 
un amplíssim ventall d’entitats ecologistes i de tota mena. 
 
Afegeix que formen part també d’un ampli moviment europeu que ha endegat diferents 
accions conjuntes com la recent recollida de més de 3.200.000 signatures d’una 
Iniciativa ciutadana europea, que és l’equivalent a les ILP a Catalunya i a l’Estat 
espanyol, per demanar la suspensió del procés de negociació del TTIP, el CETA i el 
TISA. Aquesta xifra supera abastament les recollides a totes les anteriors iniciatives 
ciutadanes des que existeix aquesta figura. 
 
Diu que davant el secretisme i l’ocultació de les negociacions la ciutadania s’ha hagut 
d’organitzar per tal de construir una intel·ligència col·lectiva, continental i 
transcontinental, també amb gent dels EEUU, per respondre a aquest repte. 
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En aquest camí, una de les coses més colpidores i preocupants amb què s’han trobat 
és que han hagut de ser ells mateixos els qui informin sobre detalls d’aquests tractats i 
negociacions a diferents forces polítiques, institucions públiques -com el mateix 
Parlament-, i fins i tot a organitzacions empresarials. 
 
No s’estendrà a desgranar un per un tots els aspectes de la vida econòmica, social, 
ambiental, de salut, laboral, informàtica, alimentària, que afectaran aquests tractats 
amb la seva tendència progressiva a la rebaixa de les regulacions. 
 
Els interessa subratllar en primer lloc que aquestes regulacions de què parlen no són 
més que les normes que durant dècades s’han anat construint i conquerint per 
defensar els drets de la ciutadania en tots els àmbits citats anteriorment, així com 
preservar el nostre medi ambient i el de les generacions futures.  
Interessa sobretot subratllar les gravíssimes implicacions polítiques d’aquests tractats, 
que ja estan essent objecte de fortíssims debats públics en diferents països, i de forma 
destacada a Alemanya, Àustria o França. 
 
Segueix dient que volen atraure l’atenció cap a la nova institucionalitat que aquests 
tractats pretenen construir, trencant amb alguns principis fonamentals com el de la 
universalitat de la justícia, a partir dels polèmics tribunals ISDS, o encongint el sostre 
d’institucions representatives de la ciutadania amb organismes tuteladors de la 
democràcia com el Consell de Cooperació Reguladora, proposta més recent i menys 
coneguda que en paraules d’un informe de l’Observatori Europeu de les Multinacionals 
diu: “Aquesta nova institució transnacional sense precedent històric, composada per 
funcionaris de la Secretaria General de la Comissió Europea, autoritats de comerç dels 
EUA i grans conglomerats empresarials com la Cambra de Comerç dels EUA o 
Bussiness Europe, afegiria un nou estrat al procés de legislació i regulació. Aquests 
funcionaris tindrien una influència enorme ja que podrien parar o debilitar propostes 
legislatives que regulin els negocis i, d’altra banda, promoure propostes legislatives 
que en debilitarien els requisits, una situació que els permetria tenir una capacitat de 
co-escriptura legislativa.” 
 
És des d’aquesta dimensió política que s’emmarca la campanya de municipis 
europeus lliures del TTIP el TISA i el CETA, que fa que avui presentin a aprovació 
aquesta moció. Es tracta de defensar el municipalisme com un espai polític on es 
pugui seguir prenent decisions rellevants.  
En altres paraules diu: “No volem que els ajuntaments perdin instruments polítics, 
jurídics i econòmics, ja molt minvats darrerament, que els permeten atendre les 
demandes i els drets de la ciutadania, dels diferents actors socials i econòmics del 
territori. No volem que demà des dels municipis ens digueu que els compromisos 
adquirits en el TTIP, el CETA o el TISA us lliguen les mans per: 
 

- fer compra pública social i ambientalment responsable.  
- per protegir els drets laborals, la negociació col·lectiva i la no discriminació de 

les dones en la contractació pública.  
- per protegir la població vulnerable front a la pobresa energètica, habitacional o 

alimentària. 
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- per revertir la privatització d’alguns serveis públics, encara que en algun cas 
se’n demostri palesament la ineficiència.  

- per fer polítiques públiques de promoció de l’economia social i el teixit 
econòmic local.  

- per promoure l’agricultura ecològica i de proximitat. 
- per mantenir les denominacions d’origen. 
- per protegir el territori.  
- o per desenvolupar la nostra cultura.” 

 
És per això que també en el cas de l’Estat espanyol afegeixen a la proposta de Moció 
el rebuig a la Llei anomenada “De racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local”, més coneguda com a Llei Montoro, que ja aplana aquest camí del TTIP. 
 
Amb coherència amb tot això demanen que l’Ajuntament adquireixi el compromís 
democràtic de fidelitat a la seva ciutadania, promovent la informació pública i el debat 
sobre els impactes que tindrien aquests tractats al municipi i als seus diferents sectors, 
econòmics i socials. 
 
Poc a poc es va estenent per tota Europa la taca d’oli dels municipis lliures del TTIP: 
Munich, Bremen, Colònia, Düsseldorf, Postdam, Dresden, Lió, Bordeus, Grenoble, 
Milà, Viena, Linz, Graz, Brussel·les, Anderlecht, Lieja, Amsterdam, Edimburg, 
Glasgow, Lancaster, Newcastle, Sheffield, Cambridge, Òxford, Southampton, Ginebra, 
i fa tres setmanes Barcelona. 

A part d’aquests exemples de grans ciutats, ja s’han pronunciat més de 1.000 
municipis, més de 400 a França, més de 300 a Alemanya, 265 a  Àustria. A Catalunya 
des de l’estiu en què va començar la campanya en sumen 21.  

Des de la comissió d’incidència de la campanya ja porten molts mesos d’interlocució 
amb els diferents partits polítics, tant a nivell local, com nacional, com europeu. Saben 
qui s’ha pronunciat fermament en un sentit o altre. Coneixen de prop els forts debats 
que hi ha al si de la família socialdemòcrata europea, ja sigui sobre els tractats en sí 
mateixos o sobre alguns dels seus aspectes més crítics. En alguns fins i tot hi han 
estat convidats a participar. 
 
Coneixen la creixent onada de qüestionaments sobre la insultant falta de transparència 
amb què s’ha portat tot el procés, tant envers a la ciutadania com cap als seus 
representants electes.  
 
Saben que forces polítiques que no són contràries a la idea general dels acords de 
lliure comerç, tanmateix estan expressant cada cop més dubtes i reserves amb les 
formes i els termes en què s’estan duent aquestes negociacions. 
 
Aquest mes d’agost es podia llegir aquesta notícia a El Diario: Alemanya s'oposa al 
TTIP. Ho diuen les enquestes publicades al país germànic en què s'aprecia sempre 
una oposició forta al tractat, cosa sobre la qual el Govern de coalició democratacristià i 
socialdemòcrata sembla prendre nota. 
 
A diferència d'Espanya, on el TTIP brilla per la seva absència en el debat polític i en la 
majoria dels mitjans, la negociació és més seguida a Alemanya, on la cancelleria no es 
priva de reclamar periòdicament més transparència a la institució que negocia en 
exclusiva en nom de la Comissió Europea.” 
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El secretari d’estat per al Comerç exterior de França advertia el passat 28 de setembre 
que les negociacions del TTIP es podrien tallar o acabar per falta de transparència i 
per la intransigència dels EEUU. 
 
El Tribunal de Justícia Europeu acaba de fer un dictamen reprovant les negociacions 
del TTIP per desprotegir els drets de la ciutadania europea en la protecció de dades.  
 
Recentment El País feia aquesta crònica d’un acte organitzat sobre el TTIP per 
l’Organització de Consumidors, on titulava: Josep Rull matisa el suport de CDC al 
tractat de lliure comerç amb EE UU. 
"No és acceptable que la desregulació debiliti els Estats europeus". Rull ha defensat 
amb aquestes paraules tenir cauteles amb "la lletra petita" del TTIP. El convergent 
creu que, encara que el debat no pot ser maniqueu, sí que existeixen riscos de rebaixa 
en la qualitat dels serveis públics per competir amb els productes americans. La seva 
postura ha estat de desconfiança amb un acord que, segons paraules textuals, "té 
ombres estridents". 
 
És per tot això que creuen fonamental aturar aquest procés.  
 
Fins i tot per damunt de les diferents visions que es puguin tenir sobre com s’hauria 
d’articular la governabilitat de l’economia i el comerç en el món globalitzat, i sobre el 
paper que el nostre país hi podria jugar, hem de ser capaços de plantejar altres formes 
d’abordar aquests reptes, basades en la participació de tots el sectors afectats i amb 
respecte als drets de les persones, el medi ambient, la democràcia i la sobirania dels 
pobles.  
 
Acaba la seva intervenció desitjant que aquest vespre Manresa sigui el 22è municipi 
de Catalunya en pronunciar-se contra el TTIP. 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als grups municipals que han presentat la 
proposició. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, agraeix 
l’explicació del senyor Guillamón i diu que farà una mica de repàs en la història i que 
només en citarà un per no esplaiar-se. 
Diu que si es revisa com va anar l’acord del NAFTA, entre EEUU i Mèxic, aquest acord 
també incorporava la figura del tribunal jurídic que abans s’ha citat, ha ensorrat 
l’economia mexicana, ha destruït milers de llocs de treball i ha estès la desprotecció i 
depredació dels mateixos EEUU. 
Per tant, amb exemples que ja existeixen i que porten anys implementant-se, es pot 
veure que un tractat d’aquestes característiques no afavoreix sinó al contrari.  
 
Afegeix que centrarà la seva intervenció en un dels aspectes menys comentats 
d’aquest TTIP, que és el seu efecte vers una qüestió que ara mateix és molt candent al 
nostre país com és la sobirania dels pobles. 
 
El principal objectiu del TTIP és aconseguir mantenir i incrementar el procés 
d’acumulació del gran capital europeu i nordamericà mitjançant l’homologació de les 
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normatives en matèries com les legislacions laborals, de medi ambient, protecció 
social, serveis públics, productes financers, i moltes més. 
Es pregunta quina sobirania ens queda amb el TTIP? 
Afegeix que si aquest tractat pretén desmantellar tota la capacitat dels pobles, 
d’exercir la seva sobirania econòmica, la resposta ha de ser totalment oposada al 
TTIP. 
 
Es pregunta: Qui són els impulsors del TTIP, a part de les grans multinacionals? O Qui 
permet que un tractat d’aquestes característiques es dugui a terme?. El GMCUP entén 
que, a part dels EEUU, la Unió Europea. 
 
Arribats a aquestes conclusions, la lluita contra el TTIP, imprescindible per aconseguir 
una veritable independència, un procés de transformació social i de gènere, s’ha 
d’encabir dintre de la lluita contra la Unió Europea, perquè encara que en una primera 
volta no s’aprovi el TTIP ja trobaran els mecanismes per fer-ho, com ja es va fer amb 
el Tractat de Lisboa. 
A part de passar per la lluita contra la Unió Europea entenen que també passa per la 
lluita contra l’OTAN, contra la dinàmica de la falsa cooperació internacional, és a dir, la 
lluita contra el capitalisme patriarcal i tots els seus mecanismes polítics, econòmics, 
militars i culturals. També passa per la lluita contra un sistema creat per maximitzar els 
guanys empresarials, culpable de l’explotació de classe i de gènere, culpable de la 
sobirania dels pobles. 
 
Des de la CUP creuen imprescindible que també cal afegir que totes les fórmules del 
reformisme basades en seguir millorant la competitivitat empresarial, encara que 
aquestes estiguin en contra del TTIP, estan destinades al fracàs si és que es 
conformen amb el benestar d’uns nuclis de població cada cop més reduïts en 
detriment de la resta. 
 
Per acabar i pel que fa al darrer punt dels acords de la moció, diu que el TTIP va molt 
més enllà d’aquestes parets, va més enllà dels plens, dels parlaments, de les 
institucions, encara que els donen força per continuar oposant-s’hi, però la lluita contra 
aquest tractat és la lluita del dia a dia en defensa dels serveis públics, la lluita contra 
les agressions mediambientals i energètiques, la lluita contra les agressions al territori, 
la lluita pel repartiment del treball i la riquesa, per l’emancipació nacional, social i de 
gènere. 
 
 
El senyor Pol Huguet, regidor del Grup Municipal d’ERC, agraeix la intervenció del 
senyor Guillamón. 
 
Des del GMERC volen mostrar el seu desacord amb el TTIP i tractats cosins. A més 
de la desconfiança que genera un procés de construcció europea massa condicionat 
pels interessos econòmics i poc pels socials, els catalans també hi afegim la manca 
d’interlocució directa de la qual disposa qualsevol estat membre, i per tant no s’ha 
pogut participar en el debat, cosa que sí han fet d’altres.  
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El TTIP obrirà el mercat dels EEUU a empreses de Catalunya, cosa que podria ser 
beneficiosa, però unes empreses catalanes també hauran de competir contra 
empreses d’un estat d’Amèrica que no ha firmat fins a setanta convenis de 
l’Organització Internacional del Treball, que té uns estàndards ambientals més laxes 
que els nostres i la lliure competència amb els EEUU pot forçar Europa a tendir cap el 
seu model productiu –que té coses bones i dolentes-, però que és diferent del nostre. 
A més, el fet de deixar en mans d’un àrbitre extern les disputes entre estats i empreses 
restarà encara més sobirania als estats i a la ciutadania, i encara es podrà decidir 
menys sobre quina societat, quina economia i quin medi ambient volem. 
 
Si el TTIP ha d’acabar afectant tota la ciutadania, cal que les seves negociacions les 
facin del tot transparents i que tota la ciutadania pugui acabar decidint si les accepta o 
no. 
 
Des del GMERC no estan en contra de qualsevol acord comercial amb els EEUU o 
amb qui sigui, i segons com potser el podrien trobar encertat, però actualment ni el 
contingut ni les formes com s’està negociant aquest tractat els semblen adequats. 
 
Per tot això el GMERC se suma a la moció i diu no a aquest TTIP. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix l’explicació 
del senyor Guillamón i diu que queda clar que aquest tractat no està parlant d’un 
tractat comercial sinó que parla del poder de les empreses i de les grans corporacions 
per sobre de les persones.  
Aquest tractat elimina les fronteres i posa l’empresa com a regne i amb això converteix 
la ciutadania en súbdits. Creu que no es pot permetre i com a municipalistes cal que 
es defensi la poca capacitat de gestió de què es disposa. 
 
El GMDM creu que el camí és ampliar aquesta lluita perquè cada cop es tingui més 
sobirania a tots els nivells i recolzar un tractat com aquest va totalment en contra. 
Es pot ser independentista o no, però això va més enllà i està clar que si en algun 
moment s’ha de construir un país ha de ser podent-ho fer amb les nostres condicions, 
preguntant a la ciutadania i no a uns senyors que estan en un despatx amb corbata. 
El GMDM creu que la sobirania és nostra i que per això cal dir no al TTIP.  
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, diu que el TTIP 
s’està negociant d’una manera molt opaca, poc democràtica, que no hi ha prou debat 
sobre el tema, però també és cert que s’està negociant.  
Pregunta com ens podem oposar amb una cosa que no coneixem?, perquè 
precisament falta coneixement sobre aquest tractat. 
 
El GMC’s té moltes reserves i pel que fa al tema dels tribunals el seu grup aposta 
perquè siguin tribunals de justícia els que determinin les posicions i qui té la raó en cas 
de conflicte.  
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El GMC’s vol que es respectin al màxim possible tots els estàndards i totes les 
regulacions europees, però un tractat es negocia, es pacta, hi ha coses que es 
mantenen i d’altres que no, però hi ha una cosa certa, el comerç i la lliure competència 
han significat històricament una millora de les condicions de vida de la gent i, agradi o 
no, estem abocats a blocs comercials més grans.  
Diu que Europa no es pot quedar al marge com una illa perquè els tractats de lliure 
comerç es faran i si no es fan amb Europa es faran sense ella, però es faran, i que el 
que cal fer és apostar i preservar totes aquelles coses que històricament estan bé, ens 
diferencien i de les quals ens podem sentir orgullosos com regulacions més 
protectores dels drets dels treballadors i més protectores del medi ambient. 
La història de l’economia va per aquest camí i històricament tampoc ha anat malament 
als països que han desenvolupat el comerç. 
 
Afegeix que aquest acord de comerç, sigui quina sigui la seva posició i les clàusules 
finals que s’estableixin, l’ha d’aprovar el Parlament europeu, -és cert que s’ha de 
reclamar més debat i més participació-, però no prosperarà si el Parlament europeu, 
que té la sobirania del conjunt dels europeus i nostra, no l’aprova. 
 
Acaba la seva intervenció dient que cal veure com queda plasmat aquest acord i 
finalment que es decideixi si s’està en contra o no, però no ens posem en contra quan 
encara s’està negociant i no se sap quin serà el resultat final. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, agraeix la 
intervenció del senyor Guillamón. 
Diu que el GMPSC s’abstindrà en aquesta votació, com també farà amb d’altres 
propostes que legítimament presentin els grups municipals, en el sentit que tot i que 
tinguin una afectació en un sentit ampli a la vida diària de la ciutadania, no siguin d’una 
majoritària competència municipal.  
Amb això no vol dir que no tinguin opinió sobre tots els temes, però prega que 
respectin que vulguin centrar els seus esforços de dedicació de la vida pública a 
l’àmbit més estrictament local. 
 
Afegeix que sobre aquest tema tots saben molt més que els tres modestos regidors i 
regidora del PSC, i pensen que també en saben molt més i tenen molt més detallada i 
matisada informació els Diputats socialistes del PSC al Parlament Europeu, al Congrés 
dels Diputats, al Parlament de Catalunya, que són els que estan bregant, i li consta 
que ho fan, amb la problemàtica que s’ha exposat. 
 
Per acabar diu que demà mateix trametran els acords que es prendran avui en aquest 
ple, ja que creu que s’aprovarà aquesta proposta, als companys Diputats i Diputades 
Socialistes perquè els tinguin en consideració. 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, 
manifesta que no és un fet negatiu haver obert negociacions per arribar a un bon acord 
per al TTPI. Europa i Catalunya, que pateixen els nivells de deute i d’atur, necessiten 
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augmentar la presència en els mercats internacionals perquè aquest intercanvi de 
béns comercials és el que ens generarà estímul econòmic i consolidant i augmentant 
l’economia és quan es podrà garantir i mantenir l’estat del benestar del que gaudim. 
 
Catalunya és una economia oberta al món i un TTIP ben negociat podria ser clau per 
guanyar la consolidació de la nostra economia productiva. Tot i així, per continuar 
mantenint els estàndards i el model europeu de qualitat de vida, no s’han d’oblidar les 
ombres que realment han trascendit d’aquestes negociacions. Hi ha elements 
inacceptables que caldria limitar o eliminar i altres que caldria afegir-hi requisits i 
condicions imprescindibles, com per exemple que el tractat respecti els estàndards 
europeus assolits en els productes alimentaris o els cosmètics i que es continuï 
protegint el consumidor. És molt important preservar el principi de precaució que hi ha 
a Europa, el producte ens ha d’arribar al mercat amb una garantia del 100% de 
qualitat. 
El tractat també hauria d’acordar com ajudar les pimes a augmentar les seves 
exportacions, reduint-ne les barreres, que hi hagi reciprocitat en la contractació pública 
perquè el mercat americà s’obri també a les empreses europees, ja que actualment no 
està passant en el mateix percentatge, i que s’ampliï i es millori la transparència en 
aquestes negociacions que s’estan mantenint. 
Tampoc s’hauria de caure en campanyes d’alarmisme contra el TTIP, ja que encara no 
s’ha assolit cap acord entre les parts i el més interessant seria poder assolir un acord 
que fos favorable per al nostre país. 
 
Recorda que el model que defensa Convergència Democràtica de Catalunya és aquell 
que beneficia les petites i mitjanes empreses i que si el nostre país esdevingués –que 
esperen que esdevingui un Estat- podria negociar el TTIP en igualtat de condicions 
amb la resta de la Unió Europea i no a través d’un Govern espanyol poc sensible amb 
els interessos catalans. 
 
Per tot l’exposat el vot del GMCiU serà favorable. 
 
 
L’alcalde demana al senyor Guillamón si vol fer ús d’un segon torn de paraula. 
 
 
El senyor Àlex Guillamón Lloret, en representació de l’Associació Cultural 
Batzac, diu que és important conèixer un tractat com aquest abans de pronunciar-se, 
però per fer-ho només cal voler-lo conèixer i ells no han tingut la informació 
corresponent perquè està tota classificada, però hi ha gent que ha accedit i que s’ha 
preocupat a fer-ho, que sap cap a on apunta i sap els precedents històrics dels 
anteriors tractats de lliure comerç, etc.  
Anima tothom que vulgui conèixer-ho que hi ha fonts per saber per on van els trets. 
 
Per una altra banda diu que és important que estem davant de desafiaments i reptes 
en un món globalitzat i que cal veure com s’afronta com a país, però mentre altres 
països i fins i tot els EEUU ho estan enfocant de forma multilateral, sembla que Europa 
s’ho està jugant tot a una carta. 
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També per intentar desmentir un parell d’estudis que han sortit i que són la base 
d’alguns eslògans com ahir el president del Govern espanyol a la trobada del Grup 
popular europeu feia esment d’un estudi que està totalment rebatut per una Fundació 
anglesa que compta amb el suport econòmic de tots els grans bancs europeus, i que 
ha estat rebatut per altres estudis fins i tot d’EEUU, que preveuen tant una rebaixa de 
llocs de treball a Europa, com la rebaixa del PIB o com la tendència a la desintegració 
econòmica europea, etc. 
 
Afegeix que també s’acostuma a dir que això s’ha fet per a les pimes, perquè suposa 
una gran oportunitat, però ells s’han reunit amb la Pimec i els han demanat informació 
a ells sobre el TTIP, perquè ni per part del Govern espanyol ni aquí han trobat 
d’informació. 
Han tingut diverses reunions i els han hagut de donar els contactes d’organitzacions 
empresarials de la petita i mitjana empresa d’Àustria, Alemanya i de França perquè es 
puguin informar. 
 
En resum, és un tractat molt important que si s’aprova condicionarà la vida social i 
política en el futur, i que tothom té l’obligació de no veure-les venir sinó d’anar a buscar 
la informació. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Dídac Escolà que ha demanat per a intervenir. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, s’adreça al senyor 
Espinosa per dir-li que segurament hi ha molts països als quals no els han anat 
malament aquests tractats econòmics i que si va a Mèxic, segons a qui pregunti, tindrà 
una resposta o altra, ja que no serà el mateix preguntar-li a l’agricultor de Xiapas que 
al senyor Slim, i que, pel que es veu, si algú negocia amb opacitat i d’esquena a la 
població ho fa pel nostre bé.  
 
Afegeix que té una notícia per a ell, el Pare Noel són els pares. Diu que quan s’amaga 
la informació a la ciutadania és perquè no interessa que se sàpiga i a partir d’aquí 
entén que al senyor Espinosa no li agradi que la ciutadania pugui decidir sobre el seu 
camí, ja ho han demostrat en d’altres votacions i també entén que donat l’últim punt de 
l’ordre del dia d’avui, potser al municipalisme no li resulti tan important com a la resta. 
 
Acaba la seva intervenció dient que li agrairia que clarifiqués la seva postura. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, diu que a 
vegades es distorsiona el que un diu per poder desdibuixar la projecció i el que un 
explica. 
El que ha començat dient és que la forma amb què s’està portant a terme no és 
l’adequada, però d’aquí a dir que s’han d’oposar a un acord de lliure comerç que s’està 
negociant, entén que quan es tingui sobre la taula les condicions llavors serà el 
moment que cada partit faci una anàlisi i digui, doncs no. 
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Diu que el debat polític s’ha de fer i el seu grup ho reclama, i en aquest sentit si la 
moció fos per demanar més debat polític Ciutadans estaria a favor. Amb el que no 
estan a favor és quan es diu que estan en contra que això s’estigui negociant, de la 
possibilitat d’un acord de comerç que, sense perjudicar Europa, sense perjudicar-la en 
el seu conjunt, s’hagi de tirar enrere.  
 
Creu que s’expressa prou bé i el municipalisme li agrada igual que qualsevol altra àrea 
o competència, peró també és cert que fins i tot diria que aquest tema supera l’àmbit 
municipalista, és a dir, que si el senyor Escolà el vol tractar potser hauria d’estar al 
Parlament de Catalunya o al Parlament Europeu, però està a l’Ajuntament de Manresa 
i aquí aquests temes potser no els tindrien que ocupar, però també és cert que com 
que el debat és important ho assumeixen. 
El senyor Espinosa acaba la intervenció dient que no ha de deslegitimar-lo a ell perquè 
pensi el que pensi. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, intervé per 
demanar al senyor Espinosa que es llegeixi el setè acord de la moció. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.3 a votació i el 
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP i 1 GMDM), 2 
vots negatius (2 GMC’S) i 3 abstencions (3 GMPSC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia de les proposicions amb la 7.1 
 
 
7.1  Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) perquè 

l’Ajuntament es comprometi a retirar la simbologia franquista encara 
existent a la ciutat. 

  
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de DM, de 14 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que durant els 40 anys de franquisme moltes persones van sofrir en la seva 
pròpia pell, i el conjunt del poble en tots els àmbits de les seves vides la repressió i 
opressió de un estat dictatorial de inspiració feixista, on els DDHH eren vulnerats 
diàriament, on no es respectava la nostra llengua, i on els ideals polítics eren 
perseguits, creiem que és imprescindible la retirada de tota simbologia franquista 
encara existent a la nostra ciutat, a fi de superar d’una vegada per totes el malson que 
va representar aquell règim. 

Proposem : 

Que l’Ajuntament es comprometi a: 
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1- La retirada  immediata de les plaques del “INSTITUTO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA”  possible situades als carrers:  

 
-c/Bisbe Torras núm. 26 
-c/de la Pau núm.35 
-c/Cervantes núm. 21 
-c/Roger de Flor núm. 74 i núm. 72 
-c/ Sant Maurici núm. 37 
-c/ Sagrada família núm.9 
-c/Mossèn Serapi Ferrer  núm.17 ,núm. 22 i núm.24 
-c/Prudenci Comellas núm.5 i núm.21 
-c/ Bruc núm. 150 i núm. 130 
-carretera de Vic núm.207 i núm. 209 
-Avinguda Tudela núm. 14, núm.24, núm. 35, núm. 39, núm. 40 i núm. 42 
-c/de Lleida núm.1 
-c/Viladordis núm.90 
-c/Providència núm. 18, núm.19,núm. 23 i núm.41 
-c/Francesc Juanola núm.46 
 

2- Fer un repàs dels edificis construïts per l’ esmentat institut  per comprovar si 
encara queden plaques del “INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA”, i en 
cas  que encara siguin existents, demanem la seva retirada immediata. 

3- Obrir  un canal de comunicació amb la ciutadania per tal que sigui aquesta qui 
tingui l’oportunitat de seguir denunciat aquest tipus de simbologia franquista 
que embruta la nostra ciutat 
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Així mateix, el secretari presenta una esmena a la proposició del Grup Municipal de 
DM, presentada pels Grups Municipals de DM i ERC, de 22 d’octubre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
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“Durant els 40 anys de franquisme moltes persones van sofrir, en la seva pròpia pell, i 
el conjunt del poble en tots els àmbits de les seves vides, la repressió i opressió d’un 
estat dictatorial d’inspiració feixista, on els drets humans vulnerats diàriament, on no es 
respectava la nostra llengua, i on els ideals polítics eren perseguits. 

El Ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat diverses mocions en què, d’acord amb 
la resolució del Parlament de Catalunya sobre la recuperació de la memòria històrica i 
l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, pretenien restituir la dignitat 
de les persones perseguides per la defensa de les llibertats democràtiques i requeria a 
totes les administracions, en l’àmbit de les seves atribucions, a retirar els símbols del 
franquisme que subsistien en monuments, noms de carrer i altres testimonis públics. 
Aquests acords de ple van ser aprovats en les sessions de 21 de maig de 2001, 20 de 
novembre de 2006 i 14 de març de 2008. 

Han estat moltes les campanyes empreses per aquest ajuntament per tal de retirar, 
definitivament, la simbologia franquista de la ciutat però, malgrat tot, encara queden 
alguns testimonis del règim franquista en façanes d’edificis construïts pel Ministerio de 
la Vivienda que ostenten plaques amb l’anagrama del jou i les fletxes. 

Creiem que és imprescindible la retirada de tota simbologia franquista encara existent 
a la nostra ciutat, a fi de superar d’una vegada per totes el malson que va representar 
aquell règim. 

Per aquest motiu proposem els següents acords: 

1. Donar un nou impuls al compliment total i efectiu dels acords presos pel Ple de 
l'Ajuntament de Manresa el 2001, 2006 i 2008 sobre la retirada dels símbols 
franquistes a l'espai públic. 

2. Adreçar-se als propietaris dels habitatges que tinguin a la façana plaques del 
Ministerio de la Vivienda amb el jou i les fletxes per tal que autoritzin 
l'Ajuntament a facilitar-los la seva retirada fent, al mateix temps, un necessari 
exercici de pedagogia sobre el sentit d'aquests símbols i la conveniència de 
continuar amb la neteja visual de la nostra ciutat. 

3. Obrir  un canal de comunicació amb la ciutadania per tal que sigui aquesta qui 
tingui l’oportunitat de seguir denunciant aquest tipus de simbologia franquista 
que embruta la nostra ciutat. “ 

 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que atès que 
posteriorment ha presentat una esmena conjunta amb el GMERC, farà una intervenció 
de la totalitat. 
 
El senyor Escolà diu que el que busca aquesta moció és continuar amb una neteja que 
ja es va començar a fer en diferents etapes com el 2001, 2006 i el 2008, que consistia 
en treure tota la simbologia que encara queda d’una etapa tan fosca de la nostra 
història. 
 
El GMDM creu necessari fer un quart intent i adreçar-se a les comunitats de veïns per 
informar-los i fer pedagogia perquè, encara que aquests símbols hagin entrat amb 
aquesta normalitat que molts cops ja ni s’aprecien ni es veuen, creu que és important 
posar en valor el que signifiquen realment i fer aquest exercici de pedagogia per tal 
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que, si no és amb aquesta moció se’n pugui presentar una altra d’aquí a un temps per 
fer un últim intent. 
Per aquest mateix motiu en el punt 3r es proposa obrir un canal de comunicació 
perquè les ciutadanes de Manresa puguin adreçar-se i fer la sol·licitud en el cas que es 
donés la suficient publicitat. 
 
Demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que aquest ple 
ha debatut i aprovat, com a mínim en tres ocasions, mocions que d’acord amb la 
Resolució del Parlament sobre la Recuperació de la memòria històrica i posteriorment 
a partir de l’article 54 de l’Estatut de Catalunya, anaven encaminades a retirar els 
símbols del franquisme que subsistien en monuments, noms de carrers i altres 
elements públics de la ciutat. 
En dues ocasions ho va fer el GMERC i una altra, el 2008, a través d’una moció de la 
CUP, mocions que van ser aprovades el 2001, 2006 i 2008, que van anar 
acompanyades d’una actitud activa per part de l’Ajuntament. 
 
Diu que durant tots aquests anys s’han canviat noms de carrers com el de Capità 
Cortès, Alcalde Montardit o el Bisbe Perelló. També s’han retirat o tapat escuts 
preconstitucionals, s’ha retirat el monument als caiguts a la plaça de la Reforma i 
centenars de plaques del Ministerio de la Vivienda amb el jou i les fletxes. Tot i així 
encara hi ha feina per fer. 
 
El GMERC donarà suport a la moció per intentar eliminar definitivament les plaques 
franquistes del Ministerio de la Vivienda dels nostres carrers, elements que tenen la 
peculiaritat que, tot i ser visibles des de l’espai públic, es troben en edificis de propietat 
privada i, per tant, cal el permís de la comunitat per treure’ls definitivament. 
 
Per aquest motiu i d’acord amb el GMDM s’ha presentat una esmena de substitució 
per ajustar els acords, tenint en compte aquesta peculiaritat de titularitat privada 
d’aquests elements. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el 
suport del seu grup a la iniciativa del GMDM igual que el PSC ja va fer en anteriors 
iniciatives similars aprovades pel ple. Que encara quedi simbologia franquista a la 
ciutat és un greuge, però també és una realitat que les limitades competències 
municipals no han permès redreçar del tot. 
El GMPSC espera que aquesta vegada entre tots se’n surtin. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta la seva 
satisfacció perquè per quarta vegada es torni al ple a parlar d’aquesta xacra que 
encara no ha estat eliminada dels nostres carrers, i també perquè vingui de la mà d’un 
grup municipal nou al consistori com és Democràcia Municipal. 
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El GMCUP vol matisar que el 2008 la proposició la va presentar el seu grup a 
instàncies de l’Assemblea de Joves de Manresa, la CAJEI, que en aquells moments 
feia una campanya per incentivar la retirada de la simbologia franquista encara present 
a la ciutat.  
 
Afegeix que, tot i que les competències municipals són limitades en aquest aspecte, 
cal animar la població perquè sigui aquesta la que decideixi treure aquestes plaques 
feixistes dels nostres carrers. En aquells moments eren unes tres-centes plaques i 
desconeix si el nombre ha disminuït o no. 
 
El GMCUP entén que un cop retirades totes aquestes plaques el que s’ha de fer no és 
llençar-les a la brossa sinó portar-les a un lloc de la ciutat per tal de preservar la 
memòria col·lectiva del que va significar la dictadura franquista i perquè serveixi com 
un valor pedagògic perquè no es tornin a repetir fets com aquells. 
 
El GMCUP votarà favorablement la proposició. 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, manifesta el vot favorable del 
GMCiU bàsicament per posar en valor la feina feta fins ara a iniciativa d’aquest 
Consistori els anys 2001, 2006 i 2008. 
 
Informa que la majoria de plaques que encara queden a la ciutat és perquè en el seu 
moment les comunitats de propietaris es van negar que fossin tretes perquè tenien la 
sensació que el fet de treure-les els pogués fer perdre algun dret, atès que eren 
vivendes de protecció oficial.  
Afegeix que un cop han passat vint-i-cinc anys això prescriu i no té cap mena de sentit 
i es pot fer pedagogia i explicar que realment es poden treure i que no passa res.  
 
Pel que fa a les plaques que s’han retirat i les que es retirin en el futur diu que es 
dipositen al museu perquè siguin exposades, com a valor pedagògic en el marc de la 
memòria històrica del que havien significat, per què s’havien posat i de quan s’han tret. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet l’esmena presentada a la 
proposició 7.1 a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, es declara acordat el següent: 

“Durant els 40 anys de franquisme moltes persones van sofrir, en la seva pròpia pell, i 
el conjunt del poble en tots els àmbits de les seves vides, la repressió i opressió d’un 
estat dictatorial d’inspiració feixista, on els drets humans vulnerats diàriament, on no es 
respectava la nostra llengua, i on els ideals polítics eren perseguits. 

El Ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat diverses mocions en què, d’acord amb 
la resolució del Parlament de Catalunya sobre la recuperació de la memòria històrica i 
l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, pretenien restituir la dignitat 
de les persones perseguides per la defensa de les llibertats democràtiques i requeria a 
totes les administracions, en l’àmbit de les seves atribucions, a retirar els símbols del 
franquisme que subsistien en monuments, noms de carrer i altres testimonis públics. 
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Aquests acords de ple van ser aprovats en les sessions de 21 de maig de 2001, 20 de 
novembre de 2006 i 14 de març de 2008. 

Han estat moltes les campanyes empreses per aquest ajuntament per tal de retirar, 
definitivament, la simbologia franquista de la ciutat però, malgrat tot, encara queden 
alguns testimonis del règim franquista en façanes d’edificis construïts pel Ministerio de 
la Vivienda que ostenten plaques amb l’anagrama del jou i les fletxes. 

Creiem que és imprescindible la retirada de tota simbologia franquista encara existent 
a la nostra ciutat, a fi de superar d’una vegada per totes el malson que va representar 
aquell règim. 

Per aquest motiu proposem els següents acords: 

1. Donar un nou impuls al compliment total i efectiu dels acords presos pel Ple de 
l'Ajuntament de Manresa el 2001, 2006 i 2008 sobre la retirada dels símbols 
franquistes a l'espai públic. 

2. Adreçar-se als propietaris dels habitatges que tinguin a la façana plaques del 
Ministerio de la Vivienda amb el jou i les fletxes per tal que autoritzin 
l'Ajuntament a facilitar-los la seva retirada fent, al mateix temps, un necessari 
exercici de pedagogia sobre el sentit d'aquests símbols i la conveniència de 
continuar amb la neteja visual de la nostra ciutat. 

3. Obrir  un canal de comunicació amb la ciutadania per tal que sigui aquesta qui 
tingui l’oportunitat de seguir denunciant aquest tipus de simbologia franquista 
que embruta la nostra ciutat. “ 

 
 
7.2 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular 

(CUP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Democràcia Municipal 
(DM), per prioritzar els punts de l’ordre del dia del Ple amb intervenció 
sol·licitada. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de la CUP, ERC i DM, de 19 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el Reglament de Participació Ciutadana d'aquest ajuntament, en el punt 3 de 
l'article 20, regula la participació de les entitats davant del Ple. 
 
Atès que el mateix Reglament de Participació Ciutadana reconeix, en el seu preàmbul, 
que «és un dret inalienable de cada ciutadà o ciutadana participar en el procés de 
presa de decisions sobre assumptes públics que l’afectin». 
 
Atès que, en el mateix preàmbul, es recull que els òrgans polítics i de gestió, com el 
Ple de la corporació, «són els òrgans on, en darrer terme, es prenen les grans 
decisions sobre les polítiques municipal» i, per tant «és del tot necessari que la 
ciutadania pugui tenir-hi, a diferents nivells, presència i participació.» 
 
Atès que, per garantir aquesta presència i participació, cal posar el màxim de facilitats 
a les entitats i col·lectius de la ciutat. 
 
Atès que, en el mandat actual i en el passat, les intervencions de les entitats en les 
mocions es mantenen en els darrers punts de l'ordre del dia, fet que causa que, sovint, 
les compareixents hagin d'esperar durant hores a la seva intervenció.  
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Atès que, en mandats anteriors, les mocions i dictàmens on hi havia intervencions es 
tractaven després de l'aprovació de l'acta anterior i de les qüestions de presidència i 
abans dels dictàmens de les diferents àrees. 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal, al seu article 55, punt 4, diu que «el 
President dirigirà el desenvolupament de la sessió seguint l’enumeració correlativa 
d’assumptes que figuren a l’ordre del dia, si bé, per causa justificada, podrà alterar 
l’ordre en la forma que jutgi convenient, però de manera que tots els assumptes 
relacionats a l’ordre del dia siguin presentats, debatuts i votats, llevat en els supòsits a 
què es refereix l’article següent.» 
 
Per tot això proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Que, sempre que hi hagi sol·licituds d'intervenció al Ple per part d'entitats i col·lectius 
en algun punt de l'ordre del dia, aquest punt sigui tractat després de l'aprovació de 
l'acta anterior i de les «qüestions de presidència» i abans dels dictàmens de les 
diferents àrees.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que els 
plens anteriors al 2011, quan hi havia intervencions sol·licitades com la que s’acaba de 
fer, els punts de l’ordre del dia corresponents es passaven al principi del ple, després 
de les qüestions de presidència, i d’aquesta forma les persones que havien d’intervenir 
sabien aproximadament a l’hora que estarien. 
 
El GMCUP entén que aquesta mesura facilita la participació ciutadana perquè fa que 
la gent no hagi d’esperar molt i perquè és millor i enriqueix els plens.  
 
El GMCUP proposa que a partir del proper ple es torni a fer com anteriorment per tal 
que qui demani per a intervenir pugui fer-ho davant de la resta de dictàmens. 
 
 
La senyora Cristina Cruz, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el 
Reglament de Participació Ciutadana ja expressa la necessitat de considerar la 
participació ciutadana com un procés obert.   
Diu que el document ja preveu que s’ha d’anar variant amb la pràctica i des d’Esquerra 
creuen que s’han de prioritzar aquells punts de l’ordre del dia en què els ciutadans i 
ciutadanes mostren interès i participen intervenint en el Ple, com ha estat avui. 
 
És un reconeixement a allò que preocupa a la ciutadania i d’aquesta manera fer-ho 
més possible i enriquir el debat al Ple. 
 
Recorda que els que avui han intervingut s’han quedat gairebé fins a final de la sessió, 
la qual cosa els agraeix. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que quan 
la ciutadania pot participar ho ha de fer d’una forma més còmoda i que no passi com 
amb una moció que es va presentar a dos quarts de dotze de la nit. 
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Demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, anuncia el vot 
favorable a aquesta proposició, que haurien signat de no ser perquè el seu grup ja 
presentava altres tres mocions. 
 
Afegeix que mentre els regidors i regidores d’aquest ple no s’autoregulin millor sobre la 
durada de les intervencions, consideren que és una proposta necessària per tal de 
facilitar el bon accés de la ciutadania a aquest fòrum de debat municipal local, sense 
haver de castigar la paciència d’aquells que volen col·laborar en la governabilitat de la 
ciutat i per no convertir la participació ciutadana en un estoïcisme innecessari. 
  
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que el seu 
grup s’abstindrà en la votació perquè el compliment d’aquest acord és facultat del 
president del Ple, és a dir, de l’alcalde. 
 
El GMCiU considera que l’argumentació d’aquesta proposició grinyola bastant ja que 
dir que la proposició és un tema sobre la participació ciutadana i que l’únic que s’està 
parlant és que quan es diu que per garantir la presència de la gent s’han de posar el 
màxim de facilitats, és l’única argumentació lògica i que entre tots haurien pogut trobar 
un altre mecanisme que no fos una proposició. 
 
Quan es parla sobre com es participa en els plens, no s’està demanant modificar cap 
article, perquè tot el que es diu sobre el funcionament de la participació ciutadana en 
els plens es mantindrà igual, sinó una modificació que té a veure amb la facultat de 
com es dirigeix l’ordre del dia i si sembla que molt majoritàriament queda clar que es 
facilita amb aquesta mesura d’acord. 
 
A l’encapçalament de la proposició es parla de prioritzar i el senyor Gonzàlez amb 
encert, ha dit que hi ha hagut un dels temes més importants que cada any es 
discuteixen que són les ordenances fiscals i no es posa en primer lloc si no parla 
ningú, si ho fes algú sí. És difícil dir que la priorització només ha de tenir en compte 
aquest aspecte.  
Per altra banda, s’esmenta el punt que diu: “el President dirigirà el desenvolupament 
de la sessió seguint l’enumeració correlativa d’assumptes que figuren a l’ordre del dia, 
si bé, per causa justificada, podrà alterar l’ordre en la forma que jutgi convenient...”, és 
a dir, s’esmenta un article que amb l’acord s’està dient que no se li vol donar valor. I 
aquest article del reglament es pot variar, és a dir, podria haver-hi una proposició 
perquè tots plegats s’emplacin a fer una revisió del Reglament orgànic municipal per 
veure com incentivar la participació general, però s’està demanant una cosa que no 
modifica res del ROM, és a dir, després de la votació d’aquest punt el ROM seguirà 
escrit exactament igual i continuarà essent el president el qui té aquesta facultat i cal 
que això es tingui en compte. 
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Com a última qüestió entenen que hi ha d’haver la màxima facilitat però quan un grup 
de persones o un col·lectiu vol intervenir en un ple municipal perquè vol participar del 
debat públic en el màxim òrgan representatiu de la ciutat, no sap si és un elogi dir-li 
què ha de fer perquè no hagi d’aguantar cap altre punt, són consideracions que posa 
sobre la taula perquè no veuen gens clara l’argumentació dels grups proponents. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix al grup 
Socialista que en tot moment es va mostrar favorable a la moció, però que per una 
qüestió tècnica finalment han decidit no signar-la, però no vol que sembli que els han 
exclòs. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Llobet diu que l’explicació de la introducció de la 
proposició era per per il·lustrar i donar suport a la petició.  
El GMCUP no demana que es canviï el ROM i tampoc era diferent abans del ROM 
quan sí que es feia. Sí que semblava oportú explicar quines eren les raons que 
portaven a presentar aquesta moció i que és un gest de respecte dir-li a la gent que vol 
participar en el ple que ho pugui fer abans perquè per a la CUP això facilitarà que més 
entitats puguin venir perquè tots han tingut experiències de plens molt densos, i que 
tots els assumptes es mereixen tot el respecte. 
  
Acaba la seva intervenció dient que no tothom hi té el mateix interès que els grups 
municipals i que si la ciutadania fa l’esforç de venir se li ha de facilitar al màxim la feina 
i per aquesta raó els atesos no volen dir que no hi hagi una participació suficient sinó 
que s’ha de facilitar encara més. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’S i 1 
GMDM) i 9 abstencions (9 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
Es fa constar que la proposició 7.3 ja s’ha debatut al principi de les 
proposicions. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC) sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre 
pobresa energètica. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 19 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Exposició de motius 
 
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 
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a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2) 
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 

3 punts a l’art. 252-4) 
 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. 
 
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la 
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa. 
 
El Govern de la Generalitat aprovà la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació 
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya. 
 
En aquesta llei: 

- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de 
vulnerabilitat 

- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament 
d’aigua, energia i gas  

- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les 
factures 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el 
Tribunal constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la 
constitucionalitat del Decret  esmentat. 

 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la 
Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals 
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei 
és vigent des del 6 d’agost.  
 
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica 
 
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua, gas i electricitat 
 
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a 
la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments 
 
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims 
 
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i 
s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3 
 
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010 
 
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 
18,2 i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la 
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per 
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aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que 
s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de 
novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent. 
 
El grup municipal d’ERC, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern 
de l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en 
situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any presenta aquesta 
MOCIÓ i demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació 
municipal els següents  
 
ACORDS: 
 
1.- L'Ajuntament de Manresa  rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat 
espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la 
Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica 
 
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les 
persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica 
 
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò 
que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per 
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el 
cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb 
la prestació d’aquests serveis 
 
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per 
al seu coneixement i efectes.” 
 
 
La senyora Àngels Santolària, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu 
grup presenta aquesta proposició per denunciar la nova creuada del govern de l’Estat 
espanyol recorrent davant del Tribunal Constitucional tot el que ve de Catalunya i, en 
aquest cas, legislació que té com a finalitat la protecció dels més vulnerables, també 
manresans i manresanes. 
 
Farà un breu resum dient que primer es va recórrer al Tribunal Constitucional -i es va 
suspendre- el Decret llei 6/2013, que modificava el Codi de consum. 
Aquest mes s’ha recorregut la Llei 20/2014, de Reforma del codi de consum, que 
també ha quedat suspesa i han anunciat que consideren discutible la constitucionalitat 
de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de Mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
Diu que l’única norma encara en vigor que planteja mesures de protecció i garantia 
d’accés als subministraments bàsics, de moment no l’han recorregut. 
 
El GMERC està ben segur de la constitucionalitat d’aquesta llei, també de la seva 
necessitat, ja que porta eines imprescindibles per aturar l’emergència habitacional i els 
talls de subministrament, obligant en aquest darrer cas a les empreses 
subministradores a assumir responsabilitats davant dels efectes d’aquesta crisi. 
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El PP amb aquests recursos es posiciona novament en defensa dels interessos dels 
bancs, en el cas de l’habitatge, i de les grans empreses subministradores, i en contra 
de garantir els drets més bàsics de les persones; i que aquestes grans empreses es 
converteixen en porta giratòria dels exgovernants dels governs de l’Estat espanyol.  
 
Fins a la data aquest Ajuntament ha destinat en aquest exercici uns 80.000€ per fer 
front a aquelles emergències energètiques de la ciutadania que ho ha necessitat, i hi 
ha el compromís de continuar com fins ara cobrint el que faci falta si fos necessari, 
però cal saber que sota l’empara d’aquesta llei encara en vigor la Generalitat està 
treballant en el projecte de Decret que ha d’aprovar el Reglament del Fons d’atenció 
solidària de subministraments bàsics, per donar suport a aquelles persones que no 
puguin atendre aquests subministraments i obtinguin el certificat dels Serveis socials 
conforme són vulnerables energèticament. 
 
El GMERC espera que aquest Reglament s’aprovi i que no sigui recorregut per l’Estat 
perquè sinó sí que afectaria a les arques municipals. 
 
Aquesta moció es planteja per defensar aquesta llei, vetllar per la seva aplicació, tal 
com està desenvolupant la Generalitat, i faci el que faci el govern d’Espanya, se’n 
despleguin els recursos establint acords amb les companyies subministradores per 
garantir ajuts i evitar l’acumulació de deutes d’aquelles persones i famílies tan 
desafavorides en aquests moments. 
 
El GMERC demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el 
suport del seu grup a la legislació catalana sobre pobresa energètica, que ja va tenir la 
participació i suport actiu dels companys i companyes, Diputats i Diputades Socialistes 
al Parlament de Catalunya. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
GMCUP votarà favorablement la moció d’ERC, però farà algunes consideracions al 
respecte. 
 
Pel que fa a la primera part de la Llei 20/2014 encara té prop de sis mesos de vigència 
i entenen que l’Ajuntament ha de ser part activa a l’hora d’aplicar-la, fent d’enllaç entre 
les persones afectades per la pobresa energètica i les subministradores per tal d’evitar 
aquests talls. 
 
Des del GMCUP entenen que quanta més implicació de l’Ajuntament amb la llei més 
deslegitimat estarà el Tribunal Constitucional. Si aquesta és una llei que afavoreix els 
interessos de les classes treballadores això li fa un flac favor a l’Estat espanyol en el 
sentit que si tomba aquesta llei, però abans que ho faci, si durant aquests sis mesos 
els consistoris catalans han fet tot el possible per dur-ho a la pràctica amb el benefici 
per a les classes populars que pateixen la pobresa energètica, farà que també hi hagi 
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una deslegitimació de l’Estat espanyol i d’aquesta forma un desenvolupament profund 
municipal també ajudarà a la construcció d’un nou país i a fer créixer 
l’independentisme. 
 
Des del GMCUP entenen que l’objectiu final és arribar amb la conscienciació d’una 
majoria social que permetés desobeir de totes totes el Tribunal Constitucional. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que més enllà 
del fons de la qüestió ens trobem en un dels casos més paradigmàtics de tot allò que 
és present en el procés que Catalunya està vivint. 
Quan es parla del compliment de la llei, la separació de poders, etc, s’està parlant 
constantment d’exemples com aquest, en el sentit que no val la trampa de dir que a 
Catalunya ja vivim amb plena democràcia i llibertat perquè tenim un govern i un 
Parlament i evidentment poden executar i legislar com vulguin perquè si no hi ha la 
tercera pota que vol dir que el sistema judicial també és exactament autònom i 
clarament sobirà des del punt de vista de Catalunya, lògicament els Tribunals, la 
justícia espanyola, cada vegada que vulgui, a partir de la iniciativa del govern 
espanyol, dels grups parlamentaris espanyols, de qui sigui, és el sistema judicial 
espanyol el que acaba dictaminant si és vàlida o no, si pot tirar endavant o no allò que 
aprova democràticament el Parlament de Catalunya.  
És evident que no tenim les eines que té un país normal i és una obvietat i és estrany 
que de vegades es vulgui discutir, però es pot dir que ja s’està d’acord que sigui això o 
no s’està d’acord, però que no es faci la trampa que ja es té la separació de poders. 
 
Sobre aquest cas concret s’està parlant de la insensibilitat que suposa posar a 
l’abisme la possibilitat que el país i els seus ajuntaments puguin prendre mesures per 
actuar davant de les situacions de pobresa energètica. 
 
Sobre la qüestió que una de les lleis de les quals es parla, que estarà vigent com a 
mínim mig any més, com que hi ha una pregunta sobre aquest tema, en parlarà en la 
resposta pertinent. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació i el 
Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (9 GMCiU 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 
GMDM) i 2 abstencions (2 GMC’S) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
7.5 Proposició dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC), Convergència i Unió (CiU), Candidatura d’Unitat Popular (CUP)  i 
Democràcia Municipal (DM), amb motiu del 75è aniversari de l’assassinat 
del president Lluís Companys i Jover. Justícia Universal i Memòria 
Històrica 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CiU, CUP i DM, de 19 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
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“El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del Molt 
Honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació 
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara sense 
declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.  

Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat 
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap 
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu 
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la 
dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals 
militars, entre ells el que condemnava el President Companys.  

D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el 
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada 
pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència 
dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena 
de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren 
inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims 
conforme la llei 52/2007.  

D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs 
de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de 
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, 
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu 
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els 
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a 
l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució 
que és la seva legítima propietària.  

Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes 
del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini 
en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el 
President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la 
denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President 
Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.  

Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que 
no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat 
d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la 
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. 
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la 
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a 
declarar nul el seu judici. 

Després de dècades de suposades llibertats democràtiques, considerem que encara 
no s’ha reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de 
milers de víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al 
Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i 
realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor. 



                        Acta de la sessió plenària núm. 13 de 22 d’octubre de 2015                              127 

Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra 
és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova 
República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la 
fraternitat i la justícia universal.  

Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem 
posat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. 
Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i 
que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la 
lluita social i la lluita nacional és indestriable.  

En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 

Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat 
de Catalunya, el Molt Honorable Senyor Lluís Companys i Jover, així com realitzar 
totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui 
reparat.  

Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar 
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals 
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de 
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu 
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat 
als efectes legals procedents. D’aquesta manera, quedarien anul·lades totes les 
sentències contra els milers de republicanes i republicans represaliats pel feixisme. 

Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal 
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió 
d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la 
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i 
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació 
activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el 
recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.  

Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l’arxiu d’Àvila.  

Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de 
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president 
europeu elegit democràticament i afusellat pel feixisme durant el segle XX. Un acte 
que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.  

Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina 
mentre no siguin restituïdes les famílies. 

Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a les Corts espanyoles, al 
Parlament Europeu , a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria 
històrica. “ 
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El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que com en el 
cas dels símbols franquistes aquest Ajuntament no és el primer cop que aprova instar 
el Govern de l’Estat a dur a terme les accions jurídiques i polítiques pertinents per 
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President Companys. Una burla de judici 
que el va condemnar a mort, esdevenint l’únic president escollit democràticament 
assassinat per un govern feixista. 
 
Enguany es commemoren els 75 anys del seu afusellament i volen tornar a posar de 
manifest els dèficits democràtics d’un estat que, governat per la dreta o per aquells 
que s’anomenen republicans i d’esquerres, sistemàticament s’ha negat a revisar i 
anul·lar tots els judicis sumaríssims de la guerra civil i del franquisme, el del President 
Companys i el de tants altres defensors de la democràcia i la república, un fet insòlit a 
Europa.  
Un estat, l’espanyol, que segueix atacant la nostra llengua i les competències i 
institucions, un estat que ataca els més febles recorrent aquelles lleis com la que es 
veia fa uns moments sobre la pobresa energètica. Un estat que impugna les urnes i 
posa querelles contra presidents, que l’únic que fan és seguir el mandat expressat pel 
poble. Un estat que no només ens ajuda en res sinó que va en contra de tot i del qual 
esperem poder-nos-en desconnectar tan ràpidament com sigui possible. 
 
Per tots aquests motius i per la memòria d’aquells que els han precedit i han defensat 
la llibertat, el GMERC demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor del Grup Municipal de CiU, manifesta que per 
sobre de les ideologies, de les idees, de les formacions polítiques i dels partits polítics, 
entenen que hi ha un concepte molt clar i que ha de ser present en qualsevol 
democràcia, que és la seva cultura democràtica. 
Novament i relacionat amb la commemoració del 75è aniversari de l’afusellament del 
President Companys, novament es posa de relleu la falta de cultura democràtica de 
l’Estat espanyol, en no ser capaç de restablir la dignitat del nostre expresident, de la 
pròpia institució i també de la pròpia Nació Catalana. 
 
Més enllà de les diferències que puguin tenir les diferents formacions polítiques, de la 
forma de fer i de pensar, els estats moderns -hi ha exemples d’altres que ho han fet-, 
demostren que revisar la història, disculpar-se a revertir judicis il·legals, etc, el que fa 
és enfortir la cultura democràtica, ser just en la seva mesura i en les seves actuacions. 
 
Per tot això, novament es demana a l’Estat espanyol que actuï d’una manera 
democràtica, justa i que de totes formes sigui capaç de mirar-se al mirall i de restablir 
la història en la seva justa mesura. 
 
El GMCiU votarà favorablement la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
gairebé s’ha dit tot i només volen posar èmfasi en el fet que Lluís Companys, a part de 
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ser un ferm defensor de les llibertats nacionals, també ho va ser de les classes 
populars catalanes, concretament i sobretot amb la pagesia, amb la fundació de la 
Unió de Rabassaires i amb la Llei de contractes de conreu. 
Afegeix que, a part de rehabilitar la figura de Lluís Companys, també cal recordar –
com es fa esment en la moció-, a tota la resta de lluitadores condemnades pel 
franquisme. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que vol 
posar en valor un aspecte col·lateral que és el fet de la importància que té posicionar la 
ciutat de Manresa en assumptes que no són eminentment municipalistes, ja sigui en la 
moció anterior sobre el TTIP, amb aquesta o les que vinguin d’instar el Govern de la 
Generalitat o el Govern de l’Estat, per situar la nostra ciutat i donar la imatge d’unitat, 
que el que es decideix forma part de la nostra sobirania.  
 
Creu que és molt interessant el fet de polititzar el debat i cuidar allò que deia el senyor 
Serracanta, d’alimentar la nostra cultura democràtica. 
 
El GMDM demana el vota favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el 
suport del seu grup a la proposició.  
Diu que estan d’acord amb tots els seus punts, tot i que haurien redactat de forma 
diferent algun dels atesos, però creuen que és justa i necessària l’anul·lació del judici 
sumaríssim que va acabar en infame afusellament i assassinat del President electe 
Lluís Companys. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC) sobre revisió de la tarifació social vigent que s’aplica a tributs i 
preus públics. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 19 d’octubre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que amb data 16 d’octubre de 2014, el Ple de la Corporació va aprovar el 
document de conclusions de la Comissió de treball constituïda per resolució de 
l’alcalde de 30 de setembre de 2014 amb l’objectiu d’establir un sistema de Tarifació 
Social a aplicar en tributs i preus públics. 
 
Atès que en el mateix dictamen s’acordava (fruit d’una aportació de membres del 
Pacte de Ciutat per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social) que es 
constituiria una comissió d’avaluació, per tal d’analitzar i valorar la idoneïtat del 
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sistema de tarifació social “en el decurs de l’any, i de cara a actualitzacions 
futures”. 
 
Atès que aquell dictamen es va aprovar sense cap vot en contra tot i que alguns grups 
municipals ja vam posar de manifest que, malgrat que la proposta era molt positiva, 
era també millorable (per exemple: pel que fa bonificacions per a famílies 
monoparentals documentables; o pel que fa al 30% de quantitat dinerària a 
incrementar per persona al barem establert pel SMI per a famílies amb fins a 7 
membres) i que, per això, era molt oportú que és fes prèviament una avaluació adient 
per part de la comissió que proposava i per part de, com a mínim, les organitzacions i 
entitats adherides al Pacte de Ciutat. 
 
Atès que en el darrer Ple Municipal vam aprovar, per unanimitat, la reedició del Pacte 
de Ciutat. 
 
El Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
 L’Ajuntament de Manresa facilitarà als membres del reeditat Pacte de Ciutat 

per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, com a mínim una 
setmana abans de la primera reunió que se celebri, un informe detallat 
d’avaluació de la Tarifació Social actualment vigent, elaborat per la comissió 
redactora de la proposta aprovada l’octubre de 2014; un informe que 
esdevingui també proposta de possibles millores que s’hi puguin incorporar 
més enllà de les modificacions i actualitzacions tècniques que ja s’hagin 
incorporat en les ordenances  per a 2016 en aquesta mateixa sessió del Ple. 

 El reeditat Pacte de Ciutat per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió 
Social es constituirà i reunirà per primera vegada abans de l’aprovació dels 
pressupostos municipals de l’Ajuntament per a 2016 amb l’objectiu que, un cop 
feta l’avaluació d’aquest document, es puguin elevar les seves propostes al 
Govern municipal i que, en la mesura del possible, les aportacions que 
s’acordin al Pacte de Ciutat passin a ser d’aplicació durant l’exercici vinent.” 

 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que la 
moció està prou argumentada i demana al secretari que doni per retirada la part 
segona de l’acord que es proposa adoptar, atès que en la reunió d’ahir de la Junta de 
Portaveus van ser coneixedors que la primera reunió del reeditat Pacte de Ciutat per a 
la promoció econòmica i la cohesió social es farà el 3 de novembre, i queda clar que 
d’aquí a deu dies és impossible tenir l’informe que es demana en la proposta. 
 
El GMPSC espera que la proposició en la seva part primera sigui aprovada, i que 
l’informe es faci per tal que es pugui compartir i, si cal, fer-hi les modificacions que 
calguin en la tarifació, en la seva aplicació, i en benefici d’una millor i més àmplia 
atenció a la pobresa en la situació actual d’emergència. 
 
Afegeix que en la línia del que deia abans, dels ingressos i les despeses, de les 
ordenances i dels pressupostos, el GMPSC pensa que estaria bé que l’avaluació que 
es fa de la tarifació social pugui estar feta abans de l’aprovació dels propers 
pressupostos, per tal que les conclusions de l’avaluació puguin tenir una incidència 
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real en el pressupost, sense que s’hagi d’anar als tan sovintejats dictàmens de 
modificació de crèdit pressupostari, que no sempre són per majors ingressos. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que 
aquesta moció té un sentit molt positiu, però hi troben un problema greu que és 
vincular de forma obligatòria la revisió de la tarifació social al Pacte de Ciutat. 
 
El GMDM creu que té prou importància per si sol com per tractar-ho. A més a més, vist 
el ple anterior, és possible que no tots els partits estiguin dins el Pacte de Ciutat, amb 
la qual cosa votaran en contra. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
aquesta moció sobre la tarifació social, hereva d’una moció del PSC que, al seu torn 
era hereva d’una moció de la CUP i d’una proposta d’ICV-EUiA, en el ple de l’any 
passat ja van dir que no els convencia el que es va aprovar en aquell moment, que era 
el document de revisió de la tarifació social perquè la moció original del PSC deia que 
es crearia una Comissió amb representants dels diferents partits i entitats. 
Allò no es va fer i el GMCUP es va queixar i pel que veuen tampoc hi ha intenció de 
fer-ho aquesta vegada, per la qual cosa creuen que seria un bon moment per fer-ho. 
 
Com ha explicat el senyor Escolà entenen que el Pacte de Ciutat és el lloc on es pot 
presentar això, però el GMCUP entén que no s’ha de limitar al Pacte de ciutat perquè 
aquest té uns objectius i una finalitat que no ha de ser a la força compartida per tots 
els Grups municipals d’aquest consistori. Per tant, si hi ha algun grup que no se sent 
còmode en el Pacte de ciutat creuen que és un tema prou important com perquè sigui 
tractat per tots els grups i per les entitats que poden aportar molt més que els mateixos 
grups. 
 
El GMCUP demanaria que es fes l’esforç perquè, a part del que diu el Pacte de ciutat, 
s’inclogui també -que serà debatut per tots els grups i entitats que ho sol·licitin-, i si no 
es veuran obligats a votar en contra de la moció. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, manifesta que 
en el dictamen que es va aprovar, que era dictamen del Document de conclusions de 
la comissió de tarifació social i de la proposta de sistema de tarifació social, aplicant 
tributs i preus públics o privats, en l’annex que adjuntava el dictamen, en el seu punt 7 
es recollia l’aportació dels membres del Pacte de Ciutat, que demanava que s’establís 
un mecanisme d’avaluació, i deia: “que un cop transcorregut un any de la seva 
aplicació es valorarà la idoneïtat del sistema de tarifació social proposat, avaluant el 
seu impacte i proposant modificacions, si s’escau. A tal efecte, l’Ajuntament nomenarà 
una comissió de valoració encarregada d’elaborar l’informe valoratiu.” 
 
Aquesta proposta de tarifació social de l’Ajuntament de Manresa s’aplicà a partir de l’1 
de gener del 2015 amb les noves ordenances. 



                        Acta de la sessió plenària núm. 13 de 22 d’octubre de 2015                              132 

Per tant, li sembla entendre que l’únic que el senyor González proposa és avançar 
aquesta avaluació, que ja és prevista i el mecanisme amb què s’ha de fer també. Així 
mateix demana que s’efectuï previ a l’elaboració dels pressupostos per a l’any vinent. 
 
El GMERC creu que en tractar-se del primer any d’aplicació de la tarifació social, cal 
que aquesta valoració sigui feta en el temps i la forma previst inicialment, i que sigui 
recollida en un informe exhaustiu, que posteriorment es recullin les mesures 
correctores o les propostes de millora que se’n derivin i siguin aprovades per aquest 
ple. 
 
El GMERC no donarà suport a la proposta que es presenta a aprovació. 
 
 
La senyora M.Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació i 
Igualtat, manifesta que tal com va aprovar el ple del passat mes d’octubre de 2014 ja 
es feia esment a aquest document que avalués la idoneïtat d’aquest sistema de 
tarifació. Explica que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 i acabarà el 31 de 
desembre d’enguany. A partir d’aquest moment no només es farà un informe sinó que 
s’estudiarà l’impacte que ha tingut i quines propostes de millora es poden fer. 
 
El GMCiU considera que no es pot aprovar aquesta moció perquè  els terminis que es 
proposen són inviables. Diu que hi ha dues comissions internes en què s’hi treballa 
tant des de l’Àrea de Serveis Socials com des de l’Àrea Econòmica i després de la 
valoració interna i del seguiment que es fa sobre els treballs fins a final d’any no es 
podrà disposar de la valoració. 
 
Per aquestes raons es considera oportú que seria més adient que aquesta moció es 
pogués presentar el mes de gener per poder-ne parlar i perquè ja es disposaria de 
més dades al respecte. 
  
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que entén 
que l’Ajuntament avaluarà la tarifació social i que es farà el mes de gener. Entén que 
es crearà aquesta comissió avaluadora i, per tant, el Pacte de Ciutat ho valorarà. 
Malgrat la no aprovació de la proposta manifesta el seu agraïment per tanta positivitat 
en aquest tema. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.6 del Grup 
Municipal del PSC a votació, amb esmena in voce incorporada, i el Ple la rebutja 
per 20 vots negatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP i 1 GMDM) i 5 vots afirmatius 
(3 GMPSC i 2 GMC’s). 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC) sobre aixecament de barreres de l’autopista durant els talls de 
carretera que es produeixin en el futur immediat com a conseqüència de 
les obres a la C-55. 
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 19 d’octubre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Manresa  reunida el 16 de setembre vam 
acordar per unanimitat instar al Servei Català de Trànsit a realitzar una auditoria urgent 
dels accessos a les autovies del nostre territori i de la seva senyalització vertical i 
horitzontal; i a preveure, planificar i executar amb la mateixa urgència quantes 
mesures de seguretat noves calgui aplicar. També instàvem al Servei Català de 
Trànsit i al Departament de Territori de la Generalitat a informar a aquest ajuntament 
de les raons per les quals no es va decidir plantejar com alternativa al tall de trànsit de 
la via, l’aixecament temporal de les barreres del peatge de l’autopista Terrassa-
Manresa. I, finalment també instàvem a la Generalitat de Catalunya a què negociés 
amb l’empresa concessionària de l’autopista que aquesta mesura excepcional 
d’aixecament de barreres es pugui aplicar, en el cas que futurs accidents de trànsit de 
gravetat suposin un tall prolongat de la circulació a la C55. 

Ha passat un mes i estem segurs que la Generalitat ha donat resposta a les 
“instancies” de l’Ajuntament de Manresa i, que aquest Ple municipal serà degudament 
informat. 

D’altra banda, fa uns dies que el Departament de Territori va avisar a través del diari 
Regió7 que com a conseqüència de les obres de millora de la seguretat a la C55 hi 
haurà talls nocturns de carretera al tram que es troba en obres des d’aquest estiu, 
entre Manresa i Castellbell. Les mateixes fonts del departament -explicava el diari 
dissabte- que els talls es produiran entre les 10 de la nit (ocasionalment les vuit del 
vespre) i les 6 de la matinada. 

Atès que les obres en tot aquest tram no és previst que acabin fins d’aquí a quatre o 
cinc mesos. 

Atès que si bé és cert que tot i que de nit hi ha menys densitat de trànsit; no és menys 
cert que en l’espai de temps que va entre les 4.30 h. i les 8 h.; són molts els vehicles 
que circulen per motius de desplaçament laboral i que per als conductors d’aquests 
vehicles, una diferència de 15-30 minuts pot esdevenir molt important a l’hora de 
complir amb els seus horaris a la feina. 

És per això que el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció del següent: 

 

ACORD. 

Instar al Departament de Territori de la Generalitat a, en el marc de les negociacions 
que manté amb la concessionària de l’autopista C-16 per implantar descomptes que 
s’han anunciat per al mes de gener, i més enllà del debat més complex sobre la 
gratuïtat o no de l’autopista, que negocií també l’aixecament excepcional de les 
barreres del peatge durant el període de temps que durin cada tall de carretera que es 
puguin haver de fer mentre durin les obres de millora a la C-55, entre Manresa i 
Monistrol de Montserrat.” 

 
Així mateix, el secretari presenta una esmena del Grup Municipal de la CUP a la 
proposició del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, que es transcriu a 
continuació: 
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“- Proposem afegir un atès: 

Atès que l'amplada de calçada provisional és menor a l'establera i impossibilitaria el 
pas en cas de circular vehicles pesants en els dos sentits de la marxa. 

- Proposem la substitució de l'acord: 

Instar al Departament de Territori de la Generalitat a, en el marc de les negociacions 
que manté amb la concessionària de l’autopista C-16, per implantar descomptes que 
s’han anunciat per al mes de gener, i més enllà del debat més complex sobre la 
gratuïtat o no de l’autopista, que negocií també l’aixecament excepcional de les 
barreres del peatge durant el període de temps que durin les obres de millora a la C-
55, entre Manresa i Monistrol de Montserrat.” 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, explica que la 
situació de la C-55 és greu, la situació de col·lapse de trànsit desespera els usuaris. 
Les obres que s’hi estan fent estan pensades amb l’objectiu de millorar la seguretat, 
encara que no tothom hi estigui d’acord, i l’alternativa a aquestes obres està a tocar de 
la carretera i només cal una mica de voluntat, interès en la negociació i negociació. 
 
El GMPSC no dubta de la voluntat de tots els grups municipals en resoldre aquesta 
problemàtica -tampoc dubtava en l’anterior moció i l’han sorprès-, i està convençut que 
la proposta d’instar la Generalitat a negociar l’aixecament de les barreres del peatge 
mentre durin aquestes obres serà votada favorablement. 
 
El GMPSC demana el vot afirmatiu i una explicació del govern municipal sobre si 
l’acord de la Junta de Portaveus que van adoptar fa un mes sobre la seguretat 
d’accesos i sobre aixecament de barreres en casos d’accident greu, amb tall perllongat 
de trànsit, ha tingut alguna resposta per part de la Generalitat. Recorda haver sentit el 
senyor Serracanta, en una intervenció a la televisió local, en què li semblà que havia 
tingut una reunió amb Carreteres, però desconeix si era sobre aquesta qüestió.  
 
Afegeix que no servirà de gaire el que aprovi aquest ple si després la Generalitat no 
se’n surt en la negociació amb AUTEMA. Saben que és complicat i complex que fins i 
tot seran ells –els regidors i regidora socialista- els que ja posin sobre la taula en 
aquest ple que amb el govern del Molt Honorable Pascual Maragall a la Generalitat i 
amb l’Honorable Joaquim Nadal a Política Territorial, tot i que els alcaldes del Bages 
ho van intentar no se’n van sortir. El senyor Joaquim Nadal i el seu germà, Secretari 
General de Mobilitat, van ser un frontó petri al respecte. 
 
El GMPSC espera de l’Honorable Santi Vila i de l’autoanomenat govern dels millors, 
una resolució millor i que aquest acord no quedi en el que podria quedar, si s’aprova, 
en què aniran passant els dies fins arribar el mes de gener i els anunciats descomptes 
que el mateix Conseller ja ha fet públics en diverses ocasions, sempre i quan aquests 
descomptes no es tornin a endarrerir com va passar algun cop amb el seu primer 
anunci al respecte. 
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L’alcalde diu que en representació de l’equip de govern intervindrà la senyora Olga 
Sánchez, regidora delegada de Mobilitat. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
el seu grup retira el primer atès de l’esmena presentada, ja que no disposen dels 
estudis sobre les amplades de calçada, però els donava la sensació que dos vehicles 
pesants era bastant complicat. 
 
Diu que l’aposta de la CUP des de fa anys pel que fa a la comunicació entre Barcelona 
i Manresa -i entre d’altres poblacions també-, sempre ha estat el transport públic. 
Per al seu grup la millor inversió per a aquest transport és l’augment de temps i 
freqüència dels trens de la Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  
 
Pel que fa al transport privat creuen que les obres del desdoblament de la C-55 entre 
Manresa i Castellbell és un atac molt greu al territori, ja que tenir dues carreteres 
paral·leles entre elles no és necessari, simplement amb uns bons accessos a la C-16 
des de Manresa i l’expropiació i/o nacionalització d’aquesta, acabaria amb el problema 
almenys en aquest tram. 
 
Afegeix que cap dels presents li negarà que l’autopista està més que pagada i que la 
seva concessió és un concepte força obscur que ara sembla que surt a la llum. 
 
Continua dient que l’estat de la C-55, amb talls o sense, és d’una alta complexitat i 
amb una seguretat dubtosa, per tant, creien que la moció presentada pel GMPSC es 
quedava curta i que s’havia d’emplaçar a no només obrir l’autopista durant els talls de 
la C-55 sinó de fer-ho mentre durin les obres de desdoblament. 
Demana el vot favorable a l’esmena presentada. 
 
 
El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta el vot 
favorable a l’esmena de la CUP perquè si bé estan d’acord amb el grup Socialista que 
cal aixecar barreres, són partidaris d’aixecar-les per sempre, però si més no durant tot 
el període en què durin les obres. 
 
Demana al PSC que sigui una mica més curós en el tractament de temes tan sensibles 
com aquest, una carretera on malauradament hi han perdut la vida tants conciutadans 
nostres.  
 
El GMERC entén que aquest és un tema per treballar conjuntament com ja es va fent 
durant anys en el marc del Consorci viari on hi ha representats un ampli ventall 
d’agents de la ciutat i comarca. És en aquest marc que el proper 28 d’octubre el 
Consorci es reunirà amb el Secretari de Mobilitat per parlar d’aquestes bonificacions 
promeses pel Conseller Vila fa més de dos anys i que s’han posposat per segona 
vegada. També es parlarà de l’aixecament de les barreres en els casos d’accidents i 
quin protocol d’actuació hi ha d’haver perquè en aquests casos s’aixequin les barreres, 
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i també per trobar la solució definitiva a l’accés viari amb Barcelona, una solució que 
entenen que hauria de ser la més ràpida, la més econòmica i la més sostenible. 
Comparteixen amb la CUP que com han manifestat reiteradament la solució passa per 
l’alliberament de la C-16. 
 
Per acabar, demana que s’intenti fer el mínim de partidisme en aquest tema i que 
s’utilitzin aquells mecanismes on tots estan representats per anar units a demanar 
perquè d’aquesta manera se’n sortiran amb més èxit. 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Mobilitat, diu que centrarà la seva 
intervenció en un objectiu comú que és el de reduir la sinistralitat i amb el debat d’allò 
que demana la moció.  
Pel que fa al primer paràgraf de la moció subscriu el que ha dit el senyor Aloy i vol 
posar en coneixement la informació següent respecte d’aquestes obres.  
Exposa que el mes de juny es comunica a l’Ajuntament l’inici d’aquestes obres el 22 
de juny i a partir d’aqui l’Ajuntament informa sobre el que es demana, que s’informi que 
són per millorar la seguretat viària, que s’instal·larà la mitjana separadora de carrils i 
altres actuacions com la millora del drenatge, adequació de senyalització, etc. 
En aquesta mateixa nota de premsa l’equip de govern anunciava que si hi havia 
afectacions de la mobilitat s’havien de fer passos alternatius, etc, es faria en horari 
nocturn, tal com es deia en la informació. 
A través de la notícia que es publica en un mitjà de la ciutat on s’informa que hi hauran 
talls nocturns, els genera sorpresa donat que l’Ajuntament hauria volgut estar informat 
com en l’inici d’obres, que hi havia una situació extraordinària que obligaria a fer talls 
nocturns, no només a Manresa sinó també a la resta de municipis que es troben en el 
tram de 8 km, de Manresa fins Castellbell i el Vilar. 
Un cop es comprova que hi ha retencions, talls de trànsit i que no s’ha comunicat es 
fan gestions fins el punt que en l’horari nocturn potser hi ha moltes coses a dir.  
 
Convida a fer una reflexió perquè davant de qualsevol circumstància a la C-55 tots fan 
propostes. Avui una proposta al Ple, el Consorci en portarà d’altres, la Federació en 
presenta una altra per diumenge. 
Diu que si realment persegueixen un objectiu comú com reduir la sinistralitat que 
intentin informar-se aquests òrgans col·legiats perquè es malgasten energies i crea 
certa confusió. 
 
Afegeix que davant d’aquesta proposició del GMPSC s’està parlant d’un problema 
extraordinari i, per tant, una solució extraordinària.  
 
Agraeix el gest dels companys de la CUP i de la seva moció, que encara és més 
rotunda, però també diu que estan veient una solució extraordinària a un problema 
extraordinari. Agraeixen que per la rigorositat del tema retirin l’atès que es proposava 
afegir perquè ho fa tot més fàcil. 
 
Acaba la intervenció dient que el GMCiU votarà favorablement les dues propostes. 
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El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, respon al senyor 
Aloy que cap a les víctimes, el màxim respecte. 
 
Pel que fa al partidisme, diu que en els atesos de la moció hi ha la petició al govern –
creu que no satisfeta-, d’informació sobre com està l’acord que es va fer de Junta de 
Portaveus sobre el tema d’accidents a la C-55, concretament en el tram d’autovies, 
perquè s’ha detectat que hi ha un problema amb alguna senyalització perquè s’han 
produït diversos accidents.  
Aquest acord el va fer la Junta de Portaveus i ha estat inclòs en el balanç que aquest 
govern ha fet públic fa unes setmanes com un fet que aquest govern posava en valor 
sobre aquests cent primers dies de govern. 
 
Pregunta al senyor Aloy si sap si algú li ha dit de qui va ser iniciativa aquell acord. 
Partidisme amb la carretera? Amb les víctimes? Que sigui més curós? Creu que el 
senyor Aloy s’ha passat una mica de frenada. 
Diu que tenim un problema i que hi ha molta gent que les està passant magres. I en la 
línia del partidisme ja li agradaria escoltar algú que critiqui com ha criticat ell en aquest 
mateix ple un govern propi de la Generalitat, que ha dit que era frontó pètric a 
qualsevol iniciativa que ells havien fet en aquesta línia. En aquella època els alcaldes 
del Bages ja demanaven l’obra de l’entrada a Sant Vicenç i no se’n van sortir, i l’únic 
que demana al govern és si aquesta vegada se’n sortiran. 
 
Creu que el senyor Aloy ha volgut anar massa ràpid. Li diu que entrarà al govern i que 
serà regidor de govern en pocs mesos i podrà tractar l’oposició com ell s’ha sentit amb 
aquesta resposta que ell ha tingut en aquest ple, però que no li citi les víctimes com si 
ell no les respectés perquè les respecten i molt.  
 
De partidisme tots en fan i qui més qui menys n’ha fet. 
Insisteix que quan el GMPSC presenta mocions –s’aprovin o no-, ho fa des d’un punt 
de vista empàtic, redactant-les de manera que si ells fossin els que estessin al govern 
les poguessin aprovar. 
 
Acaba la seva intervenció demananant si l’Ajuntament instarà la Generalitat que 
puntualment, com a mínim, -ja sap que és millor que sigui durant tot el procés de 
l’obra-, però ell ho acotava per fer-ho més factible, només durant la nit, per pròpia 
experiència. 
 
El GMPS votarà l’esmena del GMCUP, que va molt més enllà del que proposava el 
seu grup, que no és que no hi volguessin anar sinó que ho intentaven per fer possible 
que es pogués aprovar i esperen que així sigui. 
 
 
El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, intervé per al·lusions i 
per demanar disculpes tant al Grup Socialista com al senyor Felip González per si 
s’han sentit ofesos i a la resta de companys per haver estat motiu d’allargar el ple 
innecessàriament. 
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Només vol remarcar que amb la seva intervenció volia posar de manifest que amb un 
tema tan trascendental com aquest, tan important i que encara falta molt per lluitar, si 
s’aprofiten aquelles eines de què ja es disposa i on estan tots representats segur que 
se’n sortiran amb més força. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.7 a votació, 
amb l’esmena incorporada, i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 
GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i 1 abstenció (1 GMERC).  
Es fa constar que la senyora Anna Crespo, del Grup Municipal d’ERC, es trobava 
fora de la sala en el moment de la votació. Per tant, es declara acordat el 
següent: 
  
 
“La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Manresa  reunida el 16 de setembre vam 
acordar per unanimitat instar al Servei Català de Trànsit a realitzar una auditoria urgent 
dels accessos a les autovies del nostre territori i de la seva senyalització vertical i 
horitzontal; i a preveure, planificar i executar amb la mateixa urgència quantes 
mesures de seguretat noves calgui aplicar. També instàvem al Servei Català de 
Trànsit i al Departament de Territori de la Generalitat a informar a aquest ajuntament 
de les raons per les quals no es va decidir plantejar com alternativa al tall de trànsit de 
la via, l’aixecament temporal de les barreres del peatge de l’autopista Terrassa-
Manresa. I, finalment també instàvem a la Generalitat de Catalunya a què negociés 
amb l’empresa concessionària de l’autopista que aquesta mesura excepcional 
d’aixecament de barreres es pugui aplicar, en el cas que futurs accidents de trànsit de 
gravetat suposin un tall prolongat de la circulació a la C55. 

Ha passat un mes i estem segurs que la Generalitat ha donat resposta a les 
“instancies” de l’Ajuntament de Manresa i, que aquest Ple municipal serà degudament 
informat. 

D’altra banda, fa uns dies que el Departament de Territori va avisar a través del diari 
Regió7 que com a conseqüència de les obres de millora de la seguretat a la C55 hi 
haurà talls nocturns de carretera al tram que es troba en obres des d’aquest estiu, 
entre Manresa i Castellbell. Les mateixes fonts del departament -explicava el diari 
dissabte- que els talls es produiran entre les 10 de la nit (ocasionalment les vuit del 
vespre) i les 6 de la matinada. 

Atès que les obres en tot aquest tram no és previst que acabin fins d’aquí a quatre o 
cinc mesos. 

Atès que si bé és cert que tot i que de nit hi ha menys densitat de trànsit; no és menys 
cert que en l’espai de temps que va entre les 4.30 h. i les 8 h.; són molts els vehicles 
que circulen per motius de desplaçament laboral i que per als conductors d’aquests 
vehicles, una diferència de 15-30 minuts pot esdevenir molt important a l’hora de 
complir amb els seus horaris a la feina. 

ACORD 

Instar al Departament de Territori de la Generalitat a, en el marc de les negociacions 
que manté amb la concessionària de l’autopista C-16, per implantar descomptes que 
s’han anunciat per al mes de gener, i més enllà del debat més complex sobre la 
gratuïtat o no de l’autopista, que negocií també l’aixecament excepcional de les 
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barreres del peatge durant el període de temps que durin les obres de millora a la C-
55, entre Manresa i Monistrol de Montserrat.” 
 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC) sobre retorn del Retaule del Roser a la Parròquia de Sant Sadurní 
de Salelles després de la Sentència Judicial 86/15, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona. 

 
L’alcalde informa que el Grup Municipal del PSC ha presentat un escrit en què 
comunica que retira la proposició 7.8.  
Tot i així, dóna la paraula al president del GMPSC perquè s’expliqui. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, informa que la 
proposta del seu grup, a petició del Govern municipal, s’ha retirat perquè l’equip de 
govern ha acordat amb l’AV de Salelles i la Comissió pro Retaule que es donen trenta 
dies de temps per iniciar unes negociacions. 
Amb aquest compromís de l’equip de govern, que implica que si no hi ha un acord en 
els propers dies sobre aquest tema, se’n podrà tornar a parlar en el ple del mes de 
novembre i que els ciutadans que havien demanat per a intervenir en el Ple ho puguin 
fer, no han tingut cap inconvenient a retirar-la. 
 
 
7.9 Proposició dels Grups Municipals de Convergència i Unió (CiU) i Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), de suport al president Mas, 
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva 
imputació per l’organització del 9N. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC, de 19 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del 
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i 
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme 
i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de 
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la 
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la 
consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, 
tots tres van rebre la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a 
declarar aquest mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es 
commemorava el 75è aniversari de l’afusellament del President Companys). Se’ls 
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van 
des de la inhabilitació fins a la presó.  
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Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de CiU, ERC i la CUP proposen al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i 
la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu 
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics. 
 
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Manresa amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
4.- Participar als actes en defensa de la democràcia organitzats per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. 
 
5.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, demanant 
al TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i manifestant la 
coresponsabilitat pels fets. 
 
6.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al president del Congrés dels 
Diputats espanyol, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que serà breu 
perquè l’important és que quedi constància que el Ple de l’Ajuntament de Manresa 
aprovi, si així ho vol la majoria de regidors i regidores, posicionar-se en el sentit que 
explica l’escrit. 
Com diu la proposició, estem davant d’un episodi extremadament greu en termes 
polítics i democràtics. És important tenir clar del que s’està parlant. La justícia 
espanyola està investigant si és un delicte haver pogut fer que 2.344.828 catalans i 
catalanes expressessin la seva opinió. 
Dels acords que es proposa aprovar destaca el de Refermar el compromís de 
l’Ajuntament de Manresa amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir 
lliurement el seu futur, sigui el quin sigui d’acord amb allò que vulgui la majoria del 
poble de Catalunya. 
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La senyora Anna Crespo, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el dia 
del 75è aniversari de l’assassinat de Companys, no només no restablia la seva dignitat 
i el seu llegat sinó que Artur Mas era cridat a declarar per haver organitzat el 9N, per 
descrèdit del Govern espanyol, equiparant demòcrata a delinqüent. 
 
Diu que a Manresa l’acte de suport a Mas, Ortega i Rigau per la seva imputació va 
tenir un bon ressò i des d’Esquerra ho refermen. Aquí no hi ha un tema de dret, no hi 
ha un tema de lleis, només una sistemàtica oposició frontal i sense alternatives per 
part del Govern estatal a l’expressió cívica i democràtica fins arribar a la judicalització. 
La cosa bona, la unió de persones de tantes forces polítiques i cíviques davant aquest 
absurd de criminalitzar qui segueix una demanda ciutadana en virtut d’un principi 
democràtic. 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als representants dels diferents Grups 
Municipals. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que el seu 
grup mai es posarà al costat d’un govern que creu que és lícit impugnar a qualsevol 
estament polític que vulgui posar les urnes amb l’objectiu que la ciutadania pugui 
decidir. 
 
També estan en contra que la imputació d’una persona concreta per una acció de la 
població, personalitzi una acció de democràcia de tot un poble i també estan en contra 
de fer-ne d’aquest victimisme un rèdit polític. 
 
Per aquest motiu el GMDM s’abstindrà perquè no està d’acord amb l’ús electoralista 
que se n’està fent de la imputació del president. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
ningú ha de ser imputat per organitzar processos participatius i el 9N, tal i com es va 
muntar finalment, no va ser un referèndum, va ser una altra cosa -potser també va ser 
un error haver-lo muntat com finalment es va fer-, però no va ser un referèndum. 
 
Afegeix que en la línia del que deia abans sobre altres mocions que no siguin 
estrictament d’afectació local, allò que s’ha d’aprovar o de discutir en altres 
organismes no cal que ho discuteixin aquí. 
 
El GMPSC vol posar de manifest a l’alcalde que el senyor Mas en aquests moments 
és el seu president de la Generalitat de Catalunya, elegit pel poble de Catalunya. Ho 
era en el moment que es va fer el 9N, igual que la vicepresidenta i que la consellera, 
igual que l’alcalde, que és l’alcalde de tots els manresans, encara que ell no l’hagi 
votat i que pensi bastant diferent en algunes coses.  
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Diu que quan el senyor alcalde va agafar la vara d’alcalde i es va desplaçar a 
Barcelona per mostrar-li el suport al senyor Artur Mas, el representava –sense 
demanar-li, però el representava-, perquè portava la vara d’alcalde i l’enarborava 
davant d’un jutjat com a mostra de suport, i que ara els dos grups municipals que han 
presentat la proposició els proposen reiterar. Amb tot el respecte, diu que potser 
s’haurien pogut estalviar aquesta proposició perquè l’alcalde ja els representava amb 
la seva vara a Barcelona. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu 
Grup en tot moment no només va mostrar el seu suport sinó que va treballar 
activament perquè se celebrés el 9N i continuen creient que era un exercici necessari, 
amb un gran èxit participatiu i una gran demostració de força independentista. 
L’única crítica que hi tenien era que no s’havia anat prou enllà i que calia desobeir. 
 
Amb el que sí coincideixen és amb el fet que imputar algú per això és un fet greu i 
estan d’acord amb els acords de la proposició, donant suport a les persones 
encausades i denunciant l’escassíssima qualitat democràtica de l’Estat espanyol, que 
no s’ha espatllat en tres dies sinó que fa molts anys que dura. 
 
Un dels seus punts d’inflexió en aquesta baixada en picat va ser l’any 2002 quan es va 
aprovar una Llei de partits ad hoc, que només tenia per objectiu il·legalitzar l’esquerra 
abertzale, que es va aprovar amb els vots a favor del PP, PSOE, CiU, CC i el Partit 
Andalusista. 
 
Aquesta qualitat democràtica ha seguit baixant, l’any 2011 va tornar a patir un sotrac 
quan es van encausar i posteriorment condemnar 8 persones per manifestar-se davant 
del Parlament, i va seguir baixant el 2014 quan es van imputar 23 persones per fer 
exactament el mateix que avui s’està tractant aquí, per posar urnes perquè la gent 
pogués expressar la seva opinió, en aquest cas en el multireferèndum.  
Qualitat democràtica que se segueix espatllant quan s’encausa persones per la vaga 
general o per manifestar-se davant de la borsa. 
 
Repeteix que la qualitat democràtica de l’Estat espanyol fa molt temps que deixa molt 
a desitjar. 
 
El GMCUP no recorda en cap d’aquests fets que ha esmentat que CiU hagi mostrat la 
solidaritat a les víctimes d’aquesta escassa qualitat democràtica. 
 
Per tot el que ha explicat el GMCUP ha decidit repartir-se els vots, dos a favor perquè 
són solidaris i una abstenció perquè tenen memòria. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.9 a votació i el 
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC i 2 GMCUP), 2 vots 
negatius (2 GMC’S) i 5 abstencions (3 GMPSC, 1 GMCUP i 1 GMDM),) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

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

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

reservat núm. 42, 43, 45, 46 i 47, que corresponen als dies 8, 15, 22 i 29 de 
setembre i 6 d’octubre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local 
amb caràcter públic núm. 38, del dia 21 de juliol de 2015. 

  
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter reservat, núm. 42, 43, 45, 46 i 47, que corresponen als 
dies 8, 15, 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre de 2015, respectivament, i núm. 38, del 
dia 21 de juliol de 2015, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
11.1 Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, sobre 

l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2015, que correspon al punt 
2.7 de l’ordre del dia. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“SOBRE EL DICTAMEN 2.7, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...En què s’habiliten 
8,473 euros per fer l’estudi de Trànsit del Perllongament de l’Avinguda dels Països 
Catalans fins a la Plaça Prat de la Riba; Ens podria informar el Tinent d’Alcalde 
Serracanta quina mena d’estudi és? és un complement o ampliació de l’estudi de 
mobilitat fet en el marc dels treballs del POUM? Què s’estudiarà i amb quina 
metodologia? I Qui està previst que faci l’estudi? Durant quant temps? 

 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, respon 
que aquest estudi és per analitzar l’impacte sobre el trànsit viari de l’Avinguda dels 
Països Catalans, una de les avingudes d’aquest nou Pla general que s’està treballant i 
que serà una de les vies prioritàries per a la gestió i millora de la mobilitat a la ciutat. 
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L’empresa contractada per fer aquest estudi és Mcrit, la mateixa que ha fet tots els 
estudis de la mobilitat del procés de redacció del Pla general, i és una continuïtat dels 
treballs, però específicament en aquest tram de l’Avinguda dels Països Catalans. 
 
Respecte a la pregunta sobre la metodologia respon que es tracta de simulació de 
trànsit, un aspecte molt tècnic i es fan totes les simulacions de trànsit, no només de la 
pròpia via sinó també de les colindants, per fer una anàlisi sobre l’impacte que pugui 
tenir en funció del nombre de vehicles que pugui assumir. 
 
Respecte a quan és previst que es faci l’estudi respon que en el moment que rebin 
l’encàrrec, un cop aprovat el canvi de partides, que espera que en els propers dies es 
pugui efectuar i que durarà uns dos mesos. 
 
 
11.2 Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, sobre 

l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2015, que correspon al punt 
5.1.1 de l’ordre del dia. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 

“SOBRE EL DICTAMEN 5.1.1, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...  En què s’habiliten 
un total de 48.583 euros per a obres en dos solars del carrer de la Dama amb la 
finalitat de destinar-los a aparcament de pagament. Sabem que aquest pàrquing forma 
part d’uns acords més globals entre l’equip de Govern i els comerciants del sector de 
Sobrerroca i l’AV del Nucli Antic. En pot facilitar la tinent d’alcalde Sánchez, més 
detalls d’aquest acord i de les seves repercussions en: l’aparcament de la plaça del 
Mil-centenari, en el possible canvi d’ubicació de la màquina de fotomultes del carrer 
Sobrerroca i en altres conseqüències que pugui tenir en la mobilitat al sector? 
Aquestes noves places d’aparcament de pagament del carrer de la Dama seran places 
de zona blava? de zona verda? o d’alguna altra format de pagament? Existeix algun 
document que plasmi els esmentats acords amb les entitats vinculades a aquesta 
qüestió i l’Ajuntament?  

 

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Mobilitat, respon que l’import de 
48.583 € correspon a l’adequació prèvia dels solars, desbrossar, aplanar, un dels 
solars està asfaltat, però amb una capa de formigó i s’ha de pavimentar, l’altre solar no 
tenia res, l’enllumenat públic, la senyalització vertical i horitzontal, i una màquina de 
parquímetre. Les places seran de zona blava de pagament. 

Pel que fa als acords diu que l’equip de govern està fent un procés de negociació i 
participació, que ja va començar aquest any 2015, entre la regidoria de Barris, de 
Promoció Econòmica i de Mobilitat, juntament amb comerciants i veïns. Aquest procés 
avança i la funció de l’equip de govern, a part d’impulsar-ho, és buscar l’equilibri i el 
consens entre les parts. No hi ha cap acord escrit sinó que és tot un procés en què es 
van tractant les diferents qüestions fins arribar al final i que s’explicaran un cop totes 
les parts que intervenen estiguin prèviament informades. 
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Pel que fa a la Plaça del Mil-centenari hi ha un espai destinat a aparcament amb 86 
places, 43 de les quals són exclusives per a residents les 24 h, coneguda com a zona 
verda, i les 43 restants són places mixtes amb prioritat de rotació, són de zona blava i 
fora de l’horari de zona blava són gratuïtes per a tothom. 

L’equip de govern continua amb el procés de negociació i quan totes les parts -equip 
de govern, regidories i comerciants-, n’estiguin assabentades, en uns 10 dies s’estarà 
en disposició d’explicar tot el contingut d’aquesta primera fase d’aquest procés de 
negociació i participació. 

 

11.3 Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, sobre 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2015, que correspon al punt 
5.1.1 de l’ordre del dia. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 

SOBRE EL MATEIX DICTAMEN 5.1.1, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...  En què 
s’habiliten uns 45.000 euros per adequar un local a la Plaça 11 de setembre per 
traslladar-hi el Consorci de Normalització Lingüística, l’AV del Passeig i Rodalies i 
l’entitat Jove Cambra... Aquest local és de lloguer? Si és el cas, a més de les obres 
esmentades, quan pagarà de lloguer l’Ajuntament? Per a quan està previst que es 
pugui fer el trasllat de les dependències que s’hi ubicaran? 

 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, respon que el Consorci per a la 
Normalització Lingüística i l’AV de Passeig i Rodalies ocupen actualment uns espais a 
l’edifici del teatre Conservatori que no estan en condicions, no són accessibles, hi ha 
falta d’espai pel que fa al Consorci, les condicions generals són molt precàries i hi 
havia una demanda per buscar un nou espai on poguessin desenvolupar la seva tasca 
amb més comoditat i seguretat. 
 
En el seu moment es va veure que hi havia la possibilitat de llogar un espai a la plaça 
11 de Setembre, que reuneix unes condicions molt idònies per a allò que s’està 
buscant. Aquest espai abans havia estat utilitzat per a cursos de formació del sindicat. 
El preu, la ubicació i l’espai de què disposa el local, gairebé de 500 m2, va semblar 
adequat i el lloguer és de 1.000€ més IVA al mes. 
 
L’Ajuntament decideix fer el contracte de lloguer per poder fer el trasllat que com es 
demana en la pregunta, les obres serien el primer trimestre del 2016 i el trasllat entre 
setmana santa i final de curs del 2016. 
 
 
11.4 Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, sobre 

l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2015, que correspon al punt 
5.1.1 de l’ordre del dia. 
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El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 

“I, FINALMENT, TAMBÉ SOBRE EL DICTAMEN 5.1.1, DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS...  Quines són les despeses extraordinàries que motiven l’increment de la 
partida 912.0.226.99 de despeses diverses de regidories amb 20.000 euros?; i quines 
les que motiven l’increment de 6.000 euros en la partida 912.2.226.99 de despeses 
diverses de Comunicació?” 

 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, respon que regint-se 
estrictament al que demana sobre el dictamen 5.1.1 només li pot passar informació de 
10.000€ de la partida 912.0.226.99, que fa referència a un reforç per fer front a un 
pagament d’actuacions artístiques de la 18a. Fira Mediterrània de Manresa.  
Diu que quan es va fer el pressupost inicialment es preveien uns ingressos d’altres 
administracions que finalment van resultar per un import inferior i s’han hagut de 
complementar amb aquests 10.000€. 
 
 
11.5 Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, sobre la 

nota de premsa al web municipal relativa a la presentació del Pla de 
projecció exterior per millorar el posicionament internacional de la ciutat i 
generar atractivitat i creixement econòmic. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 22 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“AMB  DATA  20  ‘OCTUBRE,  AMB  POSTERIORITAT  DE  LA  SESSIÓ  DE  LA  COMISSIÓ  DE 
PRESIDÈNCIA DEL DIA 13 D’OCTUBRE), L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
PUBLICA UNA NOTA DE PREMSA AL WEB MUNICIPAL TITULADA “MANRESA PRESENTARÀ UN 
PLA  DE  PROJECCIÓ  EXTERIOR  PER MILLORAR  EL  POSICIONAMENT  INTERNACIONAL  DE  LA 
CIUTAT I GENERAR ATRACTIVITAT I CREIXEMENT ECONÒMIC”. En l’esmentada nota s’informa 
que  “el  pla  ha  estat  finançat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  elaborat  per  DS  Advocats  i 
Economistes. I voldríem saber: 

Des de quan està contractada aquesta empresa per fer aquesta feina? 

 Qui l’ha contractat, la Diputació o l’Ajuntament? 
 Quin és el cost del contracte? 
 S’han valorat propostes d’altres empreses a més d’aquest prestigiós bufet barceloní? 
 I  durant  quin  període  de  temps  està  previst  que  treballi  aquesta  empresa  en  un 

projecte que,  segons  el portaveu del Govern  “es  vol que  es  converteixi  en un pla 
estratègic de gestió” La seva  feina clou amb  la proposta que s’ha presentat o serà 
aquesta empresa encarregada de tot el procés d’elaboració del pla estratègic?” 

 
 
El senyor Antoni Llobet, president de l’Àrea de Presidència, respon que la 
responsabilitat de la contractació ha recaigut en la Diputació de Barcelona, així com el 
procediment de les decisions corresponents.  



                        Acta de la sessió plenària núm. 13 de 22 d’octubre de 2015                              147 

El 30 de desembre de 2013 la Diputació va aprovar el contracte menor de serveis de 
concessió directa a l’empresa DS Gabinet d’Advocats i Economistes, amb un import 
base de 16.020 € sense IVA.  
Aquest import representa el 89% de l’import total i l’aportació de l’Ajuntament de 
Manresa ha estat de l’11% restant, és a dir de 1.780 € sense IVA. 
La feina d’aquest equip va finalitzar amb el lliurament del document el passat mes de 
juliol. 
 
 
11.6 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 22 d’octubre de 2015, sobre 

preguntes formulades al Consell Municipal de la Dona del passat 29 de 
setembre. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 22 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El passat 29 de setembre, va tenir lloc el Consell Municipal de la Dona a la sala de 
reunions del centre cultural del Casino. En aquella sessió plenària, que s’havia 
demanat de fer a finals de juliol i no es va poder fer fins al 29 de setembre, unes 
quantes dones que formen part del Consell Municipal de la Dona de Manresa van 
formular per escrit i amb temps de marge un seguit de preguntes que no totes van ser 
respostes. 
 
És  per això que des del grup municipal de la CUP volem tornar a demanar-les per tal 
que puguin ser finalment respostes. Algunes d’aquestes preguntes hem cregut 
necessari canviar-ne el format, per tal de que la resposta pugui ser més específica i 
clarificadora. 
 

1. Es demanava que es revisés i es debatés el reglament intern del Consell 
municipal de la Dona. La regidora va dir que no hi havia problemes en debatre’l 
i canviar-ne alguns continguts. La pregunta és: s’ha començat a treballar per al 
debat i la revisió d’aquest Reglament? En cas negatiu, hi ha data per començar 
a treballar-hi? 

 
2. Quines partides pressupostàries hi ha dedicades en les altres regidories per 

afavorir la igualtat de la dona? (exemples: educació, sanitat, espai urbà, 
promoció econòmica, cultura, habitatge,...)” 

 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació i 
d’Igualtat, respon que en la reunió del Consell Municipal de la Dona del 29 de 
setembre es va concretar que abans del 25 de novembre es faria una altra reunió del 
Consell. 
Diu que ja hi ha data per fer-la el proper 17 de novembre i que la propera setmana es 
trametrà la convocatòria d’aquest consell, on, a banda de l’acta corresponent a la 
reunió anterior també es lliurarà la proposta de Reglament intern del Consell de la 
Dona, que ja està pràcticament acabat perquè sigui revisat. 
 
Pel que fa a les partides pressupostàries diu que en el nou Pla d’Igualtat que també és 
previst desenvolupar hi haurà tota una transversalitat quant a les accions de la Dona, i  
dins de les regidories d’Educació, Sanitat, etc, hi hauran accions que fan referència 
específicament a Dona, però no tindran un pressupost concret. 
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11.7 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 22 d’octubre de 2015, sobre 

com preveu vetllar l’Ajuntament pel compliment de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 22 d’octubre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 

“La Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica,  malgrat haver estat portada al Tribunal 
Constitucional, té encara sis mesos de vigor. A part del marge de 6 mesos d'aplicació, 
l'esmentada Llei deixa un marge als ajuntaments en la seva aplicació, ja que són ells 
els que han de dir a les companyies subministradores quines persones estan en 
situació de vulnerabilitat i aquestes no poden tallar cap subministrament sense abans 
requerir els ajuntaments si la persona afectada està en aquesta situació i, si ho està, 
no poden efectuar el tall. Els ajuntaments han de ser els que vetllin perquè les 
companyies no vulnerin la llei. 

Les preguntes plantejades són: 

Com preveu l'Ajuntament de Manresa vetllar pel compliment de la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica que encara serà vigent els propers 6 mesos? 

S'han marcat mecanismes per vetllar el compliment d'aquesta llei per part de les 
empreses subministradores? En cas contrari, s'ha pensat en adoptar-ne?” 

 

El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, respon que la millor manera 
de vetllar pel compliment de la Llei és complir-la en allò que pertoqui i segurament una 
mica més. 

Amb relació a l’emergència en la situació de manteniment de l’habitatge diu que amb 
anterioritat a la llei ja hi havia mecanismes en funcionament, concretament des de la 
tardor del 2012 que es va crear l’Agència d’Intermediació Hipotecària, amb posterioritat 
es va ampliar el servei per tractar problemàtiques amb el lloguer i aquesta mateixa 
agència ja treballa aquests dos aspectes, és a dir, mecanismes de resolució 
extrajudicial. 

Sobre la situació de les persones que puguin tenir problemes pel manteniment de 
l’habitatge destaca que l’Ajuntament, gràcies a la feina dels seus professionals, està 
mantenint una relació prou fiable i òptima amb els jutjats, en el sentit de la coordinació 
en el traspàs de dades i d’informació, per conèixer cada cas de vulnerabilitat en 
processos possibles de desnonament. 

Sobre el tema de la pobresa energètica diu que s’aplica el protocol existent a nivell 
nacional aprovat per l’Agència Catalana de Consum, i el que es fa és atendre i 
resoldre de manera immediata totes les sol·licituds d’informe social per evitar els talls 
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de subministrament. En aquest sentit no hi ha cap petició d’informe que estigui 
pendent de resoldre. 

Pel que fa a la qüestió sobre com vigilar el compliment per part de les companyies 
subministradores de serveis bàsics respon que el que es fa és derivar els usuaris i 
acompanyar-los a Consum. També s’ha pres la decisió de no només fer aquest 
acompanyament sinó posar en coneixement de l’Agència Catalana de Consum des del 
propi Ajuntament els casos en què es puguin detectar aquests incompliments. 
 
 
12. Prendre raó i acceptar, si escau, la renúncia al càrrec de regidor de 

l’Ajuntament de Manresa formulada pel senyor Antonio Espinosa Cerrato. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 d’octubre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 

1. El senyor Antonio Espinosa Cerrato, regidor d’aquesta Corporació pel Grup 
Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s), va prendre possessió 
del seu càrrec en la sessió constitutiva de la Corporació municipal, que va tenir 
lloc el dia 13 de juny de 2015. 

 
2. En data  9 d’octubre de 2015, el senyor  Antonio Espinosa Cerrato ha presentat 

escrit al Registre General de l’Ajuntament de Manresa ( RE núm. 50504), en el 
qual formula la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Manresa. 

 
 
Fonaments legals 
 

1. Article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general. 

 
2. Article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que assenyala que 

la renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació. 
 

3. Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals. 

 
Per tot això,  proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent    
 
Acord 
 
Primer. Prendre raó i acceptar la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 

Manresa formulada pel senyor Antonio Espinosa Cerrato en escrit de data 9 
d’octubre de 2015. 

 
Segon. Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per a la 

substitució del senyor Antonio Espinosa Cerrato i, a tal efecte, expedeixi 
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a qui 
correspongui cobrir la vacant produïda. 
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Tercer. Indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant de 
regidor al senyor Miguel Cerezo Ballesteros, en atenció al lloc que ocupa en 
la llista electoral de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s).  

 
Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per a 

l’execució d’aquest acord.” 
 
 
L’alcalde proposa fer la votació d’aquest dictamen i a continuació donar la 
paraula al senyor Antonio Espinosa. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen de prendre raó i acceptar la renúncia al càrrec de 
regidor del senyor Antonio Espinosa Cerrato 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.  
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, agraeix a 
l’alcalde la possibilitat d’acomiadar-se públicament. 
Diu que com tots sabran ha estat elegit Diputat al Parlament de Catalunya i que hi ha 
incompatibilitat per a ocupar dos càrrecs públics. 
Per aquesta raó s’ha vist obligat a renunciar al càrrec de regidor per dedicar-se 
plenament al càrrec de parlamentari. 
 
Afegeix que com a regidor ha estat un honor representar els manresans a 
l’Ajuntament. Ha estat breu, però una experiència molt positiva. 
 
Agraeix al senyor Alcalde i a tota la resta de regidors i regidores el tracte cordial i 
respectuós que li han dispensat. 
 
Acaba dient que com a Diputat al Parlament de Catalunya els ciutadans de Manresa, 
el Bages i per suposat tots els presents, el tindran en tot moment a la seva disposició. 
 
 
L’alcalde li desitja molta sort i li agraeix les paraules. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
          L’alcalde 
 
 
 


