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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 2/2019 

Dia:  28 de febrer de 2019 

Hora:  17.03  h a  20.29 h 

Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 

Caràcter:  Ordinari  

 

Assistents              

 

President  

Valentí Junyent Torras 

 

Tinents d’alcalde 

Marc Aloy Guàrdia 

Joan Calmet Piqué 

Àngels Santolària Morros 

Josep M. Sala Rovira 

Jaume Torras Oliveras 

Jordi Serracanta Espinalt 

Anna Crespo Obiols 

Àuria Caus Rovira 

 

Regidors i regidores 

M. Mercè Rosich Vilaró 

Jaume Arnau Capitán 

Neus Comellas Verdaguer 

Mireia Estefanell Medina 

Cristina Cruz Mas 

Jordi Garcés Casas 

Jordi Masdeu Valverde 

Gemma Tomàs Vives 

Felip González Martín 

Mercè Cardona Junyent 

Joaquim Garcia Comas 

Andrés Rojo Hernández 

Miguel Cerezo Ballesteros 

José Antonio Sierra Grande 

Miquel Davins Pey 

 

Secretari general 

José Luis González Leal 

 

Interventora  

Mariona Ribera Esparbé 
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Absent justificat 

 

Regidor 

Pol Huguet Estrada 

 

ORDRE DEL DIA 

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

1/2019, del dia 24 de gener de 2019.- 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 538, de 22 de gener de 2019, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, en la 
Presidència de les Juntes de Govern Local del dia 22 de gener de 2019, amb 
caràcter reservat i amb caràcter públic.- 

  
2.2.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 794, de 28 de gener de 2019, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2019, dins el 
Pressupost municipal vigent.- 

 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1410, de 8 de febrer de 2019, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019, dins el 
Pressupost municipal vigent.- 

 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2221, de 20 de febrer de 

2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019, 
dins del Pressupost municipal vigent.- 

 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2126, de 18 de febrer de 

2019,  sobre aprovació del Protocol d’actuació de la Fira de l’Aixada, que va 
tenir lloc a Manresa els dies 23 i 24 de febrer de 2019.- 

 
2.6.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre l’article 13.6 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (4t trimestre 
2018).- 

 
2.7.-  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 
(4t trimestre 2018).- 
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2.8.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2349, de 25 de febrer de 
2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde, de les 
00.00 h a les 17 h del dia 26 de febrer de 2019.- 

 
 
3. ÀREA DE TERRITORI 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’estimació parcial de l’al·legació 

presentada per la Direcció General de Patrimoni de Catalunya i aprovació 
definitiva del Text Refós del Pla de millora urbana –PMU- Alcoholera de 
Manresa.-  

 
3.1.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic.- 
 
3.2 Regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i 

el Clima (PAESC) de Manresa.- 
 
 
4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
4.1  Regidoria delegada de Turisme 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Premi 

Pare Ignasi Puig i Simon 2019.- 
 
4.2 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau,  de les bases reguladores del XV 

Concurs d’Idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”, i de 
la convocatòria del concurs públic.- 

 
4.2.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les 

Beques per assistència als cursos realitzats en el marc del projecte “Ocupació 
al Bages Industrial (OBI) 2018-2020”, i  de la convocatòria del concurs públic.- 

 
  
5. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Acció per a la Inclusió Social de 

Manresa 2018-2022.- 
 
 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
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6.1      Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 3/2019, dins el Pressupost municipal vigent.- 
 
6.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació d’errades materials de la 

Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la corporació en data 24 de 
gener de 2019.- 

 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1.- Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport i adhesió a la Vaga General 

Feminista convocada per al proper 8 de març de 2019.- 

7.2.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP, PSC, DM i el regidor no 
adscrit Miquel Davins Pey, per declarar Manresa antifeixista i en favor de la 
convivència en la diversitat.- 

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. 2, 3, 5, 6 i 7,  que corresponen a les sessions dels dies 15, 22 i 29 de 
gener i 5 i 12 de febrer de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
caràcter públic núm. 61, del dia 18 de desembre de 2018.- 

 
 
11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.- 
 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 

necessari per a iniciar-la. 

 

Recorda que és el primer ple que ha estat convocat a les 5 de la tarda, com a 

conseqüència de l’aprovació de la modificació horària que es va fer en el plenari del 

mes de gener. 
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Manifesta que el regidor senyor Pol Huguet Estrada ha justificat la seva absència per 

baixa de paternitat. 

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

1/2019, del dia 24 de gener de 2019.- 

 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=3.0&endsAt=45.0 

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.  
1/2019, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 24 de gener de 
2019, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i 
l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 

 

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

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 538, de 22 de gener de 

2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, 
en la Presidència de les Juntes de Govern Local del dia 22 de gener de 
2019, amb caràcter reservat i amb caràcter públic.- 

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

Antecedents 

Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència ha hagut d’absentar-se el dia d’avui, es 
fa necessari procedir a la substitució transitòria reglamentària  

Consideracions legals 

 
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, 
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=3.0&endsAt=45.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=3.0&endsAt=45.0


Acta de la sessió plenària núm. 2, de 28 de febrer de 2019                            6 

 

els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 160, de 15 de gener de 2016, publicada en el 
BOPB de 3 de febrer de 2016, modificada per resolució núm. 7268, de 8 de setembre de 
2016, publicada en el BOPB de 29 de setembre de 2016 i modificada per resolució núm. 
4536 de 18 de maig de 2017, es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els 
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, el primer tinent 
d’alcalde senyor Marc Aloy Guàrdia, el substituirà en la presidència de les Juntes de 
Govern Local, convocades per avui 22 de gener de 2019, a les 12 hores, amb caràcter 
reservat , i a les 12,30 h, amb caràcter públic. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy 
Guàrdia. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.” 
 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=45.0 
 
 
2.2.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 794, de 28 de gener de 

2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
1/2019, dins el Pressupost municipal vigent.- 

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

“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació 
s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 1/2019, consten les propostes 
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions municipals 
degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=45.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=45.0
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Per  aquest  motiu,  és  necessari  habilitar  crèdits  pressupostaris per  fer  front  a  
les despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 

.- Servei de suport a l’Alcaldia i Presidència: proposta de modificació de 
data  28 de gener de 2019 d’import 33.601,10 euros. 

 
.- Servei de Promoció de la Ciutat: proposta de modificació de data  25 de 
gener de 2019 d’import 22.279,32 euros. 

 
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: proposta de modificació de data  25 de 
gener de 2019 d’import 32.000,00 euros. 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal 71.697,00  

2.- Despeses corrents en béns i serveis 16.183,42  

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents   

5.- Fons contingència i altres 
imprevistos 

  

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers   

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 87.880,42  

 

 PRESSUPOST D’INGRESSOS 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Impostos Directes   

2.- Impostos Indirectes   

3.- Taxes, Preus Públics i altres 
Ingressos 

  

4.- Transferències corrents 87.880,42  

5.- Ingressos Patrimonials   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Alienació d’Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers   

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 87.880,42  

 

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

Per tot això, resolc: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2019 , dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries, 
 

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

en la primera sessió que es celebri”. 
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2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1410, de 8 de febrer de 
 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
 2/2019, dins el Pressupost municipal vigent.- 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació 
s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 2/2019, consten les propostes 
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions municipals degut 
a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per  aquest  motiu,  és  necessari  habilitar  crèdits  pressupostaris per  fer  front  a  les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 

.- Servei d’Acció i Cohesió Social: proposta de modificació de data  25 de gener 
de 2019   d’import 39.200,00 euros; Proposta de modificació de data 25 de 
gener de 2019 d’import 14.216.36 euros. 

 
.- Servei d’Ensenyament , Cultura i Esport: proposta de modificació de data 30 
de gener de 2019   d’import 15.218,46 euros; Proposta de modificació de data 4 
de febrer de 2019 d’import 40.000,00 euros 

 
.- Serveis del Territori: proposta de modificació de data  1 de febrer  de 2019 
d’import 918.466,07 euros 

 
.- Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: proposta de modificació de data 5 de 
febrer de 2019 d’import 30.000,00 euros 

 
.- Servei d’organització i Recursos Humans: proposta de modificació de data 5 
de febrer de 2019 d’import 16.500,00 euros 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal 16.500,00 16.500,00 

2.- Despeses corrents en béns i serveis 123.416,36 15.218,46 

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents  39.200,00 

5.- Fons contingència i altres 
imprevistos 

  

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals 933.684.53  

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers   

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.073.600,89 70.918,46 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Impostos Directes   

2.- Impostos Indirectes   

3.- Taxes, Preus Públics i altres 
Ingressos 

272.374,28  

4.- Transferències corrents 84.216,36  

5.- Ingressos Patrimonials   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Alienació d’Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital 372.764,18  

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers 273.327,61  

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.002.682,43  

 
 

Consideracions legals 
 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II   de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2019, que regula les modificacions 
pressupostàries. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.  
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2019 , dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri. 
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2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2221, de 20 de febrer de 
 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
 4/2019, dins del Pressupost municipal vigent.- 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 

“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació 
s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 4/2019, consta la proposta 
del servei  d’Organització  i  Recursos  Humans  de  la  corporació  per  atendre  
diverses obligacions municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal. 
 
Per  aquest  motiu,  és  necessari  habilitar  crèdits  pressupostaris per  fer  front  a  
les despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per transferències. 
 
Aquesta proposta és la següent: 
 

.- Servei d’Organització i Recursos Humans: proposta de modificació de 
data 19 de febrer de 2019 d’import 633.361,59 euros. 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 

 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal 624.361,59 633.361,59 

2.- Despeses corrents en béns i serveis   

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents 9.000,00  

5.- Fons contingència i altres 
imprevistos 

  

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers   

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 633.361,59 633.361,59 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Impostos Directes   

2.- Impostos Indirectes   

3.- Taxes, Preus Públics i altres 
Ingressos 

  

4.- Transferències corrents   

5.- Ingressos Patrimonials   
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B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Alienació d’Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers   

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS   
 

 
 

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

 
Per tot això, resolc: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2019, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries. 
 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació 

en la primera sessió que es celebri”. 
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L’alcalde informa que el regidor delegat d’Hisenda i Organització, senyor Josep M. 
Sala Rovira, intervindrà per informar sobre els punts 2.2, 2.3 i 2.4 de l’ordre del dia. 
 
 
La lectura i les intervencions d’aquests punts les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=58.0&endsAt=58.0 
 
 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2126, de 18 de febrer de 

2019,  sobre aprovació del Protocol d’actuació de la Fira de l’Aixada, que 
va tenir lloc a Manresa els dies 23 i 24 de febrer de 2019.- 

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

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

Tenint en compte que els propers dies 23 i 24 de febrer, tindrà lloc a la nostra ciutat, 
la tradicional Fira de l’Aixada, dins del marc de les Festes de la Misteriosa Llum. 
 
Vist que la cap de la Unitat d’Emergències i Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha 
redactat un Protocol d‘actuació per la Fira de l’Aixada d’enguany que incorpora els 
aspectes tècnics de l’acte i el qual s’acompanya dels plànols que grafien la situació 
de diferents elements contemplats en el Pla. 

 
Article 3.3 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=58.0&endsAt=58.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=58.0&endsAt=58.0
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Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el 
qual es regulen les competències de l’alcalde. 

 
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes. 
 

 

RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el Protocol d’actuació de la Fira de l’Aixada 2019 que tindrà lloc a la 
nostra ciutat els dies 23 i 24 de febrer de 2019, el qual incorpora les mesures de 
seguretat que a nivell tècnic i operatiu cal adoptar durant la celebració de les diferents 
activitats incloses en el programa de la referida Fira de l’Aixada. 

 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
se celebri”. 
 
 
2.6.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre l’article 13.6 de 

la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors 
(4t trimestre 2018).- 

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, el qual es transcriu a 
continuació:  
 
“L'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat  Pressupostària  
i Sostenibilitat Financera, estableix que  les Administracions  Públiques hauran  de 
publicar el seu període  mig de pagament a proveïdors i  disposar d'un pla de 
tresoreria que inclourà, al menys, la informació relativa a la previsió de pagaments a 
proveïdors, de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la 
normativa sobre morositat. 
 
De conformitat  amb  l'article 4.1 b)  de  I'Ordre  HAP/2105/2012,  de l’1 d'octubre, 
pel  qual  es desenvolupen  les obligacions  de subministrament d'informació 
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat  Pressupostaria i 
Sostenibilitat  Financera i de conformitat amb l'establert a la Disposició Transitòria 
Única del reial Decret  635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia  del càlcul del període mig de pagament a proveïdors a les 
Administracions  Públiques (modificat  pel Reial Decret 1040/2017). 
 
Per l'exposat, s'informa  que el període mig de pagament a proveïdors consolidat 
publicat  a la pàgina web de l'entitat i enviat al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 
és el següent:: 
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“ 
 
 
2.7.-  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 (4t trimestre 2018).- 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, el qual 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 l a  qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix l'obligatorietat de les entitats locals d'elaborar i 
remetre un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al 
pagament de les seves obligacions. 
 
La normativa aplicable a la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control 
del deute comercial en el  sector  públic,  així  com,  la  Llei  27/2013, de  27  de  
desembre,  de  racionalització i sostenibilitat de l ‘Administració Local i la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
 
A partir d'aquí i  tenint en compte finalment I'Ordre  HAP/2082/2014, que modifica 
I'Ordre Ministerial HAP/2105/2012,  d'1 d’octubre, per la  que es desenvolupen  les 
obligacions  de subministrament d’informació en aquesta matèria, s'emet el present 
informe el qual té per objecte veure el compliment  dels  terminis de pagament 
que estableix  la llei, establint  el nombre i quantitat global de les obligacions 
pendents de pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis 
mitjos de pagament i pendent de pagament. 
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 Període analitzat: 1 d'octubre a 31 de desembre de 2018 
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D'acord amb la guia publicada pel Ministeri d'hisenda i administracions públiques, el 
termini de pagament comença  a comptar des de la recepció de la factura o des de 
l'emissió de la certificació d'obra per part de l'administració i, d'acord amb Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de  contractes  del  sector  públic,  l'administració  ha  
d'aprovar  les  certificacions  d'obra  o factures en el termini de 30 dies i, un cop 
aprovades, ha d'abonar el preu en el termini de 30 dies des de l'aprovació. Tenint en 
compte aquests dos terminis, l'administració ha de pagar les factures o 
certificacions d'obra en el termini màxim de 60 dies des de la recepció de la factura 
o emissió de la certificació d'obra. 

 

Durant el quart trimestre de 2018 el termini mig de pagament s'ha situat en 46 dies, 
per sota dels 60 dies màxims,  abonant-se 2.975 factures o certificacions d'obra  per 
import total de 6.362.463,15 euros. No obstant, s'han  pagat  112  factures  o 
certificacions fóra del període legal de pagament, que ponderat  per l'import, 
representa un 2,15% de l'import total pagat. 

 

Aquest termini mig de pagament de 46 dies continua amb la tendència de trimestres 
anteriors, de situar-se per sota o molt a prop de 50 dies. El gràfic següent mostra el 
termini mig de 2017 i 2018: 

 

 
“ 
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2.8.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2349, de 25 de febrer de 
 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde, 
 de les 00.00 h a les 17 h del dia 26 de febrer de 2019.- 

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

Antecedents 

Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s’ha d’absentar el dia 26 de febrer de 
2019, de les 00.00 hores fins a les 17.00  hores i es fa necessari procedir a la substitució 
transitòria reglamentària  

Consideracions legals 

 
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, 
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que 
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 160, de 15 de gener de 2016, publicada en el 

BOPB de 3 de febrer de 2016, modificada per resolució núm. 7268, de 8 de setembre de 

2016, publicada en el BOPB de 29 de setembre de 2016 i modificada per resolució núm. 

4536 de 18 de maig de 2017, es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els 

membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 

Per tot això, 

Resolc: 

PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia i del primer tinent 

d’alcalde, el dia 26 de febrer de 2019, de les 00.00 hores fins a les 17.00  hores, les 

funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde senyor 

Joan Calmet Piqué, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 

SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Joan Calmet 

Piqué. 

TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 

compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 

l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 

QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 

tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
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CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents”. 
 
 
La lectura dels punts 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 de l’ordre del dia la podeu consultar a l’enllaç 
següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=695.0&endsAt=695.0 
 
 
3. ÀREA DE TERRITORI 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’estimació parcial de l’al·legació 

presentada per la Direcció General de Patrimoni de Catalunya i aprovació 
definitiva del Text Refós del Pla de millora urbana –PMU- Alcoholera de 
Manresa.-  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 12 de 
febrer de 2019, que es transcriu a continuació.  
 
“1. Antecedents 
 
En data 24 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manresa va 
aprovar inicialment el Pla de millora urbana –PMU-  Alcoholera, promogut per la Junta 
de Compensació Pla de Millora Urbana la Alcoholera, de conformitat amb allò que 
disposen els articles 85 i 101 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).  
 
D’acord amb la fitxa del POUM, el PMUt 022 Alcoholera, té com a objectiu: disposar el 
sostre d’aprofitament privat de manera que es potenciï la imatge urbana del carrer 
Sant Antoni Maria Claret tot alliberant el màxim d’espai amb l’objectiu de destinar-lo a 
espais lliures –públics o privats– en continuïtat amb el parc urbà que és previst 
desenvolupar sobre els terrenys de l’actual estació d’autobusos. Plantejar el 
manteniment de l’edificació industrial inclosa en el Catàleg de béns protegits amb 
protecció documental. Fixar l’ampliació del carrer Sant Antoni Maria Claret i de la 
carretera de Santpedor. 
 
En el mateix acord d’aprovació inicial es va establir com a condició per a l’aprovació 
definitiva, la presentació d’un text refós que incorporés les esmenes indicades en 
l’informe tècnic de 16 de juliol de 2018. 
 
L’aprovació inicial va ser notificada als promotors i el document ha estat exposat al 
públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de l’anunci en el diari El Periódico 
el 8 d’agost de 2018 i també en el Butlletí Oficial de la Província de 31 d’octubre de 
2018; així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el 
termini que va des del dia 7 de novembre fins el 7 de desembre de 2018.  
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=695.0&endsAt=695.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=695.0&endsAt=695.0
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Es va sol·licitar informes als següents organismes, els quals van emetre informe 

favorable: 

 Departament de Territori i sostenibilitat (aigües i mobilitat). El de l’Agència 
Catalana de l’Aigua es va rebre en data 27.09.2018, en sentit favorable. El de 
mobilitat resta pendent d’arribar. 

 Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central als efectes de l’art. 87 
del TRLUC. Rebut el 10.10.2018, en sentit favorable amb prescripcions. 

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Informe favorable, de 
1.10.2018. 

 Agència de Residus de Catalunya. Rebut el 22.01.2019, en sentit favorable 
amb prescripcions. 

 Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament. Rebut el 23.10.2018 en 
sentit favorable amb prescripcions. 

 Secció de Mobilitat de l’Ajuntament. Rebut el 28.11.2018 en sentit favorable 
amb prescripcions. 

 Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat industrial. Rebut el 29.01.2019, 
en sentit favorable. 

 
El 5 de novembre de 2018 es va rebre una al·legació per part de la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya atès que aquest organisme considera 
necessari ratificar davant l’Ajuntament de Manresa la titularitat a favor de la Generalitat 
de Catalunya de les finques determinades en l’estructura de la propietat que inclou el 
document de Pla de millora com a OPCIÓ GENERALITAT. 
 
En relació a aquesta petició, la Tècnica de la Secció de Planejament informa el 
següent: 
 

Quant a l’al·legació presentada per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya, en l’escrit se sol·licita que es procedeixi a valorar els drets de la 
Generalitat de Catalunya  -d’acord amb les al·legacions presentades- per tal que es 
tinguin en compte en el repartiment just de beneficis i càrregues. En relació a aquesta 
petició s’escau indicar que el document de Pla de millora inclou dues versions 
d’estructura de la propietat atenent a les consideracions diferents dels 2 propietaris 
inclosos en l’àmbit, que són, d’una banda, l’estructura de la propietat defensada per la 
Generalitat de Catalunya, i de l’altra, l’estructura de la propietat defensada pels 
promotors del PMU. En aquest sentit, el document dona compliment a l’art. 84 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme –d’aplicació en els Plans de millora per indicació de 
l’art. 91 del mateix Reglament-, i a l’art. 102 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
Quant a la valoració dels drets i a la seva consideració en el repartiment de beneficis i 
càrregues, aquests s’hauran de tenir en compte en el projecte de reparcel·lació que 
permeti el desenvolupament del polígon d’actuació urbanística delimitat, d’acord amb 
l’art. 124 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, es proposa estimar parcialment l’al·legació 
presentada en el sentit que es té per presentat l’escrit d’al·legacions i es tindrà en 
compte en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística delimitat pel 
document de Pla de millora urbana Alcoholera, d’acord amb el previst en el TRLUC. 

 
En data 17 de gener de 2019, el Sr. XXX, en representació de la Junta de 
Compensació Pla Millora Urbana la Alcoholera, presenta el text refós del PMU 
Alcoholera, que pretén donar compliment a les prescripcions assenyalades tant en 
l’acord d’aprovació inicial com en els diferents informes sectorials emesos  
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La Tècnica de la Secció de Planejament ha emès informe en data 12 de febrer de 
2019 en el qual es considera que el document proposat per a l’aprovació definitiva 
incorpora de forma suficient les prescripcions de cadascun dels informes. Així mateix, 
considera necessari posar en coneixement dels promotors del Pla la consideració que 
l’aprovació definitiva del Pla de millora no suposa l’acceptació de la justificació a la 
baixa – aportada per l’EAMG – de les previsions d’aparcament de la possible activitat 
comercial, motiu pel qual caldrà donar resposta al requeriment de l’informe de mobilitat 
en el tràmit de llicència d’edificació i d’activitats. 
 
2. Consideracions legals: 
 
L’article 70 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), regula la 
figura dels plans de millora urbana, amb l’objecte –entre d’altres– “en sòl urbà 
consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats per la 
lletra b de l’article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes”.  
 
La tramitació del pla de millora urbana PMUt 022 Alcoholera s’ha ajustat al 
procediment regulat a l’article 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme amb les 
peculiaritats de l’article 87 del mateix text legal.  
 
S’han rebut els informes favorables –alguns d’ells amb prescripcions– de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència de 
Residus de Catalunya, Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat industrial, i dins 
de l’Ajuntament, ha estat informat per la Comissió Permanent del Patrimoni i la Secció 
de Mobilitat. 
 
A dia d’avui només manca rebre l’informe sol·licitat el 29.08.2018 al Departament de 
Territori i Sostenibilitat sobre mobilitat. Per aquests supòsits, un cop transcorregut el 
termini d’un mes que disposa l’article 85.5 TRLU, resulta procedent prosseguir amb la 
tramitació de l’expedient (art. 80.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre). 
 
D’acord amb l’article 81.1 b) i la Disposició Transitòria 9a del TRLU, la competència 
per a l’aprovació definitiva dels plans de millora urbana promoguts d’acord amb les 
determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal, correspon aprovar-los 
definitivament al propi Ajuntament. En aquest cas, es requereix informe a la comissió 
territorial d’urbanisme que s’escaigui (art. 87). Dit informe ha estat emès en data 10 
d’octubre de 2018. 
 
L’article 88 TRLU disposa que un cop els plans urbanístics derivats hagin estat 
aprovats definitivament, les administracions locals competents han de lliurar en el 
termini d’un mes a la comissió territorial d’urbanisme que s’escaigui, la documentació 
tècnica i administrativa completa, als efectes d’informació, coordinació i arxivament. 
Aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva 
d’aquests plans.  
 
D’acord amb l’article 70 de la Llei de Bases de Règim Local, els acords que adoptin les 
corporacions locals es publicaran i notificaran en la forma determinada per la llei; així 
mateix, l’articulat de les normes dels plans urbanístics i els acords corresponents a 
aquests, quan l’aprovació definitiva dels mateixos sigui competència dels ens locals, 
es publicaran en el Butlletí Oficial de la província, i no entraran en vigor fins que hagi 
transcorregut el termini previst a l’article 65.2, això és 15 dies hàbils.  
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Així mateix, l’Article 70 de la mateixa llei, també s’ha de publicar per mitjans telemàtics 
el contingut actualitzat dels instruments d’ordenació urbanística.  
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l’informe emès per la  Cap de la Secció de Gestió Urbanística de data d’avui 
proposo que el Ple de la Corporació, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa de Territori adopti els següents: 
 

A C O R D S 
 
1r. Estimar parcialment  l’al·legació presentada per la Direcció General de Patrimoni de 
Catalunya, en el sentit que es traslladarà el conflicte de titularitat en el projecte de 
reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística delimitat pel document de Pla de 
millora urbana –PMU-  Alcoholera de Manresa, d’acord amb el previst en el TRLUC 
 
2n. Aprovar definitivament el Text Refós del Pla de millora urbana –PMU-  Alcoholera 
de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 81.1 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
3r. Publicar el present acord i l’articulat de les normes del Pla de millora urbana al 
Butlletí Oficial de la província, segons el que disposa l’article 70 de la Llei de Bases de 
Règim Local, i al mateix temps publicar-ho en mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 
70.ter del mateix text legal. 
 
4t. Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, una còpia 
completa de la documentació tècnica i administrativa de l’expedient, d’acord amb el 
que disposa l’article 88 TRLU.  
 
5è. Notificar els presents acords a la promotora del document, la Junta de 
Compensació Pla Millora Urbana la Alcoholera” 
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=765.0&endsAt=1791 
 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=765.0&endsAt=1791
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=765.0&endsAt=1791
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L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el ple l’aprova per 17 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 6 vots 
negatius (3 GMCUP i 3 GMPSC), i 1 abstenció (1 GMDM), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
  
 
3.1.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc 
Tecnològic.- 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 18 de 
febrer de 2019, que es transcriu a continuació.  
 
“Antecedents 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa, en vigor des del dia 26 d'octubre 
de 2017, va incloure, entre els àmbits de desenvolupament en sòl urbanitzable, el Pla 
parcial Parc Tecnològic – PPUp 02 que comprenen els terrenys situats al nord de la 
ronda de Manresa, amb projecte de reparcel·lació aprovat i urbanització parcialment 
executada. Els objectius de la delimitació del sector es defineixen a la fitxa de 
característiques de la manera següent (Volum II de la Normativa POUM): 

- Fixar el desenvolupament d’un espai destinat a la localització d’activitats 
tecnològiques que complementi els terrenys d’activitat econòmica de la ciutat 

- Plantejar una ordenació que suposi la transició entre l’assentament urbà i els 
espais vinculats a la zona de l’Agulla 

- Desenvolupar una edificació amb criteris unitaris, amb la finalitat d’assolir un 
conjunt coherent amb el seu entorn.  

 
En el règim d’usos s’estableixen com a principals i compatibles els propis de les zones 
d’activitats econòmiques (Clau 2) limitats als previstos en l’addenda al conveni 
urbanístic pel desenvolupament del Parc Tecnològic de la Catalunya Central, aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de febrer de 2015. 
En tractar-se d’un àmbit parcialment executat, està constituïda i en funcionament la 
Junta de Compensació del Pla Parcial de Delimitació del sector Parc Tecnològic de la 
Catalunya Central, la qual, en el mes de juliol de 2018 va presentar davant 
l’administració actuant (Consorci l’Agulla), la modificació puntual del Pla parcial que 
pretenia ajustar-se al nou contingut del POUM. De l’anàlisi de dit document, els 
Secretaris dels Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Manresa –únics Ajuntaments 
components del Consorci l’Agulla– van fer palesa la necessitat clarificar o corregir les 
imprecisions del POUM respecte aquest àmbit, prèviament a la tramitació de la 
modificació puntual del Pla parcial. 

En aquest sentit, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa, s’ha redactat 
una proposta de modificació puntual del POUM – Parc Tecnològic, amb els següents 
objectius: 

1. Ajust de l’àmbit: l’any 2013 es va signar acta d’atermenament entre els 
Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Manresa alterant els límits d’ambdós 
termes municipals precisament en el punt on hi ha el PPUp 02 Parc Tecnològic. El 
POUM va mantenir, a la fitxa de característiques de la Normativa del POUM –
volum II–, els mateixos paràmetres i superfície del pla parcial, malgrat haver 
redefinit l’àmbit ampliant-lo. Així mateix, el POUM no va examinar al detall les 
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conseqüències d’aquell ajust i ampliació de superfície, com era la incorporació d’un 
nou propietari (Consorci l’Agulla) i nou repartiment d’aprofitament urbanístic, en un 
sector parcialment desenvolupat. La conclusió és la conveniència de mantenir la 
delimitació inicial del Pla parcial (el vigent fins a l’aprovació del POUM), amb els 
ajustos topogràfics pertinents 

 
2. Establiment dels paràmetres de la fitxa de característiques. La present modificació 

del POUM adapta la fitxa de característiques del sector al reajustament de l’àmbit, i 
a la vegada, distingeix dues superfícies: la de tot el sector i la del polígon 
d’actuació, en la qual s’ha exclòs el canal de la Sèquia, tal i com es va procedir en 
la primera delimitació del pla parcial, de manera que aquest canal no formi part de 
la superfície computable.  

 
3. Incorporació detallada dels usos urbanístics admesos: la fitxa de característiques 

que el POUM fixa pel sector de Pla parcial del Parc Tecnològic, determina com a 
regim d’usos principals i compatibles del sector els determinats per a les zones 
d'activitats econòmiques (clau 2) limitats als previstos en l’addenda del Conveni 
urbanístic pel desenvolupament del Parc tecnològic de la Catalunya central Parc 
Central, aprovada per Ple el 19 de febrer del 2015. No obstant, aquests usos no 
queden inclosos de forma explícita ni a l’esmentada fitxa ni en la normativa, com 
tampoc s’adjunta l’addenda del conveni esmentat en els annexos del mateix 
POUM. Resulta necessari doncs, per una banda, corregir dites omissions, 
incorporant a la fitxa de característiques els usos concrets de l’esmentada 
addenda, i per l’altra, establir el detall normatiu d’aquests usos. 

 
Així mateix, el document reforça la justificació de la necessitat urbanística d’efectuar 
aquests ajustos del planejament vigent, i per l’interès públic de possibilitar la 
finalització del desenvolupament de l’àmbit i revertir la situació d’estancament actual, 
amb impacte negatiu evident sobre el paisatge –fruit de l’execució de l’excavació dels 
terrenys derivada de l’execució parcial-, precisament en un àmbit sensible social i 
ambientalment com l’àmbit de l’Agulla. 
 
Consideracions legals 

Contingut  

L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura 
de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació.  

D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura 
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la 
conveniència i oportunitat en relació amb els interessos públics i privats concurrents. 
En aquest supòsit la Memòria explica abastament l’interès públic de la modificació, 
amb tots els seus antecedents, i que es concreta, finalment, en un treball més profund 
del que va realitzar en el seu dia el POUM respecte a l’àmbit del Pla parcial Parc 
Tecnològic. A la vegada, com s’explica també en el document, més enllà dels aspectes 
que afecten a la superfície de l’àmbit, la modificació pretén completar les omissions 
detectades respecte als usos admesos d’acord amb el mateix POUM, tant a nivell 
normatiu com a nivell de fitxa de característiques de l’àmbit.  
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D’acord amb la memòria del document, la modificació no afecta al sistema d’espais 
lliures, ni de zones verdes ni d’equipaments esportius, com tampoc comporta un 
increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial ni de la intensitat dels 
usos. Tampoc suposa una transformació dels usos existents. En aquest sentit el 
document analitza aquest aspecte de forma més específica, tenint en compte el 
tractament abstracte que en realitza el POUM. Tots ells aquests supòsits, en què es 
contempla uns requeriments especials per a la modificació del planejament (articles 98 
i 99 DL 1/2010, de 3 d’agost). 

Tramitació 
 
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla 
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de 
què puguin formular-se al·legacions. La convocatòria d’informació pública s’ha 
d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el 
supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació urbanística municipal, 
l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que 
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació 
obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a 
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública així com garantir la 
consulta dels instruments de planejament per aquests mitjans. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb l’article 85.5 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó 
de llurs competències sectorials, si s’escau. En aquest cas, s’hauran de sol·licitar 
informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, Transports terrestres (carreteres i 
ferrocarrils), Mobilitat, i Turisme. També, atès que l’àmbit inclou un BCIL (la Sèquia), 
sol·licitar informe a la Comissió Permanent de Patrimoni d’aquest Ajuntament. 

En relació a la subjecció a avaluació ambiental estratègica, s’haurà de sol·licitar a les 
Oficines territorials d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA) informe conforme aquesta 
modificació no està subjecte a procediment d’avaluació ambiental estratègica, 

Competència 

En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) 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. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística en data 18 de 
febrer de 2019. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
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A C O R D S 

 
1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MANRESA, PARC TECNOLÒGIC, redactat 
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com 
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

3r. SOL·LICITAR INFORMES a l’Agència Catalana de l’Aigua, a les Oficines territorials 
d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA), Transports terrestres (carreteres i ferrocarrils), 
Mobilitat, i Turisme, en relació als aspectes de la seva competència, de conformitat 
amb allò que prescriu l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme; així com a la Comissió Permanent de 
Patrimoni d’aquest Ajuntament”. 

 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=1791.0&endsAt=2378 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel 
Davins Pey) i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.2 Regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Acció per a l’Energia 

Sostenible i el Clima (PAESC) de Manresa.- 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 
Serveis, de 8 de febrer de 2019, que es transcriu a continuació.  
 
“Antecedents 

1. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el 20 d’octubre de 2008, va 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al “Pacte d’Alcaldes“, una iniciativa 
de la Comissió Europea que pretén implicar els governs locals en els objectius 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=1791.0&endsAt=2378
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=1791.0&endsAt=2378
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comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fons d’energia renovables. 
 

2. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2009, va 
aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). El Pla detallava les accions 
a desenvolupar per al compliment dels objectius del Pacte d’Alcaldes, agrupades 
en dos grans àmbits, l’energètic i el no estrictament energètic, i definia el sistema 
d’avaluació i seguiment de la seva execució. 

 
3. L’abril de 2013 la Comissió Europea va aprovar “L’estratègia europea per a 

l’adaptació al canvi climàtic“. Aquesta iniciativa defineix els compromisos renovats i 
la visió compartida, més enllà de l’any 2020, per abordar reptes interconnectats: la 
mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible. El nou context de la 
política europea dóna una oportunitat d’un major desenvolupament de la iniciativa 
del Pacte d’Alcaldes i un reforç dels lligams entre aquesta iniciativa i la d’Alcaldes 
per l’Adaptació. Les dues iniciatives han quedat integrades en la nova iniciativa 
sota la denominació de “Nou Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i 
l’Energia“ 
 

4. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el 21 d’abril de 2016, va 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al “Nou Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia“, amb uns requeriments més estrictes de reducció 
dels gasos amb efecte d’hivernacle i un compromís d’adaptació als efectes 
adversos del canvi climàtic. Aquest acord de Ple incorporava el compromís de 
redactar un Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC). 

 

5. El 9 de gener de 2019, el Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat ha emès 
informe tècnic en el qual proposa l'aprovació del Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC) per tal que s’incorpori com a document de referència 
en l’estratègia per complir amb els compromisos adquirits en la signatura del Nou 
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. 

 

6. Els articles 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i 66.3.f) del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueixen als 
municipis competències pròpies en matèria de protecció del medi ambient, i, en 
particular, la protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en 
les zones urbanes.  

 
7. L’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques estableix la facultat de les administracions públiques 
de celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones de dret públic i 
privat, que tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat.  
 

8. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya disposa que les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats 
d’interès comú.  
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9. La competència per adherir-se a pactes i altres instruments de participació en 
organitzacions i iniciatives d’altres administracions correspon al Ple de la 
Corporació, d’acord amb el que preveuen els articles 22.1 de la llei 7/1985 i 52.2 
del Text refós aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003.  

 
Per tot això, i vist l'informe emès pel Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament de 
Manresa, proposo al Ple l’adopció del següent 

ACORD : 

Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), redactat per 
encàrrec de la Diputació de Barcelona i revisat pels serveis tècnics de  Medi ambient i 
Sostenibilitat, en compliment dels compromisos assolits en el document anomenat 
“Nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia”, al qual es va adherir 
aquest ajuntament per acord plenari de 21 d’abril de 2016”. 
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=2378.0&endsAt=5092 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.1 a votació, i el ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel 
Davins Pey) i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
4.1  Regidoria delegada de Turisme 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2019.- 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Turisme, de 31 de gener de 
2019, que es transcriu a continuació.  
 
“Antecedents 
 
Des de l'any 2014 l'Ajuntament de Manresa organitza el premi Pare lgnasi Puig i 
Simon, en memòria del sacerdot de la companyia de jesús, professor, investigador i 
savi divulgador dels coneixements científics i autor de diverses publicacions sobre 
Sant lgnasi de Loiola a Manresa. 
 
L'objectiu del premi  és promoure  estudis relacionats amb la Manresa ignasiana per 
acréixer el coneixement que es té d'aquest esdeveniment cabdal per a la ciutat, en el 
marc  del programa  Manresa  2022, que  articula  un  conjunt  d'accions per  tal  de 
commemorar el 500 aniversari de l'estada de Sant lgnasi de Loiola a la ciutat. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=2378.0&endsAt=5092
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=2378.0&endsAt=5092


Acta de la sessió plenària núm. 2, de 28 de febrer de 2019                            45 

 

 
El premi s’adjudicarà a un projecte de recerca o de divulgació que tracti algun aspecte 
històric  de  l'edat   moderna  des  d'una   perspectiva  social,  humana,  artística  o 
patrimonial emmarcat a l'entorn de l'estada de Sant lgnasi de Loiola a Manresa (1522- 
1523), de la seva canonització (1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la 
presència de la Companyia de Jesús a la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al 
XVIII. 
 
En data 25 i 26 de gener de 2019, el cap del servei de Suport de l'Alcaldia i 
Presidència i la tècnica del servei han emès sengles informes en relació amb 
l'aprovació d'aquestes bases. 
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. L'article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,   
de reforma  de l’Estatut  d'Autonomia  de Catalunya, atribueix  als ens locals 
competències per a la regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot 
tipus d'activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 
l'ocupació. 
 
En aquest mateix sentit, l'article  68 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de 
Catalunya determina  que  correspon als ajuntaments la promoció  i protecció  dels 
recursos turístics d’interès municipal. 
 
2. Règim jurídic. L'atorgament d'aquests premis per part de les Administracions 
Públiques reuneix  les característiques que l'article  2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament  i en tot  allò que s'ajusti a aquesta modalitat 
de foment  de l'Administració pública, s'ajustaran a les previsions de la Llei 38/2003,  el 
Reial Decret 887/2006,  de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament    de   la  Llei  38/2003,   l'Ordenança general   de   subvencions   de 
l'Ajuntament de Manresa, i les Bases d'Execució del pressupost, els quals requereixen 
l'aprovació   de   les  corresponents   bases  reguladores   previstes  a  l'article 17   de 
l'esmentada Llei 38/2003. 
 
3. Procediment  d'aprovació  de les bases. L'article 124  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. 
 
4. Òrgan competent. L’òrgan  competent per a l'aprovació,  tal  i  com  estableix l'article 
124.3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació. 
 
Per tot l'exposat proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores  del premi Pare lgnasi Puig i 
Simon 2019, d'acord amb el text següent: 
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“Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2019 

 
Per a projectes de recerca relacionats amb la Manresa ignasiana 

 
Convoca: l'Ajuntament de Manresa, en memòria del sacerdot de la  

companyia de Jesús, professor, investigador i savi divulgador  

dels coneixements científics, i autor de diverses publicacions sobre Sant 

lgnasi de Loiola a Manresa. 

 

Bases 
 

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

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

patrimonial emmarcat a l'entorn  de l'estada de Sant lgnasi de Loiola a Manresa (1522-

1523), de la seva canonització (1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la 

presència de la Companyia de Jesús a la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al XVII. 
 
2.-La dotació del premi és de 1.500 euros (impostos inclosos) i l'Ajuntament  de Manresa 

es reserva el drets  d'edició de l’obra, ja sigui  en format   paper o en format digital  i en 

les condicions i estil que consideri més oportuns. En aquest cas, l’autor haurà de cedir els 

drets de l'edició a l’Ajuntament  de  Manresa.  L'autor  del  treball premiat  que s'editi  rebrà  

quinze exemplars de l'edició.  

 
3.- Els projectes que optin al premi han d'aportar la següent documentació:  
 
3.a.- Resum del projecte de recerca amb indicació del mètode i de les fonts documentals, 
bibliogràfiques, etc.- que s'utilitzaran i dels objectius que es busquen (màxim 18.000 caràcters 
amb espais inclosos) 
 
3.b. - Justificació de l'oportunitat, singularitat o rellevància de la recerca que es proposa 
(màxim 5.000 caràcters amb espais inclosos) 
 
3.c.- Currículum d'investigació de l’autor (o autors) del projecte que permeti avaluar-ne la 
solvència i on constin les seves dades de contacte 
 
3.d.- Carta de recomanació d'una persona especialista en el tema de recerca que avali la 
consistència del projecte i la solvència de l’investigador 
 
4.-El projecte premiat s'haurà de desenvolupar en el termini d'un any a comptar des de la data 
de l'acte públic de lliurament del premi. En cas que la persona guanyadora no hagi tingut 
temps d'acabar el treball, el jurat podrà estudiar poder donar-li una única pròrroga d'un mes. El 
treball que en resulti haurà de ser original, inèdit, redactat en català i d'una extensió mínima 
de 80 pagines DIN A4, escrites en lletra Arial 12 i a espai interlineal d'1,5 punts, inclosos 
gravats, fotografies i altres elements que es considerin interessants per a l'estudi. S’haurà de 
presentar una còpia en paper i una en format digital i haurà d'anar acompanyat d'una carta de 
la mateixa persona especialista que ha avalat el projecte que certifiqui la qualitat i el rigor del 
treball final.  
 
5.-Els projectes han de ser lliurats a la seu de Bages d'Òmnium Cultural, carrer del Bruc, 99 
de Manresa, o l'Arxiu Comarcal del Bages, via de Sant Ignasi, 40 de Montesa, abans del 18 
d'octubre de 2019. 
 
6.-El jurat, que serà nomenat per resolució administrativa en l'acte de convocatòria, estarà 
format per persones del món de la cultura relacionades amb l'especialitat, i un representant de 
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l'Ajuntament de Manresa, membre de la Comissió de seguiment Manresa 2022. Les decisions 
que prenguin seran inapel·lables.  
 
7.-El jurat podrà declarar el premi desert. 
 
8.-El veredicte del jurat es farà públic abans d’acabar l'any 2019 i el guardó es lliurarà, 
conjuntament amb la resta de premis Lacetània, en un acte a l'Ajuntament de Manresa.  
 
9.-En el moment del lliurament, el beneficiari rebrà el 50% de l'import del premi. 
 
10.-Al cap d'un any del lliurament del premi, el beneficiari haurà de lliurar el treball final amb 
els requisits que s'expressen més amunt a la seu de Bages d'Òmnium Cultural o a l'Arxiu 
Comarcal del Bages.  
  
Un cop lliurat el treball, es convocarà el guanyador perquè el presenti en un acte públic 
vinculat a Sant Ignasi de Loiola.  
 
11.-El jurat del premi avaluarà si el treball acompleix la qualitat, el rigor i els objectius 
proposats inicialment i, si s'escau, proposarà el pagament del 50% restant del premi. En cas 
de no acomplir els requisits mínims, el jurat podrà demanar la revisió del treball per a esmenar 
les mancances que s'observin. En cas d'incompliment d'aquestes bases, el jurat podrà revocar 
el premi i reclamar al beneficiari el retorn de l'import que haurà rebut inicialment.  
 
12.-Si el jurat ho considera oportú, podrà designar una persona experta en el tema de la 
recerca per a que en faci un seguiment i/o l'avaluació final. 
 
13.-L'original del treball final presentat es dipositarà a l'Arxiu Comarcal del Bages per a 
consulta pública.  
 
14.-L’Ajuntament de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, 
les quals es pressuposen acceptades íntegrament pel sol fet de presentar-se a la convocatòria 
el premi. 
 
15.-La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer 
en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa així 
com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la seva acreditació a través 
de mitjans telemàtics."  

 
Segon, Sotmetre aquestes bases especifiques 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. Remetre, d'acord amb l'article 18 de la llei 38/2003, de 18 de novembre, 
General de subvencions, a la base de dades nacional de subvencions la informació 
relativa a aquesta convocatòria, així com les resolucions que es dictin.” 
 

 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=5092.0&endsAt=5319 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el ple l’aprova per 20 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 2 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel 
Davins Pey) i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMPSC), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
Es fa constar que el regidor Felip González Martín del GMPSC, es trobava fora de la 
sala en el moment de la votació. 
 
 
4.2 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

XV Concurs d’Idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees 
Joves”, i de la convocatòria del concurs públic.- 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, 
de 7 de febrer de 2019, 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. 
 
La idea de desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de l'emprenedoria 
també és compartida per la Cambra de Comerç i indústria de Manresa, que organitza 
el Concurs Talent +Empresa. Per això, malgrat que es tracti de dos premis diferents, el 
seu lliurament es vol aglutinar en un únic acte amb el nom de Premis idees& Talent 
jove, formal pel XV Concurs d'idees emprenedores i Pla d'empresa del Projecte "Idees 
Joves" i el Concurs Talent+Empresa. 
 
En el cas del premi organitzat per l'Ajuntament de Manresa XV Concurs d’idees 
emprenedores i Pla d'empresa del Projecte "Idees Joves" vol premiar aquells joves 
que desenvolupin un projecte empresarial d'especial interès empresarial, ja sigui per a 
la idea, innovació o el millor treball, idea que haurà de tenir com a eix central 
qualsevols dels reptes següents: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=5092.0&endsAt=5319
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=5092.0&endsAt=5319
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REPTE 1. Smart City: Els projectes hauran de tractar sobre la creació d'una o vàries 
eines intel·ligents per lluitar contra els efectes negatius del canvi climàtic (ja sigui en la 
seva mitigació  com en  l'adaptació) a la  ciutat de Manresa, d'acord  amb el Pla  
d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Manresa 
 
REPTE 2. Salut: Els projectes presentats hauran de millorar la situació de la 
problemàtica detectada en els col·lectius següents: 
 

- lnfants: en la reducció de la prevalença de sobrepès i obesitat 
 

- Joves: en la prevenció dels problemes relacionats amb el consum de drogues 
 

- Persones d'edat avançada: en el desenvolupament dels projectes de civisme 
envers persones grans i de facilitació de l’esperança de vida amb bona salut 
(envelliment actiu i de qualitat) 

 

En data 6 i 7 de febrer de 2019, la Técnica de la secció d'Activitat Econòmica i la 
Tècnica d'administració general han emès sengles informes relatius a l'aprovació de 
les bases i convocatòria d'aquest concurs. 

 
Consideracions legals  

 
1.  Competències municipals. L'article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals 
competències per a  la  regulació  de  l'establiment  d'autoritzacions i promocions  de  
tot  tipus  d'activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment 
de l'ocupació. 

 
2. Règim jurídic. L'atorgament  d'aquests  premis  per  part  de  les  Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l'article 2 de fa Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de subvencions. 

 

Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s'ajusti a aquesta modalitat 
de foment de l'Administració pública, s'ajustaran a les previsions de la Llei 38/2003, el 
Reglament de subvencions de l 'Ajuntament de  Manresa, les Bases d'Execució del 
pressupost, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 38/2003, els quals requereixen l'aprovació de les 
corresponents bases reguladores previstes a l'article 17 de l'esmentada Llei 38/2003. 

 
3. Procediment  d'aprovació  de  les  bases.  L'article  124  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. 

 

4.  Convocatòria. L'article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment 
d'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix 
convocatòria aprovada per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a 
la concessió de les subvencions convocades segons l'establert en aquest capítol i 
d'acord amb els principis de les   lleis   39/2015,   d'1   d'octubre,   del   procediment  
administratiu  comú   de   les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.   
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La convocatòria haurà de publicar-se en la BDNS i un extracte d'aquesta en el Butlletí 
Oficial corresponent, d'acord amb el procediment establert en l'article 20.8 de 
l'esmentada Llei 38/2003. Així mateix, la publicitat de l'atorgament d'aquestes ajudes 
mitjançant la remissió de la identificació dels beneficiaris i import de les ajudes a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 

Així mateix, l'article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, determina que les administracions 
públiques han de publicar per mitjans electrònics les convocatòries i les resolucions 
sobre procediments que promouen la concurrència pública o tenen una pluralitat de 
persones interessades, per a garantir-ne el coneixement general. 

 
5.   Òrgan competent. L’òrgan competent pera l'aprovació, tal i com estableix l'article 
128.3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació 

 
Per tot l'exposat, la regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 

ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del XV 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 XV 
Concurs d'Idees emprenedores i Pla d'Empresa del projecte "Idees Joves" mitjançant 
procediment en règim de concurrència competitiva, amb els següents termes: 
 
Objecte  de  la  convocatòria:  XV  Concurs  d'idees  emprenedores  i pla  d'empresa  
per 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. Les idees i els plans d'empresa hauran de versar en un dels reptes 
següents: 
 
REPTE 1. Smart City: Els projectes hauran de tractar sobre la creació d'una o vàries 
eines intel·ligents per lluitar contra els efectes negatius del canvi climàtic (ja sigui en la 
seva mitigació com en l'adaptació) a la ciutat de  Manresa, d'acord amb el  Pla  d'Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Manresa 
 
REPTE 2. Salut: Els projectes presentats hauran de millorar la situació de la 
problemàtica detectada en els col·lectius següents: 
 

-lnfants: en la reducció de la prevalença de sobrepès i obesitat 
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-Joves: en la prevenció dels problemes relacionats amb el consum de drogues 
 

-Persones d'edat avançada: en el desenvolupament dels projectes de civisme 
envers persones grans i de facilitació de l’esperança de vida amb bona salut 
(envelliment actiu i de qualitat) 

 
Beneficiaris: Alumnes matriculats en algun dels centres d'ensenyament que participin 
en el programa Idees  Joves  de l’Ajuntament de  Manresa o  en  un  centre  educatiu  
ubicat a Manresa que hagués participat a la jornada IFEST convocada pel 
Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Bases reguladores: Les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria seran 
les aprovades juntament amb aquesta convocatòria, si escau,  en sessió  Ple de 
l’Ajuntament a celebrar el 28 de febrer de 2019 i  poden consultar-se   a la web 
municipal http://www. manresa.cat/. 

 
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de 
subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel 
qual s'aprova l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa (BOPB 
13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d'execució del Pressupost de 2018, 
aprovades per acord plenari de 20 de desembre de 2018, documents que es poden 
consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/. 

 
Crèdit pressupostari al qual s'imputa la concessió de premis "Idees Joves": 422.1.481.00 
del pressupost municipal vigent. 
 

Import màxim: 1.400,00 euros, distribuïts de la forma següent: 

 

Categoria Batxillerat i Cicles Formatius:  

Premi millor idea empresarial REPTE 1: 300,00 Euros 

Premi millor idea empresarial REPTE 2: 300,00 Euros 

 

Categoria Batxillerat: 

Premi millor pla de viabilitat REPTE 1: 300,00 Euros 
Premi millor pla de viabilitat REPTE 2: 300,00 Euros 

 

Premis especials: 
Premi al projecte més innovador:         100,00 Euros  
Premi al projecte més ben treballat:          100,00 Euros 
 

Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors de les categories 
de millor idea empresarial i millor pla d’empresa i els seus corresponents accèssits 
 

La Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya atorgarà el Premi al 
millor projecte d'economia social i cooperativa consistent en un xec per valor de 
150,00 Euros a gastar en qualsevol cooperativa membre de la Federació de 
cooperatives de treball associat de Catalunya. Aquests premis seran valorats 
directament per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i per la Federació de 
Cooperatives de treball associat de Catalunya i lliurats per aquestes entitats 
directament als guanyadors, sense intervenció ni responsabilitat de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 

http://www/
http://www.manresa.cat/
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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. 

 
Criteris de valoració:  Els criteris de valoració són els que consten en l'apartat 7 de les 
bases reguladores. 
 
Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la 
publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 26 d'abril de 2019. 

 
Les sol·licituds podran presentar-se a través de mitjans electrònics a través de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa  a l’adreça: 
http://www.manresa.cat/subvencions o bé mitjançant sol·licitud al Registre General de 
l 'Ajuntament de Manresa    així com per qualsevol dels mitjans admesos per l'article 
16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Tramitació: La tramitació s'efectua pel règim de concurrència competitiva i les 
sol·licituds aniran acompanyades dels projectes que hauran de complir els requisits 
següents: 
 
•  S’haurà d'omplir un formulari tipus on hi constaran les dades personals de 

l'alumne o representant (nom i cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic i curs i 
especialitat formativa que s’està cursant) i les dades relatives al projecte, centre 
educatiu i a la categoria de premi que s'opta. 

 
•  Màxim  de  15  pàgines  en  la  presentació del  projecte  de  la  categoria d'Idea 

Empresarial per qualsevol dels reptes. 
 
•  Per tal d'avaluar la categoria d'Idea Empresarial, es podrà complementar amb 

un CANVAS. 
 
•  En la categoria de Pla de Viabilitat les propostes hauran de contenir 

necessàriament un Pla d'empresa amb tots els seus apartats ben 
desenvolupats. 

 
•  Tola la documentació penjada en xarxes virtuals ha d'estar correctament 

identificada indicant a què es correspon. 
 
•  En cas d'haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. 

Caldrà adjuntar una fotografia o un arxiu adjunt en format "jpg") 
 
•  Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la sol·licitud haurà de 

presentarse per mitjans telemàtics. La duració màxima del vídeo ha de ser 
màxim de 1 minut i s'ha  de  presentar en formal mpg, avi o  wmv. (no  
s'accepten vídeos penjats al youtube) i es penjaran directament en el moment 
de  la presentació del projecte. En cas de voler incloure gravacions de vídeos 
en la sol·licitud presentada en formal paper, hauran de presentar-se en un 
suport que admeti format digital i aquest haurà de ser entregat juntament amb 
la sol·licitud 
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Les sol·licituds 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 i serà aquest qui presentarà la sol·licitud si bé tots els membres hauran de reunir 
els requisits de participació. 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria o 
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat hisenda o regidor/a que el 
substitueixi. 
 
Resolució i notificació. Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta 
d'adjudicació, l'Ajuntament de Manresa, formularà la corresponent Resolució 
d'atorgament. 
 
La Resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans 
establerts en la Llei 39/2015, d1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) per a la seva publicació, d'acord amb l'establert a l'article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions 
 

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

 
Publicitat: l’Ajuntament  de  Manresa donarà publicitat dels  premis  atorgats segons  
les previsions establertes en l'article  18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes  en  els  termes  i  condicions establerts  a  la  Llei estatal  19/2013, de  9  
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a 
la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

Cinquè. Condicionar l'efectivitat de la convocatòria a l'aprovació definitiva de les bases 
que la regulen. 

 
Sisè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), d'acord amb l'establert a l'article 20 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i la remissió de l'extracte de la convocatòria 
a l'esmentada  BDNS  per  a  la  seva  publicació  en  el  Butlletí Oficial  de  la  Província  
de Barcelona.” 

“IDEES JOVES” 

Bases XV Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa 

1. Objecte 
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El XV 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 d’empresa. 

Les idees i els plans d’empresa, hauran de versar obligatòriament, en un dels reptes 
de ciutat que es detallen a continuació: 

REPTE 1. SMART CITY 

Com lluitar contra els efectes adversos del canvi climàtic a Manresa amb eines 
intel·ligents 

El canvi climàtic és un repte mundial al que fins ara s’ha intentat mitigar reduint les 
emissions de CO2. 

Donades les actuacions en aquest sentit que permetran reduir-ne les conseqüències, 
però no eliminar-les, cal fer un esforç per adaptar la ciutat a aquests efectes, per tal 
que el seu impacte negatiu sigui menor i la recuperació més ràpida. 

Els projectes hauran de tractar sobre la creació d’una o vàries eines intel·ligents per 
lluitar contra els efectes negatius del canvi climàtic (ja sigui en la seva mitigació com 
en l’adaptació) a la ciutat de Manresa, d’acord amb les accions descrites al PAESC de 
Manresa i que es pot consultar a la pàgina web següent:  
https://www.manresa.cat/web/menu/8049-paesc 

A efectes de recolzament per al desenvolupament del projecte pot consultar-se el 
vídeo que es troba a l’adreça següent: https://youtu.be/PSbLxfMHEpY  

REPTE 2. VIDA SALUDABLE 

Com fomentar els hàbits de vida saludable per a la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania de Manresa. 

La qualitat de vida és un concepte complex que fa referència a diversos àmbits que 
ens afecten, des dels aspectes físics i mentals fins a la interacció social.  

D’acord al Pla de Salut 2018-2022 aprovat per Ple Municipal el mes de juny 2018  les 
idees i/o  projectes presentats hauran de millorar la situació de la problemàtica 
detectada en els col·lectius següents:  

1. Infants: en la reducció de la prevalença de sobrepès i obesitat. 

2. Joves: en la prevenció dels problemes relacionats amb el consum de 
drogues.  

3. Persones d’edat avançada: en el desenvolupament de projectes de civisme 
envers persones grans i de facilitació de l’esperança de vida amb bona salut 
(envelliment actiu i de qualitat). 

Podeu consultar el Pla de Salut Municipal 2018-2022 que es troba a la pàgina web 
següent:    

https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/4348/pla_final_pagines_individuals.pdf 

https://www.manresa.cat/web/menu/8049-paesc
https://youtu.be/PSbLxfMHEpY
https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/4348/pla_final_pagines_individuals.pdf
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A efectes de recolzament per al desenvolupament del projecte pot consultar-se el 
vídeo que es troba a l’adreça següent: 
https://www.youtube.com/watch?v=ayF1ytZVnMM&t=4s  

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 o d’un centre 
educatiu ubicat a Manresa que hagués participat a la jornada IFEST 2019 convocada 
per Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  

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. 

La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no 
incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè 
pugui obtenir l’acreditació de les condicions a través de mitjans telemàtics.  

Les sol·licituds 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 i serà aquest qui presentarà la sol·licitud si bé tots els membres hauran de reunir 
els requisits de participació. 

Els projectes que s’incorporin a la sol·licitud hauran de versar sobre un dels dos reptes 
plantejats en la present convocatòria. 

Els projectes que s’adjuntin amb la sol·licitud, hauran de complir els requisits següents:  

 S’haurà d’omplir un formulari tipus on hi constaran les dades personals de 
l’alumne o representant (nom i cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic i curs i 
especialitat formativa que s’està cursant) i les dades relatives al projecte, 
centre educatiu i a la categoria de premi que s’opta.  

 Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’Idea 
Empresarial per qualsevol dels reptes. 

 Per tal d’avaluar la categoria d’Idea Empresarial, es podrà complementar amb 
un CANVAS. 

 En la categoria de Pla de Viabilitat les propostes hauran de contenir 
necessàriament un Pla d’empresa amb tots els seus apartats ben 
desenvolupats.  

 Tota la documentació penjada en xarxes virtuals ha d’estar correctament 
identificada indicant a què es correspon. 

 En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. 
Caldrà adjuntar una fotografia  o un arxiu adjunt en format “jpg”)  

 Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) es podrà adjuntar l’arxiu 
telemàticament a la sol·licitud. La duració màxima del vídeo ha de ser màxim 

https://www.youtube.com/watch?v=ayF1ytZVnMM&t=4s
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de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten vídeos 
penjats al youtube).  
En cas de voler incloure gravacions de vídeos en la sol·licitud presentada en 
format paper, hauran de presentar-se en un suport que admeti format digital i 
aquest haurà de ser entregat juntament amb la sol·licitud.  

En cas de no donar compliment a aquests requisits de presentació, el projecte serà 
exclòs de la valoració. 

3. Presentació de les sol·licituds  
 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia 
comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

Les sol·licituds podran presentar-se com a màxim fins al 26 d’abril del 2019. Les 
sol·licituds presentades  amb posterioritat seran excloses de la participació. 

Les sol·licituds podran presentar-se a través de mitjans electrònics a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Manresa a l’adreça:  
http://www.manresa.cat/subvencions  o bé mitjançant sol·licitud al Registre General de 
l’Ajuntament de Manresa  així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

4. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, 
d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 

Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’ocupació i Emprenedoria i 
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o 
regidor/a que el substitueixi. 

5. Premis 
 
A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa: 

Categoria de Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM/CFGS): 

 Premi millor idea empresarial REPTE 1: 300,00 Euros  

 Premi millor idea empresarial REPTE 2: 300,00 Euros 
 

Categoria de Batxillerat:: 

 Premi millor pla de viabilitat REPTE 1: 300,00 Euros 

 Premi millor pla de viabilitat REPTE 2: 300,00 Euros 
 

Premis especials 

Premi al projecte més innovador: 100,00 Euros 

http://www.manresa.cat/subvencions
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Premi al projecte més ben treballat: 100,00 Euros 

Premis de l’economia social i cooperativa  

A atorgar per la Federació de Cooperatives de treball Associat de Catalunya.  

Premi al millor projecte d’economia social i cooperativa*: Xec per valor 150,00 
Euros a gastar en qualsevol cooperativa membre de la Federació de 
Cooperatives de Treball Associat de Catalunya. 

 

*Aquest premi serà valorat directament per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central i per la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya i lliurat per 
aquestes entitats directament als guanyadors, sense intervenció ni responsabilitat de 
l’Ajuntament de Manresa. 

Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge 
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 

6. Crèdit pressupostari 
 

L’Import total dels premis que atorga l’Ajuntament de Manresa és de 1.400,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 422.1.481.00 del pressupost municipal de 
2019.  

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. A 
continuació s’especifiquen els criteris que es tindran en compte per a la valoració: 

Criteris de valoracions 

A- Presentació (30% sobre total) 

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... 

 

B- Innovació (20% sobre el total) 

Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el 
territori o unes millores competitives dels existents) 
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Resposta a una necessitat 

 

C- Desenvolupament (1) (50% sobre el total) 

Descripció del producte o servei: (grau d’adequació de la proposta 
al repte plantejat) 

Procés de producció o prestació de servei (model de negoci) 

Anàlisi DAFO 

Preu coherent (viabilitat comercial) 

Mercat on es dirigeix 

Perfil clients 

Competidors 

Promoció i publicitat: descripció del pla de comunicació i 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) (Màxim 40 punts addicionals sobre el total) 

Inversions necessàries  

Recursos econòmics disponibles  

Càlcul punt mort (despeses fixes i variables)  

Pèrdues i guanys 

 

E- Economia social i cooperativa  

Gestió democràtica i participativa (es tracta d’un projecte gestionat 
democràticament pels membres que en formen part, els quals 
participen activament en la definició de polítiques i la presa de 
decisions. 

Educació, formació i informació (es tracta d’un projecte que 
contempla una formació continuada dels seus membres i que 
treballa per la transparència, informant de manera pública i regular 
les activitats que duu a terme i les seves conseqüències.) 

Interès per la comunitat (el projecte treballa per aconseguir un 
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desenvolupament sostenible de la societat i del medi natural) 

Intercooperació (relacions amb cooperatives i projectes de 
l'economia social (proveïdors, clients, fórmules d'ajuda mútua, 
etc.). 

 

(1) En el repte d’Smart City, es tindrà en compte que els projectes aportin un ús 
adequat de la tecnologia, que facin una descripció adequada de les fonts 
emprades i per quin mitjà s’obtindran i que les eines tecnològiques plantejades 
siguin socialment sostenibles. 

(2) En el repte de Salut, es tindrà en compte que el projecte tingui facilitat d’ús i 
hagi una adequació a la població destinatària. 

(3) Aquest criteri de valoració només s’aplicarà en la categoria de Pla de viabilitat i 
al premi al projecte amb més impacte positiu. 

Resultarà guanyadora la idea empresarial (A+B+C) i el pla de viabilitat (A+B+C+D) que 
rebi més puntuació: 

 Premi millor idea empresarial Repte 1: A+B+C 
 Premi millor idea empresarial Repte 2: A+B+C 
 Premi millor pla de viabilitat Repte 1: A+B+C+D 
 Premi millor pla de viabilitat Repte 2: A+B+C+D 

 

Pel que fa als premis especials resultaran guanyadors el projecte més innovador (B) i 
el més ben treballat (A) que rebi més puntuació en el criteri considerat: 

 Premi al projecte més innovador: B 
 Premi al projecte més ben treballat: A 

 

Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors a la millor idea 
empresarial i millor pla d’empresa.  

El premi al millor projecte d’economia social i cooperativa se l’endurà el projecte que 
obtingui una major puntuació tenint en compte les següents ponderacions: 

 Premi al millor projecte d’economia social i cooperativa: A(10%) + B 
(20%) + C (30%) + D (màxim 20 punts addicionals) + E (40%). 
 

8. Jurat 
 
El Jurat estarà format per: 
 

- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, que actuarà 
com a presidenta del Jurat 

- Anna Gasulla Sabaté, tècnica del Servei de Promoció de la Ciutat 
- Roger Fosas Ferrer, tècnic del Servei de Promoció  de la Ciutat 
- Pol Valero, Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat  
- Elisenda Solsona Serrat, Cap de la Unitat de Salut 
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- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general que actuarà com a 
secretària  

 
Podran participar en el Jurat un representant de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
central i un representant de la Federació de Cooperatives de treball associat de 
Catalunya. 
 

Si es creu convenient per part de l’Ajuntament de Manresa podran participar en el jurat 
un o dos representants externs, per a una millor valoració dels projectes. 

En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis. 

El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant la jornada final del programa durant 
el mes de maig de 2019.  

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. 

9. Acte de lliurament dels premis 

El lliurament dels premis es realitzarà en un acte conjunt amb els organitzadors dels 
premis Talent+Empresa el divendres 31 de maig de 2019. En aquest acte, hi hauran 
d’assistir els finalistes de cadascuna de les categories premiades. El lloc i la durada 
del mateix, es determinarà més endavant i es comunicarà a les persones interessades. 

10. Resolució 

Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de 
Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament.  

La Resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans 
establerts en la Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) per  a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
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Els treballs presentats en paper i/o suports digitals no premiats s’hauran d’anar a 
recollir al CEDEM a partir de l’1 de juny i fins al 30 de setembre de 2019. Els treballs 
que no s’hagin recollit durant aquest període podran ser destruïts.  

11. 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. 

12. Protecció de dades 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de 
Dades (RGPD) s’informa als sol·licitants que el tractament de dades personals 
s’ajustarà a les següents condicions d’ús:  

 

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 

Plaça Major, 1   08241 Manresa 

Tel. 93 878 23 00   

rgpd@ajmanresa.cat  www.manresa.cat 

Finalitat del tractament XV Concurs d’idees emprenedores i pla 
d’empresa “Idees joves”   

Legitimació El tractament és necessari per al 
compliment de les obligacions atribuïdes 
a l’Ajuntament de Manresa (art. 6 RGPD) 

Persones destinatàries  Les vostres dades no se cediran a 
tercers, llevat de les obligacions de 
publicitat i transparència d’ajuts i 
subvencions establertes en les Lleis 
38/2003, general de subvencions i 
19/2013 i 19/2014 de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern 
i altres establertes legalment. 

Drets de les persones interessades  Podeu accedir a les vostres dades, 
rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al 
seu tractament i sol·licitar-ne la seva 
limitació, enviant la vostra sol·licitud a 
l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant 
correu electrònic a dpd@ajmanresa.cat 

(art. 15 a 22 RGPD) 

mailto:rgpd@ajmanresa.cat
http://www.manresa.cat/
mailto:dpd@ajmanresa.cat
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Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i 
detallada sobre protecció de dades a 
www.manresa.cat/rgpd 

 

13. Publicitat 

L’Ajuntament i els guanyadors hauran de donar compliment a les previsions relatives a 
la publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
14. Aplicació supletòria  

En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals 
d’atorgament de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret administratiu i privat. 

Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que 
es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases” 
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=5319.0&endsAt=6156 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel 
Davins Pey) i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4.2.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de 

les Beques per assistència als cursos realitzats en el marc del projecte 
“Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020”, i de la convocatòria del 
concurs públic.- 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, 
d’11 de febrer de 2019, que es transcriu a continuació.  
 
 
“Antecedents 

 
El dia 9 de novembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria de subvencions per promoure l'ocupació a la industria local 
2018-2020 destinat a finançar projectes locals per a la promoció de la competitivitat de 
la indústria local fonamentats en una estratègia territorial de desenvolupament 
econòmic, a través del desplegament d'accions de desenvolupament competencial i 

http://www.manresa.cat/rgpd
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=5319.0&endsAt=6156
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=5319.0&endsAt=6156
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retenció del talent de persones en situació d'atur i/o de promoció pro promoció 
professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries. 
 
L'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb altres entitats i institucions de la Comarca  
va iniciar el projecte "Promoció de l'ocupació a la Indústria local 2016-2017", el qual va 
tenir una valoració molt positiva per totes les entitats participants. 
 
Per això, es va valorar, conjuntament amb altres administracions i entitats 
representatives del sector industrial de la comarca, la realització d'un nou projecte 
anomenat "Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020  per tal de donar resposta a les 
necessitats detectades i consolidar la línia de treball per promoure l'ocupació en sectors 
de l'activitat industrials estratègics a escala local, que són els motors de l'economia i que 
presenten perspectives de creixement i de generació de riquesa.                                                                          
 
Concretament, a través d'aquest projecte es pretén enfortir el teixit productiu local per tal 
de fer-Io més competitiu i amb menor risc de patir deslocalització, donar a conèixer a 
les empreses el concepte d'indústria 4.0 i també millorar la qualificació del personal 
interessat en treballar a la indústria 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 12 d'abril de 2018, 
va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Manresa per un import de 676.684,50 
euros per desenvolupar el Projecte Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Manresa de 13 
de novembre de 2018, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració publico-
privada entre municipis i altres ens per a la gestió del projecte: Ocupació al Bages 
Industrial (OBI) 2018-2020 on es distribuïen les accions a realitzar per cadascun dels 
intervinents d'acord amb el projecte subvencionat. 
 
En el projecte subvencionat s'hi troba la realització d'accions formatives  en el sector 
metall on es va preveure la possibilitat que els alumnes poguessin sol·licitar una beca que 
havia de servir, sobretot, per sufragar els costos de desplaçament que tinguessin els 
alumnes. 

 

Per tal de poder realitzar aquestes actuacions es necessària l'aprovació d'unes bases i 
la convocatòria per tal de poder atorgar les beques als participants del projecte 
"Ocupació al Bages Industrial OBI 2018-2020. 
 
En data 11 de febrer de 2019, el Cap de Servei de promoció de la Ciutat i la 
tècnica d'administració general han emes sengles informes en relació amb l'aprovació i 
convocatòria d'aquestes beques. 
 
Consideracions legals 

 
1.    Competències municipals. L'Ajuntament de Manresa, com a entitat integrant del 

sistema d'ocupació de Catalunya d'acord amb els articles 13 i 14 de la Llei 13/2015, de 

9 de juliol de 2015, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació 

de Catalunya, té entre els seus objectius "acompanyar a les persones i donar-los les 

eines necessàries per a que desenvolupin habilitat si capacitats que els permetin 

millorar  la  seva  situació  laboral  o  professional, detectant les  necessitats de  

suport i promovent l'atenció reforçada de col·lectius amb més dificultats d'inserció 
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2.     Règim jurídic. L'atorgament d'aquestes beques per part de les Administracions 

Públiques reuneix les característiques que l'article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de subvencions. 
 

Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s'ajusti a aquesta modalitat 
de foment  de  l’Administració  pública, s'ajustaran  a  les  previsions  de  la  Llei  
38/2003,  el Reglament  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de  Manresa,  les  Bases  
d'Execució  del pressupost, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, els quals requereixen 
l'aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l'article 17 de 
l’esmentada Llei 38/2003. 

 
3.   Procediment  d'aprovació  de  les  bases.  L'article  124  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. 
 

4. Convocatòria. L'article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del 

procediment d'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 

requereix convocatòria aprovada per l’òrgan competent, que desenvoluparà el 

procediment per a la concessió de les subvencions convocades segons l'establert en 

aquest capítol i d'acord amb els principis de   les   lleis   39/2015,   d'1   d'octubre,  del   

procediment  administratiu  comú   de   les administracions públiques i 40/2015, d'1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

La convocatòria haurà de publicar-se en la BDNS i un extracte d'aquesta en el Butlletí 
Oficial corresponent, d'acord amb el procediment establert en l'article 20.8 de 
l'esmentada Llei 38/2003. Així mateix, la publicitat de l'atorgament d'aquestes ajudes 
mitjançant la remissió de la identificació dels beneficiaris i import de les ajudes a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions(BDNS). 

 

Així mateix, l'article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, determina que les administracions 
públiques han  de   publicar  per   mitjans  electrònics  les  convocatòries  i  les  
resolucions  sobre procediments que promouen la concurrència pública o tenen una 
pluralitat de persones interessades, per a garantir-ne el coneixement general.  

   
5.      Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació, tal i com estableix 
l'article 128.3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació 

 
Per tot l'exposat, la regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria proposa al Ple de 
la de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD: 

 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les beques per assistència als 

cursos realitzats en el marc del projecte "Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-

2020, d'acord amb el text que s'adjunta a aquest dictamen. 
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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 de les beques per assistència als 

cursos realitzats en el marc del projecte "Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-

2020, mitjançant procediment en regim de concurrència competitiva, amb els 

següents termes: 

 

Objecte de la convocatòria:  L'objecte d'aquestes bases és la regulació de 

l'atorgament de beques  als  alumnes  dels  programes  públics  d'ocupació-formació 

que  participen  en  el projecte Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020, per a 

l’assistència als cursos formatius següents: 

 

- Certificat de professionalitat d'operacions auxiliars de fabricació mecànica.  

- Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa. 

- L'empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria  

- Disseny industrial amb software 3D 

- Metrologia i calibració.  

- Hass per CNC 

 

La formació haurà de ser o haver estat cursada entre el període compres entre juny 

de 2018 i el mes de juliol de 2019. 

 

Beneficiaris: Per poder sol·licitar la beca caldrà complir els requisits següents 

 

-  Participar en el projecte " Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020 
- Haver realitzar o trobar-se inscrit en qualsevol dels Cursos de formació 

establerts en el punt 1 d'aquestes bases. 
- Tenir un nivell mínim d'estudis d'ESO o equivalent. En el cas de persones que 

no puguin acreditar els nivells mínims d'estudis requerits, hauran de disposar 
d'un informe tècnic de valoració indicant l'adequació de la seva participació 
en el curs atenent a la seva experiència laboral en el sector objecte 
d'intervenció i a les necessitats i/o requeriments de les empreses. 

- Trobar-se inscrit com a demandant d'ocupació, o bé com a millora d'ocupació 
en l'Oficina de Treball del SOC. En cas de trobar-se inscrit com a 
demandant de millora d'ocupació haurà d'ocupar un lloc de treball en 
condicions precàries. Es considerarà que es tracta d'un lloc de treball en 
condicions precàries quan el seu salari estigui per sota del salari mig anual 
per treballador/a a l’Estat, d'acord amb l'enquesta d'estructura salarial 
publicada per l’Institut Nacional d’Estadística que es pot consultar a l’adreça 
següent:https://www.ine.es/dynqs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_
C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596 

http://www.ine.es/dynqs/1NEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica
http://www.ine.es/dynqs/1NEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica
http://www.ine.es/dynqs/1NEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica
http://www.ine.es/dynqs/1NEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica
http://www.ine.es/dynqs/1NEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica
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- Haver assistit un mínim del 80% de les sessions del període (fet  que es 
comprovarà mitjançant els fulls d’assistència que signen diàriament els 
alumnes). 

- Obtenir l'aprofitament del curs (fet que es comprovarà a partir d'un informe 
positiu emès pel docent sobre el seguiment del curs per part de cada alumne.) 

 
Bases reguladores: Les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria 

seran les aprovades juntament amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió Ple 

de l’Ajuntament a celebrar el 28 de febrer de 2019 i poden consultar-se a la web 

municipal http://www.manreca.cat 

 

Així mateix, les bases reguladores  generals del procediment  de concessió  de 

subvencions van ser aprovades  mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 

2004 pel qual s'aprova l'Ordenança General de subvencions  de l’Ajuntament de 

Manresa (BOPB 13.01.2005)  així com també mitjançant les Bases d'execució 

del Pressupost de 2018, aprovades  per acord plenari de 20 de desembre de 

2018, documents que es poden consultar a la pagina web municipal 

http://www.manreca.cat/ 

 

Crèdit  pressupostari al qual s'imputa la concessió  de  les  beques: 241.15.481.00 

del pressupost municipal vigent. 

 
Import màxim: 10.000,00 euros 
 
L'Ajuntament de Manresa concedirà els ajuts fins que s'esgoti la dotació 
pressupostària. 
 
Import de l’ajut 

L'import total de l'ajut es calcularà en funció de dos paràmetres: 

a)  Lloc de residència 

 

- Si l'alumne resideix a una distància de fins a 1O Km de Manresa, la beca serà 

de 80 euros mensuals. 

- Si l'alumne resideix a una distància de més de 1O km. de Manresa, la beca serà 
de 120 euros mensuals. 
 
Per  al càlcul  dels  km  es tindrà en compte  l’adreça  que consta  en el DNI  i si 
no es correcta es presentarà certificat d'empadronament. 
 
b) Tipus i durada de curs 
 

L’import total de l’ajut es correspon a una mensualitat per cada 100 hores lectives de 

curs. Per això, l’import serà diferent en funció del curs, d’acord amb la relació 

següent: 

 

- Certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de fabricació mecànica: 
L’import de l’ajut serà de quatre mensualitats 

http://www.manreca.cat/
http://www.manreca.cat/
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- Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa: L’import de 
l’ajut serà de quatre mensualitats 

- L’empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria: 
L’import de l’ajut serà d’una mensualitat 

- Disseny industrial amb  software 3D: L’import de l’ajut serà de tres mensualitats 
- Metrologia i calibració: L’import de l’ajut serà de dues mensualitats 
- Hass per CNC: L’import de l’ajut serà d’una mensualitat 

 

En qualsevol cas aquests imports són bruts, per la qual cosa hauran de deduir-se 

d’aquests import el percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent 

aplicable. 

 
Criteris de valoració 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de 

les sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia 

de l’ajut, que serà el previst a l’apartat 2 d’aquestes bases. 

 

Els criteris de valoració de les sol·licituds així com la seva puntuació són els següents: 

 

Criteris Puntuació màxima 

1. Inscripció en l’Oficina de Treball del Soc  

a) Sol·licitants inscrits com a demandants  d’ocupació  5 punts 

b) Sol·licitants inscrits com a millora d’ocupació 2 punts 

2. Acció de discriminació positiva col·lectiu dona: Es valorarà que les 
persones destinatàries de la formació pertanyin al col·lectiu de la dona   

3 punts 

 
Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions ( BDNS). El termini 
de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de maig de 2019. 
 

Les sol·licituds, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. 
Major 1 08242 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Tramitació:  
 
La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i les sol·licituds aniran 
acompanyades de la documentació següent:   
 

- Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model que s’adjunta com a annex 1 
 

- Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant 
 

- Certificat i/o informe  positiu de realització dels Cursos establerts en el punt 1 
d’aquestes bases, en cas de cursos ja realitzats. En el cas que els curs no hagi 
finalitzat, document acreditatiu de la seva inscripció. 
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- Còpia del títol de la ESO o equivalent o bé una titulació superior.  En cas de no 
poder acreditar el nivell d’ESO o equivalent haurà d’aportar-se un informe 
tècnic de valoració indicant l’adequació de la participació al curs atenent a la 
seva experiència laboral en el sector objecte d’intervenció i  a les necessitats 
i/o requeriments de les empreses. En cas de no disposar d’aquest informe, 
aquesta valoració podrà ser incorporada d’ofici per l’Ajuntament de Manresa. 
 

- Inscripció SOC com a demandant d’Ocupació o com a millora d’Ocupació.  
 

- En el cas de ser un demandant de millora d’ocupació, document acreditatiu 
dels ingressos salarials anuals de l’exercici anterior. 
 

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

Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o 

regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o 

regidor/a delegat que el substitueixi. 

 
Resolució i notificació.  
 
Una vegada la Comissió de valoració ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, 
l’Ajuntament de Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament.  

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de sis a comptar des de la 
publicació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat 
una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 

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

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Publicitat: l´Ajuntament de Manresa donarà publicitat de les beques atorgades segons 
les previsions establertes en l´article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a la 
Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.  
 
Cinquè. Condicionar l’efectivitat de la convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases 
que la regulen. 
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Sisè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
 
BASES REGULADORES DE LES BEQUES PER ASSISTÈNCIA ALS CURSOS  

REALITZATS EN EL MARC DEL PROJECTE “OCUPACIÓ AL BAGES INDUSTRIAL 

(OBI) 2018-2020  

1. Objecte  

 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques als alumnes dels 

programes públics d’ocupació-formació que participen en el projecte Ocupació al 

Bages Industrial (OBI) 2018-2020, per a l’assistència als cursos formatius següents: 

- Certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de fabricació mecànica. 

- Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa 

- L’empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria 

- Disseny industrial amb  software 3D 

- Metrologia i calibració. 

- Hass per CNC 

 

2. Import de l’ajut 

 

L’import total de l’ajut es calcularà en funció de dos paràmetres: 

 

a)  Lloc de residència 

 

- Si l’alumne resideix a una distància de fins a 10 Km de Manresa, la beca serà 

de 80 euros mensuals.  

- Si l’alumne resideix a una distància de més de 10 km. de Manresa, la beca 

serà de 120 euros mensuals. 

 

Per al càlcul dels km es tindrà en compte l’adreça que consta en el DNI i si no es 

correcta es presentarà certificat d’empadronament.  

b) Tipus i durada de curs 
 

L’import total de l’ajut es correspon a una mensualitat per cada 100 hores lectives de 

curs. Per això, l’import serà diferent en funció del curs, d’acord amb la relació següent 

 

- Certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de fabricació mecànica: 

L’import de l’ajut serà de quatre mensualitats 

- Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa: L’import 

de l’ajut serà de quatre mensualitats 
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- L’empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria: 

L’import de l’ajut serà d’una mensualitat 

- Disseny industrial amb  software 3D: L’import de l’ajut serà de tres mensualitats 

- Metrologia i calibració: L’import de l’ajut serà de dues mensualitats 

- Hass per CNC: L’import de l’ajut serà d’una mensualitat 

 

En qualsevol cas aquests imports són bruts, per la qual cosa hauran de deduir-se 

d’aquests import el percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent 

aplicable. 

 

3. Beneficiaris  

 

Per poder sol·licitar la beca caldrà complir els requisits següents 

- Participar en el projecte “Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020” 

- Haver realitzar o trobar-se inscrit en qualsevol dels Cursos de formació 

establerts en el punt 1 d’aquestes bases. 

- Tenir un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent. En el cas de persones que 

no puguin acreditar els nivells mínims d’estudis requerits,  hauran de disposar 

d’un informe tècnic de valoració indicant l’adequació de la seva participació en 

el curs atenent a la seva experiència laboral en el sector objecte d’intervenció i  

a les necessitats i/o requeriments de les empreses.  

- Trobar-se inscrit com a demandant d’ocupació, o bé com a millora d’ocupació 

en l’Oficina de Treball del SOC.  En cas de trobar-se inscrit com a demandant 

de millora d’ocupació haurà d’ocupar un lloc de treball en condicions precàries. 

Es considerarà que es tracta d’un lloc de treball en condicions precàries quan 

el seu salari estigui per sota del salari mig anual per treballador/a a l’Estat, 

d’acord amb l’enquesta d’estructura salarial publicada per l’Institut Nacional 

d’Estadística que es pot consultar a l’adreça següent:  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125

4736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596 

- Haver assistit un mínim del 80% de les sessions del període (fet  que es 

comprovarà mitjançant els fulls d’assistència que signen diàriament els 

alumnes).  

- Obtenir l’aprofitament del curs (fet que es comprovarà a partir d’un informe 

positiu emès pel docent sobre el seguiment del curs per part de cada alumne.) 

 

4. Obligacions dels beneficiaris 

 

- Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant 

la Seguretat Social, si escau, així com amb l’Ajuntament de Manresa o bé, en 

aquest últim supòsit, disposar d’un informe de vulnerabilitat emès pels Serveis 

Socials de l’Ajuntament.  

- No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir 

subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
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- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa 

- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació. 

- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el 

compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 

- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 

posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no 

compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la 

corresponent renúncia. 

- Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament 

- Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o 

ens públics en el darrer any 

 

Els beneficiaris de les beques estaran sotmesos a les responsabilitats i règim 

sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa 

aplicable en matèria de subvencions. 

 

5. Àmbit temporal  

 

La formació haurà de ser  o haver estat cursada entre el període comprès entre juny 

de 2018  i el mes de juliol de 2019. 

 

Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un 

mateix any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la 

convocatòria corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou 

àmbit temporal.  

6. Crèdit pressupostari.  

 

La quantitat màxima que es destina a l’atorgament de les beques és de 10.000,00 

euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241.15.481.00 del pressupost municipal 

vigent.  

L’Ajuntament de Manresa concedirà els ajuts fins que s’esgoti la dotació 

pressupostària. 

 

Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat 

amb les beques atorgades en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona 

convocatòria amb l’import que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació 

pressupostària i així successivament fins a esgotar la totalitat o quasi totalitat de 

l’aplicació pressupostària   

7. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds  

 

Les persones que vulguin ser beneficiàries d’aquestes beques podran presentar la 

sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades 

Nacional de Subvencions (BDNS) i fins el dia 15 de maig de 2019. 
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Les sol·licituds, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. 

Major 1 08242 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 

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

públiques i aniran acompanyades de la documentació següent: 

- Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model que s’adjunta com a annex 1 
- Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant 
- Certificat i/o informe  positiu de realització dels Cursos establerts en el punt 1 

d’aquestes bases, en cas de cursos ja realitzats. En el cas que els curs no hagi 
finalitzat, document acreditatiu de la seva inscripció. 

- Còpia del títol de la ESO o equivalent o bé una titulació superior.  En cas de no 

poder acreditar el nivell d’ESO o equivalent haurà d’aportar-se un informe 

tècnic de valoració indicant l’adequació de la participació al curs atenent a la 

seva experiència laboral en el sector objecte d’intervenció i a les necessitats i/o 

requeriments de les empreses. En cas de no disposar d’aquest informe, 

aquesta valoració podrà ser incorporada d’ofici per l’Ajuntament de Manresa. 

- Inscripció SOC com a demandant d’Ocupació o com a millora d’Ocupació.  

- En el cas de ser un demandant de millora d’ocupació, document acreditatiu 

dels ingressos salarials anuals de l’exercici anterior 

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

  

A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que: 

 

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que 
demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases 
i de la normativa vigent d’aplicació. 

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

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de 
pagament o que no està obligada a declarar, o bé, en el supòsit d’obligacions 
amb la Hisenda Municipal, que disposa d’un informe de vulnerabilitat emès pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 

8. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, 

d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de 

subvencions. 
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Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o 

regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o 

regidor/a delegat que el substitueixi. 

 

9. Criteris de valoració de les sol·licituds 

 

Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de 

les sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia 

de l’ajut, que serà el previst a l’apartat 2 d’aquestes bases. 

 

Els criteris de valoració de les sol·licituds així com la seva puntuació són els següents: 

Criteris Puntuació màxima 

1. Inscripció en l’Oficina de Treball del Soc  

a) Sol·licitants inscrits com a demandants  d’ocupació  5 punts 

b) Sol·licitants inscrits com a millora d’ocupació 2    punts 

2. Acció de discriminació positiva col·lectiu dona: Es valorarà que 

les persones destinatàries de la formació pertanyin al col·lectiu de 

la dona   

  3     punts 

 

9.Comissió de valoració 

 

L’òrgan encarregat de la valoració de les sol·licituds  presentades basant-se en 

l’aplicació dels criteris de valoració serà una comissió qualificadora integrada per: 

- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a 

delegat/a que la substitueixi, que actuarà com a President/a. 

- Xavier Cano Caballero, Cap de Servei de Promoció de la Ciutat 

- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari/a que la 

substitueixi, que actuarà com a secretària. 

 

Totes aquelles organitzacions signants del pacte de ciutat que ho sol·licitin podran 

participar com a observadors a la comissió de valoració.   

La Comissió de valoració podrà requerir la col·laboració d’experts per la valoració de 

les sol·licituds. 

 

Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds 

que incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases 

  

10.Resolució d’atorgament.  

 

Una vegada la Comissió de valoració ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, 

l’Ajuntament de Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament.  

Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions 

establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 
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10 dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per 

part del beneficiari la seva renúncia expressa. 

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de sis a comptar des de la 

publicació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat 

una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 

La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 

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

públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la 

seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 

desembre, general de subvencions.     

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 

del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 

interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini 

d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 

11.Pagament i justificació 

 

Una vegada concedides les beques el pagament es realitzarà de la forma següent: 

 

a) Per aquella formació realitzada entre el juny de 2018 i l’abril de 2019, el 

pagament es farà simultàniament o amb posterioritat a la resolució 

d’atorgament, sempre i quan s’hagi presentat la documentació justificativa. 

b) Per aquella formació realitzada entre el maig i el juliol de 2019, es farà una 

bestreta del 80% de l’import atorgat  simultàniament o amb posterioritat a la 

resolució d’atorgament. 

La  resta de l’import es pagarà una vegada realitzada l’acció formativa i prèvia 

presentació de la documentació justificativa consistent en un Certificat i/o 

informe  positiu de realització dels Cursos establerts en el punt 1 d’aquestes 

bases.  

 

La dates per a que les persones beneficiàries presentin la documentació justificativa 

seran:   

- Per aquella formació realitzada entre el juny de 2018 i l’abril de 2019, la data de 

justificació coincidirà amb l’últim dia de presentació de la sol·licitud, és a dir el 

dia 15 de maig de 2019. 

- Per aquella formació realitzada a partir d’abril i fins el juliol de 2019, la data de 

justificació serà el dia 15 de setembre de 2019.  

 

L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que 

consideri necessàries 
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El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la 

persona beneficiària 

 

12.Compatibilitat.  

 

Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol tipus d’ajuda i amb la percepció de la 

prestació i subsidi d’atur i/o amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 

ens públics o privats.  

13.Incompliment  

 

En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el 

corresponent acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al 

reintegrament de subvencions establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament 

de Manresa. 

 

L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que 

va participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el 

reintegrament de la beca  

 

14.Aplicació supletòria.  

En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança 

general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament 

de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu 

Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i 

la resta de dret administratiu i privat 

Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que 

es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases. 

15.Protecció de dades 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de 

Dades (RGPD) s’informa als sol·licitants que el tractament de dades personals 

s’ajustarà a les següents condicions d’ús:  

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 

Plaça Major, 1   08241 Manresa 

Tel. 93 878 23 00   

rgpd@ajmanresa.cat  www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Beques assistència Projecte “Promoció de l’Ocupació a la 

Indústria Local del Bages 2018-2020” 

mailto:rgpd@ajmanresa.cat
http://www.manresa.cat/
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Legitimació El tractament és necessari per al compliment de les 

obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Manresa (art. 6 

RGPD) 

Persones destinatàries  Les vostres dades no se cediran a tercers, llevat de les 

obligacions de publicitat i transparència d’ajuts i 

subvencions establertes en les Lleis 38/2003, general de 

subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern i altres establertes 

legalment. 

 

Drets de les persones interessades  

 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, 

cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne 

la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de 

l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a 

dpd@ajmanresa.cat   (art. 15 a 22 RGPD) 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 

protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd 

 

16.Publicació dels ajuts 

L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions 

establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts 

percebuts en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la 

Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern.  

Annex 1 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

Beques per assistència als Cursos realitzats en el marc del Projecte “Promoció de l’Ocupació a 
la Indústria Local del Bages 2018-2020”   

FORMULARI DE SOL·LICITUD 

1. Dades de la persona sol·licitant 

 

Nom i cognoms:  

Número de passaport NIE/DNI: 

Adreça:  

Població: 

mailto:dpd@ajmanresa.cat
http://www.manresa.cat/rgpd
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Codi postal: 

Tel. Fix: 

Tel. Mòbil: 

Correu electrònic: 

Nivell d’Estudis: 

 

Es troba inscrit en l’Oficina de Treball del SOC com a:    

          Demandant d’ocupació              Demandant de millora d’ocupació 

( En cas de voler rebre les comunicacions i notificacions a través de mitjans electrònics) 

 Sol·licito rebre les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa 

relacionades amb aquesta petició a través de mitjans electrònics. 

2. Dades del Curs 

 

Curs realitzat o a realitzar:        

Durada: 

3. Domiciliació bancària 

 

Entitat financera: 

Titular del compte: 

DNI/NIF: 

Domicili: 

Telèfon de contacte: 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE 

                        

 

4. Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 

 

En relació amb la convocatòria de beques per assistència als Cursos realitzats en el marc del 

projecte “Promoció de l’Ocupació a la Indústria local del Bages 2018-202”, els/les sol·licitants 

DECLAREN 

1. Que, a més d’aquesta ajuda, 
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 No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres 

administracions públiques o d’ens públics o privats. 

 Han sol·licitat / rebut els següents ajuts per a la mateixa finalitat: 

 

Sol·licitant Organisme Data sol·licitud Import 

sol·licitat 

Import atorgat 

     

     

     

5. Declaració responsable 

 

La persona que signa, actuant en nom i interès propi DECLARA: 

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions 

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o obtingui 
amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa 
vigent d’aplicació. 

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

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i 
amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a 
declarar, o bé, en el supòsit d’obligacions amb la Hisenda Municipal , que disposa d’un informe 

de vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament. Aquesta declaració comporta 
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al 
corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i la Hisenda municipal 
a través de certificats telemàtics  

 

6. Documentació a adjuntar 

 

a) Per a tots els sol·licitants 

 Còpia compulsada del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant 

 Còpia de la targeta de demandant d’ocupació 

 Còpia del títol de la ESO o equivalent o bé una titulació superior o bé informe tècnic de 

valoració indicant l’adequació de la participació al curs atenent a la seva experiència 

laboral en el sector. 

 Certificat i/o informe positiu de realització del Curs o bé document acreditatiu de la seva 

inscripció. 

 Altra documentació que es consideri oportuna.  

 

b) Per als sol·licitants que són demandants de millora d’ocupació 

 

 Document acreditatiu dels ingressos salarials anuals de l’exercici anterior.  
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7. Protecció de dades 

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el 

següent:  

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
rgpd@ajmanresa.cat  www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Gestió dels tràmits relatius a la concessió de beques per 

assistència als Cursos realitzats en el marc del projecte 

“Promoció de l’Ocupació a la Indústria Local del Bages 

2018-2020”   

 

Legitimació 

 

El tractament és necessari per al compliment de les 

obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Manresa (art. 6 

RGPD) 

Persones destinatàries  Les vostres dades no se cediran a tercers, llevat de les 

obligacions de publicitat i transparència d’ajuts i 

subvencions establertes en les Lleis 38/2003, general de 

subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern i altres establertes 

legalment. 

Drets de les persones interessades  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, 

cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne 

la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de 

l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a 

dpd@ajmanresa.cat 

(art. 15 a 22 RGPD) 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 

protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd 

 

Consentiment per al tractament de dades 

   Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

 

8. Data i signatura                                                  

 

Signatura:  

Manresa, ................... de ........................................ de 2019” 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee
540297?startAt=6156.0&endsAt=6425 
 

mailto:rgpd@ajmanresa.cat
http://www.manresa.cat/
mailto:dpd@ajmanresa.cat
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=6156.0&endsAt=6425
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=6156.0&endsAt=6425
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L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.2 a votació, i el ple l’aprova per 20 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 4 
abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
Es fa constar que el regidor José Antonio Sierra Grande del GMDM, es trobava fora de 
la sala en el moment de la votació. 
 
  
5. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Acció per a la Inclusió 

Social de Manresa 2018-2022.- 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent 

Gran i Salut, de 12 de febrer de 2019, que es transcriu a continuació. 

“L’any 2006 el Govern de la Generalitat, a partir de les directrius i diferents resolucions 

del Consell d’Europa en relació a la necessitat de lluitar contra les desigualtats i 

l’exclusió social, va aprovar el Pla per la inclusió i la cohesió social 2006-2009 en la 

que reconeixia als ens locals com a operadors claus per el desenvolupament d’accions 

inclusives al territori. A partir d’aquest primer Pla, el Govern de la Generalitat ha anat 

desenvolupant diferents documents estratègics per desenvolupar accions inclusives a 

Catalunya, finançant el desenvolupament de Plans d’Inclusió locals, i definit les 

funcions que han de realitzar les oficines tècniques locals ( OLT ). 

Els Plans d’Inclusió són instruments estratègics a través dels quals l’organització 

municipals concreta i articula polítiques per fomentar la inclusió al seu municipi. Ho fa 

a través de determinar aquells punts més sensibles a incidir, i impulsar un treball en 

xarxa entre l’administració i la societat civil organitzada. Al fer-ho es posa especial 

atenció als col·lectius més vulnerables i els contextos que poden generar més exclusió 

o que, pel contrari, poden ser susceptibles d’impactar positivament en la inclusió, 

donat el seu potencial generador d’igualtat d’oportunitats. Es tracta, per tant, 

d’impulsar accions no sols reparadores, sinó generadores de canvi vers una societat 

més cohesionada, solidària i justa. 

L’Ajuntament de Manresa, atès el context i compromès amb els principis i línies 

estratègiques definides per la Generalitat pel desenvolupament de polítiques 

inclusives, ha aprovat i executat fins a dia d’avui dos Plans d’Inclusió, L’últim va ser 

aprovat per resolució el 14 de juliol de 2014, i tenia una durada de tres anys ( 2014-

2016 ). Un cop finalitzat aquest Pla es va procedir a la seva valoració i elaboració d’un 

nou Pla – 2017 i part del 2018 -. Per l’elaboració d’aquest nou Pla es va sol·licitar 

suport a la Diputació de Barcelona, que va encarregar a l’empresa “COMA. Consultoria 

Estratègica d’Innovació Pública i Social “ l’acompanyament de tot el procés. El procés, 
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seguint les línies establertes en el Document Marc establert a nivell de país  i aprovat  

l’any 2014, ha estat un procés participat en el que han intervingut tècnics municipals 

dels diversos serveis implicats, així com un nombre important d’entitats veïnals i 

cíviques, de representants sindicals, entitats del tercer sector i alguns operadors 

socials i sanitaris.  

El Pla d’Acció per la Inclusió Social 2018-2022 és el resultat d’aquest procés participat 

i consensuat, i estableix cinc eixos estratègics a treballar, amb els corresponents 

objectius i accions, així com un calendari d’execució i una previsió orientativa de 

pressupost a destinar-hi 

Vistos els informes de la Cap del Servei d’Acció i Cohesió Social del 28 de gener de 

2019 i de la cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic del dia 11 de febrer de 2019. 

En conseqüència, com a regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, 

proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següent: 

ACORD 

APROVAR el Pla d’Acció per a la Inclusió Social de Manresa 2018-2022, d’acord amb 

el text que s’adjunta a l’expedient.” 

 

ANNEX: Enllaç al document “Pla d’Acció per a la Inclusió Social 2018 – 2022” 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0685cbcd00169248
92b0202a7 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee
540297?startAt=6425.0&endsAt=8610 
 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel 
Davins Pey) i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 

 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
6.1      Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 

de crèdits núm. 3/2019, dins el Pressupost municipal vigent.- 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0685cbcd0016924892b0202a7
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b0685cbcd0016924892b0202a7
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=6425.0&endsAt=8610
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=6425.0&endsAt=8610
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 18 

de febrer de 2019, que es transcriu a continuació. 

“Antecedents 
 
En relació a l'expedient de modificacions de crèdit núm. 3/2019, consten les propostes 
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de despeses, les 
quals no poden demorar-se fins l'exercici 2020, i de les quals no existeix suficient 
crèdit al pressupost vigent. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 

.- Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de data 28 
de gener d'import 55.000,00 euros. 

 
.- Servei d'Acció i Cohesió Social. Proposta de modificació de data 31 de gener 
d'import 200,00 euros. Proposta de modificació de data 25 de gener d'import 
2.880,00 euros. Proposta de modificació de data 25 de gener d'import 2.700,00 
euros. 

 
.-  Servei de Promoció de la Ciutat: Proposta de modificació de data 6 de febrer 
d'import 10.000,00 euros. Proposta de modificació de data 15 de febrer d'import 
15.000,00 euros. 

 
.- Servei d'Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de data 
15 de febrer d'import 5.580,00 euros. 

 
Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris, suplements de 
crèdit i baixes de crèdits de despeses no compromeses i reduïbles, per tal de poder fer 
front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el normal funcionament dels 
serveis. 
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Degut a que les modificacions proposades afecten a crèdits extraordinaris, 

suplements de crèdits baixes de crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 169 i 177 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. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificacions de crèdit núm. 3/2019 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Exposar l'acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas 
de no presentar-se'n, l'expedient es considerarà aprovat definitivament. 
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee
540297?startAt=8610.0&endsAt=8902 
 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el ple l’aprova per 14 vots 
afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC) i 10 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 
GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
Es fa constar que el regidor Jordi Garcés Casas del GMCUP, es trobava fora de la 
sala en el moment de la votació. 
 
 
6.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació d’errades materials 

de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la corporació en 
data 24 de gener de 2019. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, d’11 de febrer de 2019, que es transcriu a continuació. 

“ 
1. Vist el dictamen adoptat pel Ple de data 24 de gener de 2019, pel qual 

s'aproven les  retribucions del personal  al servei de l’Ajuntament de 

Manresa amb efectes d'1 de gener de 2019. 
 
 
2.  Atès que l'acord tercer d'aquest dictamen disposa l'aprovació de la quantia del 

complement específic del personal funcionari per al 2019, fixada per a 

cadascun dels llocs de treball en la Relació de Llocs de Treball que s'adjunta 

com a annex al mateix. 

 
3.  Donat que s'ha observat un error material en la Relació de Llocs de Treball 

que afecta la quantia del complement específic de l'agent de policia local, en 

el sentit que 

 
 
 

On diu: 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=8610.0&endsAt=8902
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=8610.0&endsAt=8902
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Ha de dir: 
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4.  Atès que l'acord cinquè del referit dictamen disposa l'aprovació de la quantia 

de. les retribucions per tots els conceptes del personal laboral per al 2019, fixada 

per a cadascun dels llocs de treball en la Relació de Llocs de Treball que 

s'adjunta i Taula Salarial, que s'adjunta com a annex al mateix. 
 

 

5.  Donat que s'ha observat un error material en la Relació de Llocs de Treball 

que afecta la quantia del complement tipus de jornada i el salari anual total de 

l'encarregat/da paletes, en el sentit que 

 
On diu: 
 

 
Ha de dir: 
 

 
 
 
Fonaments de dret: 
 
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques 

poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels 

interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
 

ACORD 
 
 
Rectificar les errades materials de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple 
de la corporació en data 24 de gener de 2019, de la forma següent: 
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On diu:  
 

 
 
Ha de dir: 
 

 
 
 
I on diu: 
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Ha de dir: 

 

“ 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee
540297?startAt=8902.0&endsAt=8981 

 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el ple l’aprova per 14 vots 
afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC) i 10 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 
GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per tal que es comenci amb les sol·licituds de 
compareixença davant de la resta de proposicions de l’odre del dia, concretament la 
intervenció en la proposició 7.2. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=8902.0&endsAt=8981
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=8902.0&endsAt=8981
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7. PROPOSICIONS 
 

7.2.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP, PSC, DM i el regidor 
no adscrit Miquel Davins Pey, per declarar Manresa antifeixista i en favor 
de la convivència en la diversitat.- 

El secretari presenta la proposició dels Grup Municipals d’ERC, CDC, CUP, PSC, DM i 
el regidor no adscrit Miquel Davins Pey, de 25 de febrer de 2019, que es transcriu a 
continuació. 

“La Xarxa Antifeixista de la Catalunya Central i Unitat Contra el Feixisme i el Racisme - 

Bages ens proposa l'aprovació de la present moció. 

  

Atès que aquest any es commemora 80 anys de l’acabament oficial de la guerra civil, 

tombant un sistema democràtic republicà i donant inici a l’etapa del franquisme. 

  

Atès que el franquisme va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats de 

la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i 

antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels 

dissidents. 

  

Atès que des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de 

caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat. 

  

Atès que a les nostres comarques s'havia viscut una disminució molt important 

d’agressions per part de l’extrema dreta i feixistes des dels anys 90. 

  

Atès l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a 

Catalunya des del 2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del Conseller 

d’Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, n’hi ha hagut 178 atacs 

ideològics, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i d’extrema dreta. 

  

Atès que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d’atacs sense que les 

detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir aquestes 

agressions. 

  

Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una 

ideologia d'odi a la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes. 

  

Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de 

manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre 

partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una 

democràcia real. 

 

Atès que hi ha punts ja ratificats per Plens de l’Ajuntament de Manresa anteriorment, 

però conscients que aquesta és una campanya impulsada a nivell català i per tant, 
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considerem que Manresa també ho ha de fer palès fent un front comú defensant amb 

tots els ajuntaments de Catalunya valors democràtics, antifeixistes i en defensa dels 

Drets Humans. 

  

Els Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP, PSC, DM  i el regidor no adscrit Miquel 

Davins Pey, proposem al Ple de la Corporació l’adopció del següent  

 

ACORD 

 

1. Que Manresa es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en 

favor de la convivència en la diversitat, ratificant els acords del Ple de l'Ajuntament de 

dates 16/5/2013 i de 17/11/2011. 

  

2. Que l’Ajuntament segueixi promovent actes per la memòria històrica del municipi i 

defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i 

laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere de què 

disposem al nostre municipi. 

 

3. Que l’Ajuntament continuï denegant, quan en tingui competència, l’ús d’equipaments 

públics i de l’espai públic, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la 

discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o polític, així com a entitats que facin 

enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la 

mateixa manera. Així mateix manifestem el nostre absolut rebuig a l’ús de la via 

pública per part d’aquests col·lectius.   

 

4. Que l'Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda 

d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o qualsevol altra 

que vulneri els drets humans, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, 

adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris, així com la neteja dels edificis 

pertanyents al patrimoni protegit i catalogat de la nostra ciutat, ratificat al Ple del 

19/7/2018. 

 

5. Que l'Ajuntament, amb els recursos de què disposa, faci el possible per prevenir i 

actuar davant de qualsevol actitud que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de 

gènere o ideològica i que faci perillar el respecte a la diversitat i la cohesió social. 

 

6. Que l'Ajuntament segueixi condemnant formalment tots els actes públics i 

declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la 

discriminació contra els drets humans. Valors que són totalment incompatibles amb 

una democràcia real i rebutjables per la societat, ratificat per unanimitat al Ple de 

Febrer de 2005 al signar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat. 

 

7. Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o 

LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones 
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agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals 

causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació 

popular en aquests tipus de casos, ratificant l’acord del Ple de l'Ajuntament a dates 

16/5/2013 i 19/07/2018.  

 

8. Continuar treballant per la sensibilització i la prevenció del racisme i la xenofòbia, tal 
i com es va acordar en el ple del 17 de novembre de 2011, i com s’ha vingut fent per 
exemple en el cas de l’acollida de persones refugiades i actualment amb el 
desplegament d’un programa antirumors, que es realitza en col·laboració amb la 
fundació Surt i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i fent difusió als mitjans 
de comunicació de les activitats portades a terme en aquest sentit i específicament el 
desenvolupament de la campanya antirumors.” 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Olga Tobal Matas, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac, que ha demanat per a intervenir en relació amb el punt 
7.2 de l’ordre del dia.  

 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241

eee540297?startAt=8981.0&endsAt=1117 

 

L’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
24 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 

 

Tot seguit es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 7.1. 

 

7.1.- Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport i adhesió a la Vaga 
General Feminista convocada per al proper 8 de març de 2019.- 

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 25 de febrer de 
2019, que es transcriu a continuació. 

“El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada 

que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com 

a forma de vida. Enguany, com l’any passat, hi ha convocada la Vaga General 

Feminista. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de força i resposta 

col·lectiva, per reivindicar que, davant un sistema que ataca sistemàticament la vida, 

nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. Hem estat el 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=8981.0&endsAt=1117
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=8981.0&endsAt=1117
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conjunt de dones de les classes populars les que històricament hem mantingut viva la 

flama de la dignitat, la lluita contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, aquella 

que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant als 

Països Catalans com arreu del món. 

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 

reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor 

reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per 

garantir el manteniment de la vida. 

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de 

pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en 

drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball 

invisibilitzat i imprescindible. 

Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si 

aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 

destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones 

som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, 

percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor reconeixement 

de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de sobirania, en les que 

prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que sostenen un sistema 

autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla 

llibertats, ens desposseeix i ens precaritza. 

L'alliberament d’aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina només 

serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així es reivindica a la 

Vaga General Feminista del pròxim 8 de març. Una Vaga que tindrà, com un dels seus 

eixos principals, la lluita contra la feminització de la pobresa. És una vaga que va més 

enllà del que s’identifica com aturada laboral, perquè la participació de les dones és 

nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d’assolir també altres treballs i 

espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. 

Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent el 

carrer, la plaça, la paraula amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el discurs 

patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de març, ens convoquem totes, com van 

fer les nostres antecessores, per trencar els privilegis d’una societat patriarcal i 

capitalista, racista i heteronormativa. 

En virtut de l'exposat el Grup Municipal de la CUP de Manresa proposa l'adopció dels 

següents acords: 

PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març, 

facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin adherir 

a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans 

municipals. 
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SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats 

amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des 

d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 

TERCER.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 

contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles 

empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus 

estaments. 

QUART.- Establir la necessitat de personació de l’Ajuntament en el casos penals 

d’assetjament laboral. 

CINQUÈ.- Exigir la recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei 

d’igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional. 

 

El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CDC, ERC, 
CUP, PSC, DM i el regidor no adscrit Miquel Davins Pey, de data 28 de febrer, a la 
proposició 7.1 del Grup Municipal de la CUP, que es transcriu a continuació. 

 

“El proper 8 de març commemorarem el Dia Internacional de la dones treballadores, 

una data amb la que es vol fer un reconeixement al paper històric i fonamental de les 

associacions de dones i als moviments feministes a favor dels drets de les dones i 

també de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una 

reivindicació que va més enllà d’aquesta data i que ha d'impregnar tots els dies de 

l’any, i no tant sols les accions de les administracions públiques, també a totes i 

cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

Les desigualtats i les discriminacions cap a les dones són molt presents. Les 

situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una 

major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. Un 

25,9% de dones que treballen estan en risc de pobresa. 

De fet, un informe recent elaborat per la PAH, l'Observatori DESC, l'Aliança contra la 

Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i l'Agència de Salut 

Pública de Barcelona fa evident que un 78% de les víctimes de pobresa energètica 

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

temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i 

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

Consells d’Administració. Si be en l’àmbit educatiu les dones representen el 60% de 

les llicenciades, els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent 

ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i 

segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 
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Segons l’últim informe de la Generalitat , la bretxa salarial entre homes i dones se situa 

en un 23,4% a Catalunya. Al País Valencià i a les illes en un 25,5% i un 16,33%, 

respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem d’incidir 

per eradicar-la. 

Però no sols ens cal reivindicar la igualtat en l’àmbit laboral, sinó en tots els camps de 

la vida quotidiana. Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi 

cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 

16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 

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

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

lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. 

Actualment, els canvis en les societats contemporànies, han fet que els homes es 

tinguin que implicar en les tasques de cura i sostenibilitat de la vida, però la distribució 

del temps que hi dediquen continua sent desigual.  

La divisió sexual del treball provoca que  les tasques de la llar, de reproducció i de 

cura que realitzem les dones recauen en un  68% més en les dones . Estem parlant 

d’un treball invisible i gratuït que no té un valor reconegut, ni econòmic, ni social ni 

institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida.  

Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de 

masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, sobre la figura de l'home blanc, 

heterosexual i de classe alta, que es tradueix en  hegemonia de la dominació. 

Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit 

laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. La violència 

masclista no coneix ni edats, ni classes socials, procedències o condicions.  

Hem seguit amb preocupació els últims esdeveniments promoguts per grups polítics 

que intenten negociar amb drets fonamentals, com és el dret a no patir cap tipus de 

violència, o els drets LGTBI reconeguts. Aquests drets NO són una moneda de canvi. 

Negar la realitat de la violència masclista és una clara vulneració dels drets humans, 

vergonyós i intolerable avui en dia. 

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, al treball, al carrer i on 

calgui, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i 

igualitària de dones i homes lliures. 

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

dels següents: 

ACORDS 

Primer. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per 

les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del 

Moviment Feminista i els sindicats. Difondre la convocatòria de la vaga feminista a 
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través dels mitjans municipals. Per això l’Ajuntament de Manresa no ha programat cap 

activitat per aquest 8 de març i l’acte institucional es celebrarà el dia 11 de març. 

Segon. L’Ajuntament de Manresa reitera el seu compromís per continuar treballant 

pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i 

rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència. 

Tercer. Seguir establint clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 

contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament.  A la vegada, instar novament a les 

administracions competents a vetllar per a la millora dels salaris i les pensions i a 

garantir la recuperació del poder adquisitiu de les persones amb sous més baixos, 

situacions que afecten especialment a les dones.  

Quart. Reclamar una major presència municipal en el disseny i consolidació de les 

polítiques socials que afecten directament al benestar de les persones usuàries i 

treballadores, millorant el diàleg interadministratiu que possibiliti una vertebració eficaç 

de les competències respectives a favor d’una millora de la qualitat de vida de la 

ciutadania.  

Cinquè.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 

les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 

incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 

Sisè. Instar novament als grups parlamentaris a restablir i desenvolupar, en tots els 

seus efectes, la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel 

Parlament de Catalunya i especialment en aquells que tenen a veure amb el dret del 

treball amb igualtat d’oportunitats i en temes de salut laboral. 

Setè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, al Consell 

Municipal de la dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 

les Dones i a les entitats municipalistes.” 

 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241

eee540297?startAt=11179.0&endsAt=123 

 

L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels Grups Municipals de CDC, 

ERC, CUP, PSC, DM i el regidor no adscrit Miquel Davins Pey, a la proposició 7.1 

del Grup Municipal de la CUP, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 

6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 2 

abstencions (2 GMC’s), i, en conseqüència la proposició 7.1 decau i, per tant, es 

declara acordat el següent: 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=11179.0&endsAt=123
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=11179.0&endsAt=123
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“El proper 8 de març commemorarem el Dia Internacional de la dones treballadores, 

una data amb la que es vol fer un reconeixement al paper històric i fonamental de les 

associacions de dones i als moviments feministes a favor dels drets de les dones i 

també de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una 

reivindicació que va més enllà d’aquesta data i que ha d'impregnar tots els dies de 

l’any, i no tant sols les accions de les administracions públiques, també a totes i 

cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

Les desigualtats i les discriminacions cap a les dones són molt presents. Les 

situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una 

major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. Un 

25,9% de dones que treballen estan en risc de pobresa. 

De fet, un informe recent elaborat per la PAH, l'Observatori DESC, l'Aliança contra la 

Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i l'Agència de Salut 

Pública de Barcelona fa evident que un 78% de les víctimes de pobresa energètica 

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

temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i 

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

Consells d’Administració. Si be en l’àmbit educatiu les dones representen el 60% de 

les llicenciades, els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent 

ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i 

segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 

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

en un 23,4% a Catalunya. Al País Valencià i a les illes en un 25,5% i un 16,33%, 

respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem d’incidir 

per eradicar-la. 

Però no sols ens cal reivindicar la igualtat en l’àmbit laboral, sinó en tots els camps de 

la vida quotidiana. Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi 

cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 

16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 

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

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

lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. 

Actualment, els canvis en les societats contemporànies, han fet que els homes es 

tinguin que implicar en les tasques de cura i sostenibilitat de la vida, però la distribució 

del temps que hi dediquen continua sent desigual.  

La divisió sexual del treball provoca que  les tasques de la llar, de reproducció i de 

cura que realitzem les dones recauen en un  68% més en les dones . Estem parlant 

d’un treball invisible i gratuït que no té un valor reconegut, ni econòmic, ni social ni 

institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida.  
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Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de 

masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, sobre la figura de l'home blanc, 

heterosexual i de classe alta, que es tradueix en  hegemonia de la dominació. 

Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit 

laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. La violència 

masclista no coneix ni edats, ni classes socials, procedències o condicions.  

Hem seguit amb preocupació els últims esdeveniments promoguts per grups polítics 

que intenten negociar amb drets fonamentals, com és el dret a no patir cap tipus de 

violència, o els drets LGTBI reconeguts. Aquests drets NO són una moneda de canvi. 

Negar la realitat de la violència masclista és una clara vulneració dels drets humans, 

vergonyós i intolerable avui en dia. 

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, al treball, al carrer i on 

calgui, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i 

igualitària de dones i homes lliures. 

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

dels següents: 

ACORDS 

Primer. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per 

les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del 

Moviment Feminista i els sindicats. Difondre la convocatòria de la vaga feminista a 

través dels mitjans municipals. Per això l’Ajuntament de Manresa no ha programat cap 

activitat per aquest 8 de març i l’acte institucional es celebrarà el dia 11 de març. 

Segon. L’Ajuntament de Manresa reitera el seu compromís per continuar treballant 

pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i 

rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència. 

Tercer. Seguir establint clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 

contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament.  A la vegada, instar novament a les 

administracions competents a vetllar per a la millora dels salaris i les pensions i a 

garantir la recuperació del poder adquisitiu de les persones amb sous més baixos, 

situacions que afecten especialment a les dones.  

Quart. Reclamar una major presència municipal en el disseny i consolidació de les 

polítiques socials que afecten directament al benestar de les persones usuàries i 

treballadores, millorant el diàleg interadministratiu que possibiliti una vertebració eficaç 

de les competències respectives a favor d’una millora de la qualitat de vida de la 

ciutadania.  

Cinquè.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 

les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 

incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 
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Sisè. Instar novament als grups parlamentaris a restablir i desenvolupar, en tots els 

seus efectes, la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel 

Parlament de Catalunya i especialment en aquells que tenen a veure amb el dret del 

treball amb igualtat d’oportunitats i en temes de salut laboral. 

Setè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, al Consell 

Municipal de la dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 

les Dones i a les entitats municipalistes.”  

 

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 

No se’n presenten. 
 
 
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=12319.0&endsAt=123 
 
 
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. 

 
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=12344.0&endsAt=123 
 
 
 
10.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter 

reservat núm. 2, 3, 5, 6 i 7,  que corresponen a les sessions dels dies 15, 
22 i 29 de gener i 5 i 12 de febrer de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern 
Local amb caràcter públic núm. 61, del dia 18 de desembre de 2018.- 

 
Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local 
amb caràcter reservat núm. 2, 3, 5, 6 i 7, que corresponen a les sessions dels dies 15, 
22 i 29 de gener i 5 i 12 de febrer de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
caràcter públic núm. 61, del dia 18 de desembre de 2018, pel repartiment que de les 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12319.0&endsAt=123
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12319.0&endsAt=123
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12344.0&endsAt=123
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12344.0&endsAt=123
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actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=12352.0&endsAt=123 
 
 
 
11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.- 
 
 

No se’n formulen.  
 
 
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241
eee540297?startAt=12372.0&endsAt=123 
 
 
 
Un cop tractats tos 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.......... 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12352.0&endsAt=123
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12352.0&endsAt=123
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12372.0&endsAt=123
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd00169241eee540297?startAt=12372.0&endsAt=123

