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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 11/2021 

Dia:  18 de novembre de 2021 

Hora:  17:05 h a 22:40 h 

Lloc:   Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa 

Caràcter:  Ordinari 

 
Assistents              

 

President  

Marc Aloy Guàrdia 
 
Tinents d’alcalde 

Valentí Junyent Torras 

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

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

José Luis González Leal 

 

Interventora general 

Mariona Ribera Esparbé 
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ORDRE DEL DIA 

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

núm. 10, del dia 21 d’octubre de 2021.-  

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
 
2.1.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 18651, de 21 d’octubre de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 37/2021, 
dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 37/2021).- 

 
2.2.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 18914, de 27 d’octubre de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 38/2021, 
dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 38/2021).- 

 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 19724, d’11 de novembre de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 40/2021, 
dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 40/2021).- 

 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 19511, de 5 de novembre de 

2021, per la qual es declara emergent la contractació del servei de menjador 
social. (AJT.DCP 87-2021).- 

 
2.5.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 29 d’octubre de 2021, relatiu a les 
 dades d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2021.  
 (INT.DON 10/2021).- 
 
2.6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 29 d’octubre de 2021, relatiu al 
 període mitjà de pagament a proveïdors – Setembre 2021. (INT.DON 
 11/2021).- 
 
2.7.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 3 de novembre de 2021, 

de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestre de 2021. 
(INT.DON 12/2021).- 

 
2.8.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 4 de novembre de 2021, 
 sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
 morositat en les operacions comercials – 3r trimestre 2021. (TRE.MOR 
 2/2021).-   
 
3. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de les 

sessions ordinàries del Ple de la Corporació del mes de desembre de 2021 i del 
mes de gener de 2022. (SGR.CTP 5/2021).- 

 



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            3 

 

4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal 

d’habitants amb referència a 1 de gener de 2021. (AJT.DIC 92/2021).- 
 

4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la classificació del 
Sector Públic local depenent de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 93/2021).- 

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

crèdits núm. 39/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
39/2021).- 

 
4.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’informe favorable a la sol·licitud de 

revisió de les tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a 
l’exercici 2022. (AJT.DIC 94/2021).- 

 
4.1.5.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès 

a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació inicial, si escau, 
de l’expedient de modificació de crèdits núm. 42/2021, dins del Pressupost 
Municipal vigent. (PRE.MOD 42/2021).- 

 
4.1.6.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès 

a informe de la Comissió Informativa corresponent: Autorització, si escau, de la 
despesa plurianual per a l’adquisició de diverses finques situades a l’àmbit de 
la Fàbrica Nova de Manresa, propietat de Criteria Caixa, SAU, amb increments 
dels límits establerts a l’article 174.3 del TRLHL, i 82 de l’RD 500/1990, de 20 
d’abril. (AJT.DIC 98/2021).- 

 
4.2 Regidoria delegada de Presidència 

 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’exoneració a la Fundació Universitària 

del Bages, del pagament del cànon de l'anualitat 2022, i minoració del cànon 
del 2023, del contracte de concessió demanial d’uns terrenys per a la 
construcció i explotació d’un centre docent per a formació universitària. 
(PAT.EXE 53/2021).- 

 
 
5. ÀREA DE TERRITORI 
 
5.1  Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla estratègic del Cardener 2030. 

(AJT.DIC  88/2021).- 
 
5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la concessió 

administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació 
d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat, i la gestió del servei de retirada i 
dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa. (CON.EXE 95/2021).- 

 



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            4 

 

5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del contracte de 
compravenda, opció de compra i cessió d’ús de les parcel·les situades a l'àmbit 
de la Fàbrica Nova. (AJT.DIC 95/2021).- 

 
 
6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores dels 

premis i/o concursos promoguts pel Servei de Drets Socials i pel Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa. (SUB.BCO 
45/2021).-  

 
6.2 Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la presentació de la candidatura de 

Manresa com a Capital de la Sardana 2024. (OSC. CUL 10/2021). 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per habilitar un canal municipal 

de denúncia de l’incompliment de la Llei de regulació del preu dels lloguers.- 
 
7.2.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la defensa del territori i el 

rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern.- 
 
7.3.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de suport als 

bagencs acusats després de la Marxa per la Llibertat de 2019.- 
 
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 les sessions de la Junta de Govern Local amb 

caràcter reservat núm. 46, 47, 49 i 50, dels dies 13, 19 i 26 d’octubre i 2 de 
novembre de 2021, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 43, del dia 
21 de setembre de 2021.-  

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

ordinària, núm. 10, del dia 21 d’octubre de 2021.-  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió plenària número 10, que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia 
21 d’octubre de 2021, que s’ha entregat als regidors i regidores juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 
 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25 
membres presents.   
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=3.0 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 18651, de 21 d’octubre de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
37/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 37/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. T37/2021, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports  : Proposta de modificació de crèdits de 
data 7 d’octubre d’import 103.781,02 euros. PRE.SOL 155  En sessió de 27 de maig 
de 2021, la Junta de govern de la Diputació de Barcelona va aprovar l’Acord 
d’atorgament d’una subvenció de 103.781,02 € a l’Ajuntament de Manresa per a 
finançar obres i/i actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=3.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=3.0
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La subvenció rebuda es concentrarà en la millora de l’edifici del Casino per dur a terme 
3 projectes/actuacions: 
1. Centre Cultural del Casino. Projecte de remodelació del vestíbul, amb un preu de 
licitació de 54.862,86 €.Finançament del 100% a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
2. Centre Cultural del Casino i Oficines de Cultura. Modificació de la xarxa d’accés wifi 
i de la infraestructura de cablejat : 
- 8.365,48 € per la modificació de la infraestructura del cablejat del CCC. 
- 10.262,01 € per la modificació de la xarxa wifi del CCC 
3. Biblioteca Infantil del Casino. Projecte de substitució de les lluminàries halògenes 
per LED’s i subministrament de dispositius de seguretat. 
 
.- Servei de Drets Socials: Proposta de modificació de crèdits de data 8 d’octubre   
d’import  131.100,33 euros. PRE.SOL 161  4a Addenda COVID . 
 
.- Servei de Desenvolupament: Proposta de modificació de crèdits de data 18 
d’octubre  d’import 12.100,00 euros. PRE.SOL 169   Les Sres. XXX (AODL) i XXX 
(administrativa del Servei) estan carregades al programa 24114. Les tasques 
administratives que està desenvolupant la Sra. XXX estan relacionades amb totes les 
seccions del nostre Servei: indústria, comerç, turisme, ocupació, empresa. Per error, 
des del gener (i fins l’agost), l’administrativa ha estat carregada al 100% a la secció 
d'Ocupació, la qual cosa ha suposat una disminució del finançament destinat a 
sufragar el cost de la Sra. XXX (subvenció SOC AODL Ocupació). Per tot l'exposat, a 
dia d'avui, manca un finançament de 12.100€ al programa d'ocupació 24114 que 
cobrim amb els recursos ordinaris que estan al programa 4222 amb destí cobrir el cost 
de la Sra. XXX.  
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 14 d’octubre  d’import 1.878,00 euros. 
PRE.SOL 160  Els darrers temps, l'àmbit de turisme, ha sol·licitat pressupostos a 
diferents proveïdors per a la realització de vídeos promocionals de la ciutat i del 
projecte Manresa 2022. Valorat el que suposava aquesta despesa s'ha decidit dotar al 
departament de turisme d'un kit de càmera+trípode per a larealització pròpia d'aquest 
vídeos i l'aplicació des d'on s'ha d'efectuar la compra no disposa de consignació 
suficient.  
 
.- Servei de Projectes Urbans i infraestructures territorials: Proposta de 
modificació de crèdits de data 18 d’octubre d’import 2.000,00 euros. PRE.SOL 141 La 
partida de mobiliari no té suficient consignació pressupostària i cal comprar mobiliari 
per a les noves incorporacions de la plantilla. 
 
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de crèdits de 
data 18 d’octubre  d’import 16.100,00 euros. PRE.SOL 167  Prorrogar el contracte als 
2 tècnics Plans Reactivació SOC socioeconòmica COVID-19. 
  
.- Servei de Seguretat Ciutadana: Proposta de modificació de crèdits de data 14 
d’octubre  d’import 6.490,00 euros. PRE.SOL 163  Disminuir la partida de Material de 
Transport 1300.21400 i augmentar la de Maquinària i instal·lacions 1300.62300 per a 
poder comprar pistoles pels nous agents de la Policia Local. 
 
Aquestes modificacions es distribueixen com es detalla a continuació:  
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 
 
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, així com la generació de 
crèdits d’ingressos són competència de l’alcalde. 
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Consideracions legals 
 
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde. 
 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2021, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T37/2021, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
“ 
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” 
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=90.0 
 
 
2.2.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 18914, de 27 d’octubre de 

2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
38/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 38/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. T38/2021, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de 
data 19 d’octubre d’import 13.665,00 euros. PRE.SOL 63 Crèdit insuficient pel 
subministrament de dos mòduls a la pista poliesportiva La Balconada que faran les 
funcions de magatzem i vestidor d’esportistes, i diferents elements esportius 
biosaludables per al barri de la Ctra. Santpedor.  
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 18 d’octubre d’import 38.819,48 euros. 
PRE.SOL 159 Crèdit insuficient per iniciar les licitacions de les obres prèvies a la 
col·locació de la gespa artificial de segona mà al camp de futbol del Xup, consistents 
en la canalització de les aigües residuals i instal·lació de la xarxa de sanejament i reg 
per aspersió. 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 19 d’octubre d’import 13.500,00 euros. 
PRE.SOL 172 Atendre despeses relacionades amb el programa d'exposicionsi 
activitats del centre cultural del Casino i per les activitats del programa de difusió de la 
música i les arts escèniques. 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 21 d’octubre d’import 4.500,00 euros. 
PRE.SOL 173 Per assumir les despeses derivades del funcionament del "Camp 
d'Aprenentatge del Bages, Casa de la natura de La Culla" . 
 
.- Servei de Desenvolupament: Proposta de modificació de crèdits de data 18 
d’octubre  d’import 3.102,61 euros. PRE.SOL 170 Diputació de Barcelona. Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023". Catàleg de Serveis 2021. Fons de Prestació. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=90.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=90.0
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.- Proposta de modificació de crèdits de data 18 d’octubre  d’import 60.169,21  euros. 
PRE.SOL 168  Subvenció del SOC per a l’execució del projecte 30PLUS 2021-2022 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 18 d’octubre  d’import 11.414,00  euros. 
PRE.SOL 171 En aquest moment s'ha fet una revisió dels costos del personal carregat 
als diferents programes d'ocupació. Fruit d'aquesta revisió s'ha observat que hi ha tres 
programes amb necessitat per cobrir el cost del personal imputat fins a finals d'any, per 
la qual cosa es fa necessària aquesta modificació.  
 
.- Servei de Tresoreria i Gestió Tributària: Proposta de modificació de crèdits de 
data 21 d’octubre d’import 16.500,00 euros. PRE.SOL 162 L’acord adoptat per 
l’Ajuntament de Manresa de municipalitzar el servei de grua comporta que 
l’Ajuntament ha de gestionar i recaptar la taxa derivada de la retirada del vehicle per la 
grua. Per efectuar la recaptació es requerix la instal·lació d’un caixer atomàtic a les 
dependències del dipòsit municipal de vehicles, situat al pàrquing de la Reforma.  
 
Aquestes modificacions es distribueixen com es detalla a continuació:  
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 
 
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, així com la generació de 
crèdits d’ingressos són competència de l’alcalde. 
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Consideracions legals 
 
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde. 
 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2021, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T38/2021, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
“ 
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“ 
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=106.0 
 
 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 19724, d’11 de novembre 

de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
40/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 40/2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. T40/2021, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de 
data 26 d’octubre d’import 12.000,00 euros. PRE.SOL 177- Adquisició d’elements 
esportius biosaludables per atendre la demanda d’exercici físic a l’aire lliure i 
adquisició de taules, cadires, armaris, bancs i penjadors i carpes  per als equipaments 
esportius . 
 
.- Proposta de modificació de crèdits de data 26 d’octubre d’import 3.546,60 euros. 
PRE.SOL 165 - Per poder cobrir despeses de la gestió de les llars d'infants municipals. 
  
.- Proposta de modificació de crèdits de data 26 d’octubre d’import 12.750,00 euros. 
PRE.SOL 175- Atendre despeses del programa anual d'activitats de la regidoria de 
Cultura. 
 
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: Proposta de 
modificació de crèdits de data 4 de novembre  d’import 3.500,00 euros. PRE.SOL 140  
Les partides de manteniment de cultura tenen poca consignació pressupostària que no 
permet la compra de materials i/o l’encàrrec de les diferents reparacions a dur a terme 
en els equipaments municipals. 
 
.- Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació: Proposta de modificació de 
crèdits de data 4 de novembre d’import 17.870,40 euros. PRE.SOL 179 - L'actual 
sistema de seguretat perimetral es troba en fase EoL (End Of License), de manera que 
no és possible l'actualització de les llicències de protecció, ni tampoc la renovació del 
suport per al proper any 2022. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=106.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=106.0
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Això implica que a final d'any ens quedaríem sense el nivell de protecció en front a 
amenaces externes (virus, atacs, hackers, ...) que requereix la corporació. Necessitem 
fer aquesta actualització per estar protegits fins que l'any vinent puguem fer una 
licitació de tota la seguretat perimetral.    
 
.- Servei de Seguretat Ciutadana: Proposta de modificació de crèdits de data 4 de 
novembre d’import 2.000,00 euros. PRE.SOL 183- Per poder millorar la seguretat a la 
ciutat és necessari  comprar una càmera portàtil per portar en un vehicle policial.   
 
.- Servei d’Alcaldia presidència: Proposta de modificació de crèdits de data 4 de 
novembre d’import 6.000,00 euros. PRE.SOL 185 - Resolució d'Acceptació subvenció 
de la Diputació de Barcelona pel projecte "Bots pel canvi" SUB.INT 202100088 . 
 
Aquestes modificacions es distribueixen com es detalla a continuació: 
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 
 
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, així com la generació de 
crèdits d’ingressos són competència de l’alcalde. 
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Consideracions legals 
 
L’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
quan a les atribucions que corresponen a l’alcalde. 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2021, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número T40/2021, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
“ 
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” 
 



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            20 

 

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat 
d’Hisenda, senyor Valentí Junyent Torras, intervindria per informar sobre els punts 2.1, 
2.2 i 2.3 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/54f961b07d06e462017d22aa
5f83011b?startAt=117.0 
 
 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 19511, de 5 de novembre 

de 2021, per la qual es declara emergent la contractació del servei de 
menjador social. (AJT.DCP 87-2021).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent del servei de menjador social per a un màxim 
de 20 comensals diaris, dicto la resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
I. En aquest darrer any, s’estima que a Manresa hi ha al voltant d’unes 200 persones 

amb risc d’exclusió social,  amb una dificultat real de tenir accés a un àpat diari. 
 
 Assegurar una alimentació bàsica i una dieta adequada a les persones que viuen 

en un situació d’extrema vulnerabilitat, amb una garantia de qualitat nutricional i 
higiènico-sanitària, i oferir una prestació municipal, amb caràcter temporal, 
destinada a les persones i/o famílies amb greus necessitats socials i que 
necessiten ajuda per a la subsistència, és un servei social bàsic.  

 
 No obstant, des del mes de març de l’any 2020, la situació de pandèmia de la covid-

19, ha impossibilitat obrir un espai compartit on les persones puguin acudir i rebre 
un àpat calent. El servei que es pot oferir, actualment, és un punt de repartiment de 
menjar per emportar, amb envasos d’un sol ús, reduint al màxim el contacte amb 
les persones usuàries.  

 
II. L’informe del Cap de Servei de Drets Socials, de data 29 d’octubre de 2021 conclou 

que amb tot, aquest és un servei que forma part de la cartera de serveis socials 
bàsics, competència d’obligada prestació dels municipis, i que l’emergència social i 
el risc de vulnerabilitat extrema d’aquestes persones i/o famílies que no disposen de 
les condicions mínimes que puguin garantir la ingesta d’un àpat al dia i la seva 
subsistència, requereix de la contractació del servei de menjador social per a un 
màxim de 20 comensals diaris, mitjançant una tramitació d’emergència, d’acord 
amb l’article 120 de la Llei 9/2007 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic. 

 
 I proposa la seva adjudicació a la Fundació Privada Sant Andreu Salut, per un preu 

de 7,60€ àpat/dia exempt d’IVA, i un import global pendent de determinar. 
 
 L’actuació consisteix en: 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=117.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=117.0
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 El servei consistirà en el lliurament d’un àpat, per emportar, amb envasos 

d’un sol ús, per a un màxim de 20 comensals diaris.  
 El punt de distribució serà al Centre Cívic Selves i Carner, en la franja 

horària de 13.00 a 15.00 hores 
 El Servei de Drets Socials, facilitarà diàriament a l’empresa que presti el 

servei, les dades de les persones usuàries de la prestació. 
 
III. La Cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe jurídic, en data 2 de 

novembre de 2021, en què conclou que a la vista del risc de vulnerabilitat 
extrema d’aquestes persones i/o famílies que no disposen de les condicions 
mínimes que puguin garantir la ingesta d’un àpat al dia i la seva subsistència, la 
contractació emergent del servei de menjador social per a un màxim de 20 
comensals diaris,  s’ajusta a dret.           

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

 
 Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP, 

en endavant). 
 
Tramitació d’emergència.  
1. Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments 

catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de necessitats que afectin la 
defensa nacional, cal atenir-se al règim excepcional següent:  

 
a) L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot 

ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment 
produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, 
en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins 
i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, 
una vegada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el 
que estableix la Llei general pressupostària.  

 
b) Si el contracte l’ha subscrit l’Administració General de l’Estat, els seus organismes 

autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social o altres entitats 
públiques estatals, s’ha de donar compte d’aquests acords al Consell de Ministres en el 
termini màxim de trenta dies.  

 
c) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat 

des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). Si s’excedeix aquest termini, la 
contractació de les prestacions esmentades requereix la tramitació d’un procediment 
ordinari.  

 
d) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha d’observar 

el que disposa aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de 
la prestació. En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, 
un cop transcorregut el termini que estableix la lletra c) anterior se n’ha de retre el 
compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits.  

 
2. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per 

l’Administració i que no tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord amb 
la tramitació ordinària que regula aquesta Llei. 
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 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
1. Quan les entitats locals hagin de realitzar obres, serveis, adquisicions o subministraments 

d’emergència, a causa d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o 
necessitats que afectin directament la seguretat pública, cal atenir-se al següent règim 
excepcional: 
 

1r. El ple de la corporació pot ordenar l’execució directa de les obres, prestació dels serveis 
o realització d’adquisicions o subministraments indispensables o contractar-los 
lliurement, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals legalment 
establerts. 

 També pot exercir aquesta facultat el president de la corporació local, que l’ha de fer 
conèixer al ple de la corporació a la primera sessió que es dugui a terme. 

 
2n. Simultàniament, s’ha d’autoritzar el lliurament dels fons necessaris per fer front a les 

despeses amb el caràcter a justificar, sense perjudici d’instruir l’oportú expedient de 
modificació de crèdits, quan sigui necessari. 

 
2. La resta de les obres, serveis, subministraments o adquisicions que puguin ser 

necessaris s’han de contractar de conformitat amb els requisits formals legalment 
establerts. 

 
La normativa anterior recull els supòsits habilitants, o les circumstàncies que permeten la 
utilització del procediment d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 120 de 
la LCSP, preveu específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats 
que afectin la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional.   
 
És justament la situació de perill greu per a la salut de les persones que viuen en 
circumstàncies de precarietat estructural i absoluta vulnerabilitat, el que habilita l’actuació 
immediata, a través d’una tramitació d’emergència. 

 
SEGON. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra 
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1, 
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Declarar emergent la contractació del servei de menjador social, per a un 
màxim de 20 comensals diaris. 
  
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’ article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària per fer 
front al servei declarat emergent al punt anterior, en l’import que es determini un cop 
hagi de ser liquidat, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en la prestació 
del servei de menjador social, per a un màxim de 20 comensals diaris, i adjudicar el 
contracte a la FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANDREU SALUT (CIF G-58.666.983) amb 
domicili a la plaça Hospital, s/n – 08241 de Manresa, d’acord amb les estipulacions 
que s’indiquen a continuació: 
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 Objecte: El servei consistirà en el lliurament d’un àpat, per emportar, amb envasos d’un 
sol ús, per a un màxim de 20 comensals diaris.  
El punt de distribució serà al Centre Cívic Selves i Carner, en la franja horària de 13.00 
a 15.00 hores 
El Servei de Drets Socials, facilitarà diàriament a l’empresa que presti el servei, les 
dades de les persones usuàries de la prestació. 
 

 Termini d’inici del servei: màxim, una setmana. 
 

 Durada: Període mínim per front a la situació d’emergència social actual, i fins que es 
pugui garantir la prestació del servei mitjançant un altre instrument. 

 
 Pressupost del contracte: a determinar. 

 
 Tècnic supervisor del contracte: 

 
- Jeroni Muñoz Soler , Cap de Servei de Drets Socials. 

 

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril.” 

 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa
5f83011b?startAt=519.0 
 
 
2.5.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 29 d’octubre de 2021, relatiu 
 a les  dades d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 
 de 2021.  (INT.DON 10/2021).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“De conformitat amb els articles 4.1 b) i 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, adjunt es remeten les dades d'execució del pressupost corresponent al 
tercer trimestre de l’exercici 2021, resultant el següent Informe d'Avaluació de 
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que engloba el 
perímetre del Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions 
Públiques d'aquesta corporació.  
 
Aquesta informació ha estat remesa telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública dins els terminis establerts i cal donar-ne compte al Ple. 
 
Per l’exposat, s’informa que l’extracte de la informació remesa al Ministeri referida al 
tercer trimestre del 2021 és la que s’adjunta com a annexos. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=519.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=519.0
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” 

 
La informació remesa al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la podeu consultar 
a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07d3327cc017d4bf
ca2a80395 
 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa
5f83011b?startAt=531.0 
 
 
2.6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 29 d’octubre de 2021, relatiu al 
 període mitjà de pagament a proveïdors – Setembre 2021. (INT.DON 
 11/2021).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix que les Administracions Públiques hauran de 
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors  i disposar d’un pla de tresoreria 
que inclourà, almenys, la informació relativa a la previsió de pagaments a proveïdors, 
de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa 
sobre morositat. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07d3327cc017d4bfca2a80395
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b07d3327cc017d4bfca2a80395
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=531.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=531.0
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De conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre , pel qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
de conformitat amb l’establert a la Disposició Transitòria Única del reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors a les Administracions Públiques (modificat pel 
Reial Decret 1040/2017). 
 
Per l’exposat, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors consolidat 
publicat a la pàgina web de l’entitat i enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és el 
següent: 
 
Dades PMP setembre de 2021: 

“ 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=541.0 
 
 
2.7.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 3 de novembre de 

2021, de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestre de 2021. 
(INT.DON 12/2021).- 

 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes a 
l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 
4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el 
següent Informe basat en els següents: 
 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=541.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=541.0
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ANTECEDENTS 
 
PRIMER. Les Corporacions Locals que comptin amb un pla d’ajust acordat amb el 
Ministeri d’Hisenda, durant la seva vigència, hauran de remetre abans del dia trenta 
del primer mes següent a la finalització de cada trimestre, informació trimestral sobre, 
almenys, els següents extrems: 

• Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades 

 identificant l’entitat, total del crèdit disponible i el crèdit disposat. 

• Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu 

 venciment. Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits  amb 

 entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 

• Operacions amb derivats. 

• Qualsevol altre passiu contingent. 

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

 mesures del pla d’ajust. 

 
SEGON. La legislació aplicable és la següent: 
 

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

 desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 

 la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

 Sostenibilitat Financera. 

 
TERCER. A més hauran de remetre al mencionat Ministeri abans del dia trenta-u de 
gener de cada any (o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre, 

si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals), l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
següent contingut mínim: 
 

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

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

 seu cas, de les mesures addicionals adoptades. 

• Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions 

 contingudes en el Pla per aquest any i explicació, en el seu cas, de les 

 desviacions. 

 
Així, en compliment amb el disposat a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, informo el 
que segueix sobre l’execució del pla d’ajust i l’anàlisi de les desviacions produïdes en 
el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust:  
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INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 
 
PRIMER. INGRESSOS 
 
A. Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost 
 

 
 

Les desviacions de l’estimació dels ingressos (drets nets liquidats) totals a 31 de 
desembre respecte del previst en el Pla d’Ajust, augmenten en un 9,05%. 
 
No obstant això, si analitzem per tipus d’ingressos, podem destacar el següent: 
 

- Els ingressos per operacions corrents quedarien un 4,79% per sobre de les 

previsions del Pla d’Ajust consolidat. Significa un augment de 4.195,13 milers 

d’euros, en termes absoluts. 

- Pel que fa als ingressos de capital es preveu un important augment, un 

134,44% respecte el Pla. 

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

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

 
 
Les dades referents als resultats de les mesures contemplades en el requadre 
anterior, seran valorades al tancament de l’exercici, al referir-se a ingressos de 
caràcter tributari que tenen efectes al llarg de l’any pressupostari. 
 
 
SEGON. DESPESES 
 

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

 

 
L’augment de la projecció de les despeses a 31 de desembre respecte les previstes en 
el Pla d’Ajust, és de l’1,08% per sobre del previst. 
 
Si analitzem les despeses veiem que: 
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- Les despeses corrents experimenten un augment del 5,99%, això són 4.330,74 

milers d’euros, en valor absolut. 

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

respecte les previsions del Pla d’Ajust. 

- Les despeses per operacions financeres es veuen reduïdes en un 26,02%, 

havent-se reduït tant els actius com els passius financers respecte les 

previsions del Pla. 

 
En aquest apartat no es va preveure prendre mesures relatives a despeses, tal i com 
es veu en l’apartat següent. 
 
B. Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les 

mesures del pla d’ajust (dades acumulades al quart trimestre al ser 

l’obligació de remissió anual): 

 
 
 
TERCER. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I ENDEUTAMENT 
 

 Endeutament:  
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El deute del primer trimestre només inclou l’ajuntament, mentre que en el segon i 
tercer trimestre les dades ja són consolidades. 
 
La desviació de l’estimació anual del deute viu a 31 de desembre, és d’un 25,89% per 
sota del previst en el Pla d’Ajust. 
 
En el tercer trimestre s’ha formalitzat una operació de crèdit, en virtut de la Disposició 
addicional 108 de la Llei 11/2021 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2021. 
 

 Magnituds Financeres i pressupostàries: 

 

 
Veiem augmentada la previsió d’estalvi net a 31/12 respecte el Pla d’Ajust. El tercer 
trimestre de 2021, s’ha tancat amb una capacitat de finançament de 17.422,80 milers 
d’euros, i l’estimació a 31 de desembre de la capacitat de finançament és de 3.200,16 
milers d’euros. 
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CINQUÈ. ALTRES INDICADORS DEL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 
 

 Avals públics rebuts i altres operacions de crèdit: 

 

 
 

 Deute comercial: 
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 Operacions amb derivats i altres passius contingents: 

 

 
 
 
SISÈ. L’Entitat Local ha complert amb l’obligació d’actualització d’informació de la 
CIR-Local. 
 
SETÈ. L’Entitat Local ha complert amb l’obligació de remetre l’informe trimestral sobre 
el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions. 
 
VUITÈ. L’Entitat Local ha de continuar executant les previsions del Pla d’Ajust. 
 
El resultat del control permanent previ de l’expedient és: Favorable.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=548.0 
 
 
2.8.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 4 de novembre de 
 2021,  sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
 contra la morositat en les operacions comercials – 3r trimestre 2021. 
 (TRE.MOR 2/2021).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=548.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=548.0
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“L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les 
administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves 
obligacions. 
 
La normativa aplicable a la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 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 l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica 
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present 
informe el qual té per objecte veure el compliment dels terminis de pagament que 
estableix la llei, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis mitjos de 
pagament i pendent de pagament. 
 

 Període analitzat: 1 de juliol a 30 de setembre de 2021 

 
 
 
Pagaments realitzats 
en el trimestre 

Període 
mitjà de 

Pagament 
(dies) 

Dins període legal de 
pagament 

Fora període legal de 
pagament 

Nombre de 
pagaments 

 

Import total Nombre de 
pagaments 

 

Import total 

Despeses en béns corrents 
i serveis 

58,53 1.795 4.913.815,94 759 1.177.918,43 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

33,72 102 111.651,39 4 5.379,19 

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 

49,16 212 211.361,02 27 21.251,49 

    22 – Material, 
subministres i altres 

59,42 1.481 4.590.803,53 728 1.151.287,75 

    23 – Indemnitzacions 
per raó del servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0 0 0 0 

    26 – Treballs realitzats 
per institucions sense 
finalitat de lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 34,05 72 1.943.421,46 19 175.841,81 

Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

44,53 14 33.800,44 2 8.375,25 

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

0 0 0 0 0 

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL 
TRIMESTRE 

52,17 1.881 6.891.037,84 780 1.362.135,49 
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Interessos de demora pagats al 
període 

Interessos de demora pagats en el 
període 

Nombre de 
pagaments 

Import total 
interessos 

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

0 0 

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

0 0 

TOTAL INTERESSOS DE DEMORA 
PAGATS 

0 0 

 
 
 
Factures o documents 
justificatius pendents 
de pagament al final del 
trimestre 

Període 
mitjà del 
pendent 

de 
pagament 

(dies) 

Dins període legal de 
pagament al final del 

trimestre 

Fora període legal de 
pagament al final del 

trimestre 
Nombre 

d’operacions 

 

Import total Nombre 
d’operacions 

 

Import total 

Despeses en béns corrents i 
serveis 

16,11 608 2.974.818,07 18 9.885,50 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

23,65 42 30.472,38 0 0 

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 
 

13,16 104 94.863,80 0 0 

    22 – Material, 
subministres i altres 

16,13 462 2.849.481,89 18 9.885,50 

    23 – Indemnitzacions per 
raó del servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0 0 0 0 

    26 – Treballs realitzats per 
institucions sense finalitat de 
lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 32,62 46 568.713,57 5 88.334,63 

Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

32,92 5 23.899,30 0 0 

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

37,81 824 367.810,79 
 

35 34.004,62 

TOTAL PENDENT DE 
PAGAMENT AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

21,02 1.483 3.935.241,73 58 132.224,75 

 
D’acord amb la guia publicada pel Ministeri d’hisenda i administracions públiques, el 
termini de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de 
l’emissió de la certificació d’obra per part de l’administració i, d’acord amb Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contactes del sector públic, l’administració ha d’aprovar les 
certificacions d’obra o factures en el termini de 30 dies i, un cop aprovades, ha 
d’abonar el preu en el termini de 30 dies des de l’aprovació. Tenint en compte aquests 
dos terminis, l’administració ha de pagar les factures o certificacions d’obra en el 
termini màxim de 60 dies des de la recepció de la factura o emissió de la certificació 
d’obra. 
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Durant el tercer trimestre de 2021 el termini mig de pagament s’ha situat en 52 dies, 
per sota dels 60 dies màxims, abonant-se 2.661 factures o certificacions d’obra per 
import total de 8.253.173,33 euros. D’aquestes, s’han pagat 780 factures o 
certificacions d’obra per import total de 1.362.135,49 euros fora del període legal de 
pagament, que representa un percentatge del 16,5% del total a nivell d’import i, un 
29% del total a nivell de nombre de factures. 
 
En relació a aquestes 780 factures pagades fora del període legal de pagament, hi ha 
632 factures de l’empresa subministradora de l’energia i gas, que presenta una factura 
per a cada comptador, el que provoca que es tramitin un gran nombre de factures per 
un concepte de despesa, que és el subministrament de l’energia i el gas. Si fem el 
càlcul de les factures pagades fora del període legal de pagament, agrupant com a 
una única factura les presentades per l’empresa subministradora de llum i gas en un 
dia, el nombre de factures pagades fora del període legal de pagament passaria a ser 
de 165 factures, que representa el 6,2% del total de factures pagades en el trimestre.  
 
L’Ajuntament ha de continuar fent esforços per aconseguir pagar la totalitat de les 
factures o certificacions d’obra dins del període legal de pagament, és a dir, en el 
termini màxim de 60 dies. 
 
Arran de la crisi provocada pel Covid19, l’Ajuntament de Manresa va prendre la 
mesura de reduir el termini de pagament a proveïdors. Aquesta mesura ha consistit en 
reduir el termini de pagament de les factures i certificacions des de que s’aproven, així, 
analitzant aquest tercer trimestre de 2021, el termini mig de pagament des de 
l’aprovació de les factures o certificacions ha estat de 16 dies.  
 
I, el termini mig de tramitació de les factures ha estat de 36 dies, per sobre dels 30 
dies màxims establert a la Llei de contactes del sector públic i, per sobre de la mitja 
dels trimestres anteriors, que se situava al voltant de 28-30 dies. 
 
De la suma del termini mig de tramitació (36 dies) més el termini mig de pagament (16 
dies), resulta el termini mig de pagament d’aquest trimestre des del registre de les 
factures o emissió de les certificacions d’obra (52 dies), que se situa lleugerament per 
sobre que en els trimestres anteriors degut a l’increment de dies en la tramitació de les 
factures. 
 
El gràfic següent mostra el termini mig de pagament de 2018, 2019, 2020 i 2021: 
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 “ 

 
L’alcalde informa que el Grup Municipal del PSC-CP, ha sol·licitat intervenir en aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=557.0 
 
 
3. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de les 

sessions ordinàries del Ple de la Corporació del mes de desembre de 
2021 i del mes de gener de 2022. (SGR.CTP 5/2021).- 
 

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde, de 5 de novembre de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 1 de juliol de 2019, va acordar 
que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tinguin lloc el tercer dijous de cada 
mes, a les 17 h.  
 
D’acord amb aquest règim de sessions, la sessió ordinària del Ple de la Corporació del 
mes de desembre de 2021 correspondria portar-la a terme el dijous 16 de desembre, i 
la del mes de gener de 2022, el dijous 20 de gener.  
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=557.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=557.0
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De conformitat amb la normativa vigent de règim local, els dictàmens que se sotmeten 
a la consideració del Ple i de la Junta de Govern Local, quan aquesta actua en exercici 
de competències delegades del Ple, han d’estar informats prèviament per la Comissió 
Informativa corresponent. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 1 de juliol de 2019, va acordar també les 
dates en què es portarien a terme les Comissions Informatives i la Junta de Govern 
Local amb caràcter públic, vinculades a la data de celebració del Ple ordinari. 
 
Així, d’una banda, de mantenir-se el dia 16 de desembre com a data de la sessió 
ordinària del Ple del mes de desembre de 2021, la convocatòria i la celebració de les 
Comissions Informatives es veuria alterada pel fet que els dies 6 i 8 de desembre, són 
inhàbils, cosa que suposaria un escurçament de terminis en la presentació dels 
expedients conclosos per a la seva inclusió a l’ordre del dia de la Comissió 
corresponent.  
 
D’altra banda, i pel que fa a la sessió ordinària del Ple corresponent al mes de gener 
de 2022, la convocatòria de les Comissions Informatives s’escauria en ple període de 
les Festes de Nadal, per la qual cosa es preveu que el període laborable que hi ha 
entre la sessió del ple ordinari de desembre i la data de convocatòria de les 
Comissions Informatives prèvies al ple ordinari, sigui insuficient per a la preparació 
dels expedients i la seva presentació a la comissió informativa corresponent. 
 
És per això que es proposa modificar, mantenint el dia de la setmana i l’hora, les 
sessions ordinàries del Ple de la Corporació dels mesos de desembre de 2021 i 
gener de 2022. 
 
Vist l’informe data 5 de novembre de 2021, emès pel secretari general 
 
Fonaments legals 
 
1. L'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que el Ple té 

sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de 

més de 20.000 habitants. 

2. Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568 /1986, de 28 de novembre, que estableix 
que correspon al Ple l’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries. 
 

3. Acords del Ple d’1 de juliol de 2019, pels quals es van establir la periodicitat de 
les sessions plenàries i el règim de funcionament de les Comissions 
Informatives de caràcter permanent i de la Junta de Govern Local.  

 
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
Acord 
 

Primer. Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent 
al mes de desembre de 2021, i acordar que es porti a terme el dijous, 23 de 
desembre de 2021, a les 17 h. 
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Segon. Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent 
al mes de gener de 2022, i acordar  que es porti a terme el dijous, 27 de gener de 
2022, a les 17 h. 
 
Tercer. Modificar, com a conseqüència del canvi de data de les sessions del Ple de la 
Corporació, la data de les Comissions Informatives i de la Junta de Govern Local 
amb caràcter públic corresponents als mesos de desembre de 2021 i gener de 
2022, i acordar que es portin a terme en les dates següents: 
  
Comissions Informatives i Junta de Govern Local pública desembre 2021 
 
Comissió Informativa de Desenvolupament Local 14 de desembre de 2021, a les 13 h 

Comissió Informativa de Serveis Generals 15 de desembre de 2021, a les 13 h 

Comissió Informativa de Territori 16 de desembre de 2021, a les 13 h 

Comissió Informativa de Drets i Serveis a les 
Persones 

17 de desembre de 2021, a les 13 h 

Junta de Govern Local amb caràcter públic 21 de desembre de 2021, a les 12.30 h 

 
 
Comissions Informatives i Junta de Govern Local pública gener 2022 
 

Comissió Informativa de Desenvolupament Local 18 de gener de 2022, a les 13 h 

Comissió Informativa de Serveis Generals 19 de gener de 2022, a les 13 h 

Comissió Informativa de Territori 20 de gener de 2022, a les 13 h 

Comissió Informativa de Drets i Serveis a les 
Persones 

21 de gener de 2022, a les 13 h 

Junta de Govern Local amb caràcter públic 25 de gener de 2022, a les 12.30 h 

“ 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=720.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 

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

quedat reproduït. 

 
 

4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró 

municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de 2021. (AJT.DIC 
92/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 2 de novembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=720.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=720.0
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“Antecedents 
 

1. Les dades del Padró municipal d’habitants constitueixen prova de la residència 
i del domicili habitual dels veïns d’un municipi. Les certificacions que 
s’expedeixin d’aquestes dades tindran caràcter de document públic i fefaent per 
a tots els efectes administratius. 
 

2. Un cop finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la 
revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de gener de 
2021, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a 
terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es 
trametran a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

 
 Consideracions legals 
 

1. Article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel qual es regula la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró 
municipal d’habitants. 

 
2. Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que dóna una nova redacció als 

articles 81 i 82 del Reglament de població i demarcació de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, en el qual es regula 
l’aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de 
gener de cada any. 
 

3. Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local per la 
que es instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró 
d’habitants i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 

4. En ús de les atribucions conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 
11/1999 de 21 d’abril. Tanmateix aquest tinent d’alcalde exerceix la seva 
competència en virtut de la delegació conferida per resolució d’alcaldia número 
5476, de 27 de juny de 2020, publicada en el BOPB del dia 6 de juliol de 2020. 
  

Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Manresa, amb 

referència a l’1 de gener de 2021, amb tota la documentació que comprèn, i 
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 

 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
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Concepte Núm. d’habitants 

POBLACIÓ DE DRET A 1 de gener de  2020 78.269 

Altes anteriors a 1 de gener de 2020 entrades a partir 
del 10 de març del 2020 

4 

Baixes anteriors a 1 de gener de 2020 entrades a 
partir del 10 de març del 2020 

10 

POBLACIÓ DE DRET a 1 de gener de 2020 
actualitzada 

78.263 

ALTES   (de l’1-1-2020 a l'31-12-2020) entrades fins a  
10 de març de 2021 

4.775 

BAIXES  (de l’1-1-2020 a l’31-12-2020) entrades fins a 
10 de març de 2021 

4.807 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2021 78.231 
 

 
Segon. Trametre el resultat numèric d’aquesta revisió anual a l’Institut Nacional 

d’Estadística.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=806.0 
 
 

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
 
4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la classificació 

del Sector Públic local depenent de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 
93/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 de novembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“La disposició addicional dotzena, apartat 2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, disposa que correspon al Ple de 
la Corporació local la classificació de les entitats vinculades a la Corporació o que en 
depenen que integren el sector públic local, en tres grups, atenent a les 
característiques següents:  
 
a) Volum o xifra de negoci.  
b) Nombre de treballadors.  
c) Necessitat o no de finançament públic.  
d) Volum d'inversió. 
e) Característiques del sector en què desenvolupa la seva activitat. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=806.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=806.0
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La mateixa disposició estableix que aquesta classificació determinarà el nivell en què 
l'entitat se situa a l'efecte de: 
 
a) Nombre màxim de membres del consell d'administració i dels òrgans superiors de 
govern o administració de les entitats, si escau. 
 
b) Estructura organitzativa, amb fixació del nombre mínim i màxim de directius, així 
com la quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim 
del complement de lloc i variable. 
 
Als efectes del compliment d’aquesta disposició, el Ple de la Corporació, en sessió del 
dia 16 d’octubre de 2014, va aprovar la classificació del sector públic depenent de 
l’Ajuntament Manresa, acord que fou modificat per acords del Ple de 20 d’abril de 2017 
i de 21 de novembre de 2019, atès que s’havien produït diversos canvis que s’havien 
de reflectir en la classificació del sector públic. 
 
Donat el temps transcorregut des de l'aprovació de l'acord plenari de classificació de 
les entitats vinculades o dependents d'aquesta corporació local, de data 21 de 
novembre de 2019, resulta necessari efectuar les modificacions oportunes per adaptar 
la classificació a la situació actual. 
 
Des de la Secretaria General s’ha requerit les entitats pertanyents al sector públic local 
de Manresa per tal que comuniquessin a l’Ajuntament l’actualització de les dades 
rellevants, conforme a la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Així, és procedent aprovar una nova modificació, ja que hi ha diversos aspectes que 
han de tenir el seu reflex en la classificació del sector públic local: 
 

 Dissolució del Consorci Parc Central, acordada pel Ple del Consorci en sessió 
del dia 20 d’abril de 2021, amb la qual cosa es va procedir a la preceptiva 
cancel·lació de la seva inscripció en el Registre del sector públic local de 
Catalunya. 
 

 La societat municipal FORUM, SA vol reforçar la seva estructura i fer front als 
reptes que tindrà els propers anys, tenint en compte que les polítiques 
d’habitatge són una prioritat del govern municipal. Amb aquest objectiu, es vol 
incorporar una persona per ocupar el càrrec de gerent per afrontar els reptes 
dels propers anys. Així mateix, es preveu que l’actual gerent continuï a 
l’empresa amb el càrrec de director tècnic. Les retribucions anuals màximes 
d’ambdós càrrecs directius s’han calculat tenint en compte el preu actual de 
mercat per a aquests dos llocs de treball. 
 

Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
Primer. Modificar la classificació del sector públic depenent de l’Ajuntament de 
Manresa, aprovada per acord del Ple de 21 de novembre de 2019, d’acord amb el 
quadre adjunt, que forma part d’aquest acord a tots els efectes (Annex 1).  
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Segon. La quantia màxima de la retribució total no podrà superar els límits fixats 
anualment a la Llei de pressupostos Generals de l’Estat. Així mateix, la retribució total 
anual s’incrementarà d’acord amb el que determini la mateixa Llei, amb efectes a 1 de 
gener de l’any en curs 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a les entitats afectades per la modificació, i requerir-
les perquè procedeixin a difondre a través de la seva pàgina web la composició dels 
seus òrgans d’administració, gestió, direcció i control, incloent les dades d’experiència 
professional dels seus membres. Així mateix, les retribucions que percebin els 
membres dels citats òrgans s’han de recollir anualment en la memòria d’activitats de 
l’entitat. 
 
Quart. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui, per a la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord. 
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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/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=1515.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots 

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

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

reproduït. 

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

de crèdits núm. 39/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
39/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 4 de novembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. P39/2021, consta la proposta 
del servei de Desenvolupament Local   per atendre  obligacions de despeses, les quals 
no poden demorar-se fins l’exercici 2022, i de les quals no existeix suficient crèdit al 
pressupost vigent. 
 
Aquesta proposta és  la  següent: 
 
.- Servei de Desenvolupament Local : Proposta de modificació de crèdits de data 14 
d’octubre  d’import 3.880,00 euros. PRE.SOL 164 En la darrera assemblea del Mercat 
Puigmercadal, el president de paradistes va demanar a la Regidora Masgrau que, atès 
que finalment s’han reformat els serveis i s’ha col·locat un plat de dutxa a la planta 
entresòl del mercat, seria el moment de tancar el cercle i habilitar un vestidor en 
condicions, col·locant una vintena d'armariets perquè tots els paradistes tinguessin, al 
menys, un lloc privat on deixar les seves pertinences quan estan a la feina. La 
regidoria de Comerç ha acceptat la proposta i, al no estar aquesta despesa 
pressupostada en aquest exercici, es fa necessària la creació de l'aplicació 
pressupostària adient i dotar-la de consignació per fer efectiva la compra. 
 
Es proposen els moviments corresponents a crèdits  extraordinaris  per baixes de 
crèdits, per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi 
el funcionament normal dels serveis. 
 
 
 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=1515.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=1515.0
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 
 
Atès que les modificacions proposades  afecten a   crèdits extraordinaris per baixes de 
crèdits,   correspon al Ple de la corporació aprovar-les. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
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Normativa aplicable 
 
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es 
pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de 
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de 
crèdit en el segon. Aquest expedient haurà d’anar informat prèviament per la 
Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost. 
 
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es 
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats. 
 
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses 
de cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, 
obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. P39/2021 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas 
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.” 
 “ 

” 
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=2008.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots 
afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem 
Manresa i 2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
4.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’informe favorable a la sol·licitud 

de revisió de les tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de 
Manresa per a l’exercici 2022. (AJT.DIC 94/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 de novembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de 
Manresa per a l’exercici 2022, presentada el dia 22 d’octubre de 2021 pel senyor XXX, 
en representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa i el Sr. XXX, en representació 
de Taxis Manresa. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 2.1 i 3.1 del Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, i els articles 2.2 i 
2.3 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat 
per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril. 
Vist l’estudi econòmic presentat.  
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció en relació a la 
proposta presentada. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció en relació a la 
tramitació de l’expedient. 
 
El regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 
 

PRIMER: Informar de forma favorable la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei 
públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2022, presentada per 
l’Associació de Radiotaxi Manresa i Taxis Manresa, en base a l’informe tècnic elaborat 
al respecte, i proposar el règim tarifari següent: 
 
 
 
  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2008.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2008.0
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Component tarifari  Tarifa mòdul 1 Tarifa mòdul 2 

Baixada de bandera  2,50 2,30 

Quilòmetre recorregut  1,40 1,30 

Hora d’espera  19,00 19,00 

Suplements:    

Servei telefònic  1,70   

Maletes 1,15   

Animals domèstics 1,15   

Sortida estació 1,15   

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

65,00   

 
Els gossos pigall, cotxets de nen/a i les cadires de rodes son gratuïts. 
Tarifa 1 : Caps de setmana, dies festius i laborables de 20.00 hores a 8.00 hores. 
Tarifa 2: Laborables  de 8.00 a 20.00 hores. 
 
Suplement de 2€, per les nits dels dies 24 a 25 de desembre i 31 de desembre a 1 de 
gener. 
 
SEGON: Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de revisió 
de les tarifes a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de la sol·licitud 
esmentada.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=2087.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots 

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

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

reproduït. 

 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la votació 
separada dels punts 5.1.3, 4.1.5 i 4.1.6 de l’ordre del dia.  
 
Abans de passar a debatre aquests tres assumptes, informa que cal sotmetre a 
votació la prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del dia dels dictàmens 4.1.5 i 4.1.6, 
per no haver estat sotmesos a informe de la Comissió Informativa corresponent.  
 
L’alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió a l’ordre del dia del 
dictamen 4.1.5 sobre l’aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 42/2021, dins del Pressupost Municipal vigent, i el Ple, l’aprova per 
22 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i 3 abstencions 
(3 GM Fem Manresa). 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2087.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2087.0
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A continuació, sotmet a votació la ratificació de la inclusió a l’ordre del dia del 
dictamen 4.1.6 sobre l’autorització, si escau, de la despesa plurianual per a 
l’adquisició de diverses finques situades a l’àmbit de la Fàbrica Nova de 
Manresa, i el Ple, l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-
CP i 2 GMCs) i 3 abstencions (3 GM Fem Manresa). 
 
Aquestes votacions les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=2418.0 
 
 
Tot seguit es passen a debatre aquests tres assumptes. 
 
 
5.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del contracte de 

compravenda, opció de compra i cessió d’ús de les parcel·les situades a 
l'àmbit de la Fàbrica Nova. (AJT.DIC 95/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, d’11 de 
novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 

 
“Després d’avaluar-lo i considerant que és d’interès de la ciutat, l’Ajuntament de 
Manresa ha arribat a un acord de compra de tres finques i d’opció de compra respecte 
d’una quarta, que fan la totalitat de les finques propietat  de CRITERIA CAIXA SAU 
dins del PAUp_008 Fàbrica Nova, per un import global de 12,3 milions d’euros. Aquest 
acord queda reflectit en el CONTRACTE DE COMPRAVENDA, OPCIÓ DE COMPRA I 
CESSIÓ D’ÚS DE LES PARCEL·LES SITUADES A FÀBRICA NOVA, acceptat per 
ambdues parts i que ara requereix de la seva tramitació administrativa i aprovació, 
amb caràcter previ a la seva signatura. 
 
En aquest sentit, les parcel·les que queden vinculades al contracte de compravenda 
esmentat es corresponen, d’acord amb el projecte de reparcel·lació vigent, a les 
finques 5 -nau de la Fàbrica Nova-, 6 –annex posterior a la nau-, 14, 15 i 18 –subsòl 
del parc- i 7 –torres aïllades-. Al contracte de compravenda esmentat, les finques 
queden relacionades com a núm. 1 –finca resultant 5-, núm. 2 –finca 6-, núm. 4 –
finques en subsòl 14, i 18-, núm. 3 –finca 7- i núm. 5 –finca en subsòl 15-. 
 
L’adquisició de béns patrimonials amb caràcter general requereix el compliment de les 
normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local; no obstant això, d’acord 
amb l’art.  206,3,b) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLRLC), es pot fer 
l'adquisició directa de béns immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns, les 
necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En aquests 
casos, es requereix l’informe previ del departament competent en matèria 
d’Administració local si el valor dels béns excedeix els 100.000 euros. 
 
El preacord de compra al que s’ha arribat ha tingut en compte l’interès públic de 
l’adquisició dels béns a què es refereix aquesta resolució i també la singularitat  dels 
béns a adquirir, atès que les finalitats d’interès públic que es volen assolir no es poden 
materialitzar amb la compra de cap altre element patrimonial, aquestes afirmacions 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2418.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2418.0
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estan justificades i abastament explicades a l’informe emès pels Serveis tècnics 
municipals amb data 9 de novembre de 2021.   
 
L’excepcionalitat que justifica que les finques s’adquireixin directament, s’acredita en 
l’informe dels serveis tècnics municipals de 9 de novembre de 2021 i ve motivada 
entre d’altres, per les raons que es transcriuen a continuació:  
 
“I és en aquest context que s’escau emetre el present informe que justifica l’inherent 
interès públic per a la ciutat i per a la mateixa comarca del Bages de la compra 
dels terrenys de la Fàbrica Nova per part de l’Ajuntament, que inclou el mateix 
edifici patrimonial de la Fàbrica Nova.  
 
La fàbrica tèxtil Bertrand i Serra, coneguda popularment com a Fàbrica Nova, fou un 
dels recintes industrials més importants del país. Motor econòmic de la ciutat durant 
molts anys, és l’exponent més rellevant d’aquella Manresa industrial que va ser una de 
les ciutats capdavanteres del país. És l’empresa que, encara avui, més persones ha 
ocupat a la ciutat.  
 
El recinte tancà portes el 1989, cosa que generà un trauma important a la ciutat i deixà 
sense ús un enorme recinte en un punt neuràlgic de la ciutat. Ara, 32 anys després del 
tancament i després de 20 anys de projectes fallits, des de l’Ajuntament es considera 
necessari prendre la iniciativa del desenvolupament del sector. L’objectiu és 
transformar de nou el sector de la Fàbrica Nova en aquell motor de canvi per a la 
ciutat. Així doncs, l’Ajuntament n’assumeix la propietat per impulsar-hi un projecte 
universitari basat en la tecnologia i el coneixement, coliderat amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Un projecte que deixi enrere un model comercial –previst en 
el planejament vigent- que l’Ajuntament considera caduc i que no és el que ciutat del 
present i del futur necessita, i en canvi afrontar el repte de transformar l’espai per tal 
que esdevingui, ara si, una autèntica eina de transformació de la ciutat.  
 
El projecte està concebut per permetre la construcció del gran parc central, amb una 
àmplia oferta d’estudis de base tecnològica i espais d’universitat-empresa. El nou 
projecte ha de complir l’objectiu de relligar barris en aquest punt central de la ciutat, 
ser motor de canvi per al comerç local i de proximitat, i possibilitar la generació de 
múltiples efectes positius als barris de l’entorn, en especial al Centre Històric, a través 
de la rehabilitació, la recuperació o la creació d’habitatge, i la transformació dels espais 
públics i la mobilitat.  
 
Un projecte de territori i del conjunt del país, que ha de ser generador d’oportunitats a 
la ciutat i també ha de tenir una funció de reequilibri territorial, ja que està cridat a 
projectar la ciutat, la comarca i el territori al conjunt del país i més enllà.” 
 
El mateix informe conté justificacions del perquè és necessari obtenir aquest patrimoni 
i sòl, i no un altre qualsevol, la justificació està basada en què l’adquisició compleix els 
següents objectius:  
 
1. Interès públic per desencallar una operació urbanística central de la ciutat, 

amb planejament sense desenvolupar de 25 anys. 
 
- Creació de parc central de la ciutat, en un punt neuràlgic de la ciutat.  
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- Reconnexió de barris a partir dels nous itineraris de vianants a través del sector 
de FN 

- Eliminació de la discontinuïtat urbana 
- Generació de motor d’activitat econòmica i social.  
- Punt de confluència intergeneracional.  
- Nova centralitat urbana, que reequilibra el centre actual i genera oportunitats al 

seu entorn –Centre Històric, barris de Vic-Remei, Escodines, Sagrada Família, 
Passeig i Rodalies, etc.- 

- Reserves per a equipaments d’interès públic al servei del barri. 
- Reserva per completar l’oferta pública esportiva per a l’equipament municipal de 

les piscines. 
- Generació d’il·lusió i autoestima per una ciutat que fa un pas endavant des del la 

iniciativa pública. 
- Reconciliació amb l’urbanisme, com a eina per generar canvis a la ciutat. 

 
2. Supressió del model comercial basat en les grans superfícies, basculant el pes 

vers el model comercial de ciutat compacta i diversa que el POUM postula i 
defensa, derivant les oportunitats comercials que es derivaran del projecte públic 
Universitari de FN vers el Centre Històric –CH- i barris adjacents de Vic-Remei i 
Sagrada Família: 
 
- Reactivació activitat econòmica Via de Sant Ignasi tram nord, pl. Remei, i eix 

peatonal c. Remei de Dalt-Plaça de l’Ajuntament, re-enllaçant amb circuit 
comercial consolidat de c. Sant Miquel-Born-c. Nou-pl. Sant Domènec-Guimerà-
Passeig, reenllaçant Passeig tram nord amb FN i pl. Remei pel carrer del Bisbe 
Comes. 

- Reactivació comercial a partir del % elevat de locals buits, la incentivació per al 
desenvolupament de sectors d’iniciativa privada vinculats aquest recorregut - 
PAUs Docs 1 i 2, PMU Dama-, acompanyat de la iniciativa pública pel 
desenvolupament dels sectors definits per Cooperació –PMU Hospital, PMU 
Bonavista-, i per l’impuls en el desenvolupament de motors d’activitat públic –
sector Segre (Anònima) i consolidació de l’activitat administrativa –serveis 
municipals pl. Ajuntament i edifici Seu Serveis Catalunya Central de la 
Generalitat de Catalunya als antics jutjats i c. Galceran Andreu- 

- Impuls i acompanyament per a la dinamització de l’oferta cultural i de serveis de 
l’eix comercial –teatre Carlins, edifici Anònima, oficina turisme pl. Major-. 
 

3. Motor pel foment de la rehabilitació urbana a partir de preveure que les 
necessitats habitacionals derivades de la implantació universitària siguin 
absorbides al Centre Històric en primera instància, amb incidència als barris 
perimetrals de la Sagrada Família i Vic-Remei. 
- Impuls a partir de la iniciativa pública en el desenvolupament de sectors vinculats 

al barri de les Escodines –PMU Saleses, PAUs Sant Bartomeu 1 i 2- i eix Remei-
pl. Ajuntament –PMU Hospital-. 

- Foment per al desenvolupament de sectors vinculats a la iniciativa privada del 
barri de les Escodines i CH –PAUs Aiguader 1 i 2, PMU PAUs Docs 1 i 2, PMU 
Dama- 

- Incidència directa en la rehabilitació d’edificis existents fruit del percentatge 
elevat d’habitatge buit. 
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- Incidència pel desenvolupament de sectors propers a l’àmbit, amb generació 
directe d’oferta habitacional lliure i d’HPO –PMU Fàbrica Cura, PMU Xemeneia 
Tints Navarro, PAU Arquitecte Montagut, PMU Bonavista-. 
 

4. Demostració empírica que un nou model urbanístic pel sector B de Fàbrica 
Nova des de la iniciativa privada no respon als objectius d’interès general de 
la ciutat a partir dels estudis i treballs conjunts efectuats durant el 2020. En aquest 
sentit, es constata la inviabilitat urbanística de transformar el model comercial vigent 
en un sector d’ús residencial amb mixticitat d’usos: 
 
- Perjudica el desenvolupament d’altres sectors residencials propers atès 

l’increment de l’oferta d’habitatge en un punt de potencial millor demanda per la 
seva singularitat i relació amb les nous espais públics previstos. 

- Crític equilibri entre el sostre necessari per l’equilibri econòmic del sector i la 
qualitat dels espais urbans i públics generats, quan l’objectiu principal ha de ser 
la generació d’un espais de centralitat urbana a partir d’un gran parc públic. 

- Pèrdua d’oportunitat de creació d’un motor d’activitat capaç de generar noves 
iniciatives complementàries a l‘entorn, si aquesta transformació s’efectua a partir 
d’un model de nou sostre residencial i mixticitat d’usos. Pèrdua de la oportunitat 
de reforçar la singularitat urbana i física de l’àmbit. 

- Dificultat de la reutilització de la FN a partir de la generació d’usos privatius. 
Supedita el seu desenvolupament a una inversió privada de difícil materialització 
fora dels models comercials existents en altres ciutats, i pel qual, es considera 
contrari als objectius del model urbanístic per a la ciutat, basada en la mixticitat 
d’usos i el suport al comerç de proximitat dins de la mateixa trama urbana.  

- No queda garantida la inversió en un curt termini de temps. 
 

5. Singularitat de l’emplaçament al centre de la ciutat. No existeix alternativa 
d’oportunitat per liderar un projecte de revitalització, reconnexió i reinvenció des de 
la iniciativa pública que permeti afrontar tants objectius estratègics com pot 
significar la possibilitat de revertir el model comercial vigent per un altre amb usos 
públics, més enllà d’ésser una alternativa única pel projecte universitari esmentat de 
la UPC, quan l’alternativa d’aquest caldria repensar-se en terrenys descentralitzats 
de nous creixements.  
 

6. Recuperació del patrimoni des de la iniciativa pública. Retornar el patrimoni a la 
ciutat per al seu ús, essent aquest, l’edifici de la Fàbrica Nova, un referent social i 
sentimental de la ciutat atès el paper cabdal que va significar per a tota una 
generació de noies –ara àvies- que hi varen treballar i de l’activitat econòmica que 
va significar. L’edifici està declarat Bé Cultural d’Interès Local.  
 
- Edifici de singularitat única, que representa una part de la història de la ciutat i de 

la seva industrialització, que representa l’element referent de la industrialització a 
Manresa a partir de les diferents fàbriques tèxtils que hi van existir. 

- Aposta de l’Ajuntament per a la recuperació del patrimoni industrial singular per a 
l’ús públic, que conjuntament amb la fàbrica dels Panyos, singularitza la proposta 
de Manresa en aquesta recuperació patrimonial. 

- Valorització de la memòria històrica. 
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7. Possibilitat de replantejar un nou model de mobilitat urbana: 

- Demanda acreditada per al replantejament del baixador actual dels FGC de 
Viladordis per esdevenir baixador Fàbrica Nova-Universitat, que connecta el 
sector amb àrea metropolitana, i nou metro comarcal, amb accés al centre ciutat, 
poblacions properes i Parc de l’Agulla, a partir del projecte d’integració del 
ferrocarril a la ciutat impulsat per FGC.  

- Influència per incrementar la freqüència de bus urbà amb la resta de barris, en 
benefici del seu entorn i també el Centre Històric. 

- Creació de bossa d’aparcament per completar l’oferta al Centre Històric, amb 
possibilitat d’implantar nous models de mobilitat a demanda a partir de la 
iniciativa pública –car sharing, bicing....-. 
 

8. Projecte social 
- Creació de llocs de treball directes 
- Creació de noves oportunitats laborals i treball indirecte, generat per la 

dinamització de l’entorn a partir dels nous usuaris, amb un alt percentatge de 
gent forana d’acord els models existents a la UPC i FUB. 

- Dinamització de l’economia circular des de la iniciativa pública. 
- Possibilitat de lidera un projecte inclusiu i d’inserció laboral a partir del treball 

comunitari en l’àmbit del projecte de campus tecnològic. Benefici social. Punt 
d’interacció social i cultural. 

- Generació de retorn econòmic favorable a la ciutat a partir de la inversió pública. 
 
Es considera que la iniciativa pública pel desenvolupament del sector de FN pot tenir 
interès públic rellevant per la influència que pot esdevenir pels barris perimetrals i en 
especial, pel CH, que són de major transcendència si es concreta vers un projecte 
vinculat al sector universitari: 
 
9. Com a estratègia general, preveure les necessitats complementàries al projecte 

públic de FN dirigides en especial, al CH, i amb incidència al teixit urbà perimetral 
i proper: 
- Usos habitacionals: residencials, residencials especials (tipus residència 

d’estudiants, etc). 
a. En desenvolupament de sectors d’iniciativa pública 
b. Foment per al desenvolupament de sectors d’iniciativa privada 
c. Intermediació i foment per  a la rehabilitació urbana des del sector privat. 
d. Polítiques públiques d’habitatge per incidir en la rehabilitació urbana a partir 

de l’adquisició directe d’habitatges/edificis buits. 
- Activitats productives addicionals: centres de treball compartit, punts de 

transferència de coneixement públic-privat, start-ups, etc...., 
a. Reaprofitament de PB en desús 
b. Aprofitament de les plantes baixes de les promocions derivades del 

desenvolupament de sòl 
c. Localització de punts singulars amb possibilitat de preveure, des de la 

iniciativa pública, nous espais amb aquestes finalitats. Reaprofitament de 
patrimoni públic. Edifici Anònima (parcial i planta 2a edifici Aranya 
(reaprofitament dependències OAC Gencat), casal de les Escodines. 

- Dirigir les estratègies de Centre Històric vers Remei-Pl. Ajuntament i vers sector 
Escodines. 
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10. Transformació urbana perimetral per incidir en la millora de la mobilitat: 
- Obertura del carrer Saleses, com a alternativa als actuals carrers Sant Bartomeu 

i Escodines, que re-connecta amb el sector Nou de santa Clara, Hospital, 
Balconada, i permet noves relacions amb transport públic urbà de major 
eficiència. 

- Reurbanització carrers Bisbe Comes per connectar sector amb Passeig Pere III. 
- Urbanització entorn Anònima, per la creació de nou espai públic de referència 

dins el CH i en directe vinculació amb l’equipament. 
- Obertura c. Arquitecte Montagut entre c. Gaudí i c. Sant Cristòfol, previst 

properament. 
- Millora del baixador dels FGC de Viladordis estudiant la possibilitat de crear una 

sortida directe al Parc de Sant Ignasi i acostar-se a la Fàbrica Nova. 
Replantejament de la urbanització del Parc per integrar-se en el conjunt dels 
espais lliures de nova creació de FN. 

 
L’operació és complexa i els acords arribats amb l’actual propietat contenen un 
terminis molt peremptoris, que cal complir a efectes d’evitar un increment significatiu 
en els costos de l’operació i també i ocasionalment la seva pèrdua.  
 
Aquesta situació i a la vista de la legislació aplicable en conjunt a aquesta operació, 
obliga a tenir en compte el conjunt d’expedients a tramitar, atès que els terminis de 
pagament preacordats suposen una despesa plurianual que no encaixa de distribució 
de la despesa entre els diversos exercicis establert per l’art. 174,3  del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLHL), per la qual cosa cal adoptar l’acord de redistribució de la 
despesa prevista en el mateix precepte. 
 
Igualment és necessari disposar d’aplicació pressupostària adequada i suficient per a 
la cobertura de la despesa corresponent, i també per poder sol·licitar el finançament 
necessari per a fer front al primer pagament de la compra.  
 
A aquests efectes, han estat incoats els expedients necessaris per fer ús de la facultat 
que l’art. 174,5 TRLHL li atorga al Ple de la Corporació, i acordar la modificació dels 
percentatges de les anualitats necessàries per al compliment del contracte de 
compravenda en els seus termes. També ha estat incoat expedient de modificació de 
crèdits per al suplement de l’aplicació pressupostària d’inversions corresponent a 
adquisició de patrimoni, tot a efectes de disposar de crèdit  pressupostari adequat i 
suficient per a fer front a les despeses de l’adquisició que es projecta. Aquests 
expedients es tramiten amb la màxima urgència i s’espera que puguin ser sotmesos a 
l’aprovació corresponent pel Ple de l’ajuntament, previst per al dia 18 de novembre de 
2021. 
 
El valor de compra de 12,3 milions d’euros és un valor raonable i inferior al valor 
resultant de la valoració econòmica efectuada pels Serveis tècnics municipals, a falta 
de concretar-se aquesta dins de l’expedient administratiu que generarà la mateixa 
compra dels terrenys ara esmentats. En aquest sentit, a la valoració tècnica que 
s’adjunta a l’expedient administratiu, s’acredita i es justifica el valor urbanístic del sòl, 
el valor individualitzat de la Fàbrica Nova com a element patrimonial singular, del qual 
n’efectua la valoració un tècnic expert en patrimoni, i de les despeses satisfetes i 
pendents d’executar vinculades a les finques objecte de compra. 
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Ha estat emès informe favorable de la Secretaria municipal i també fiscalització 
favorable per part de la Intervenció municipal.  
 
D’acord amb l’anterior es proposta a la Comissió Informativa de Territori l’elevació a 
dictamen de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
Primer.- Aprovar la minuta del contracte de compravenda, opció de compra i cessió 
d’ús de les parcel·les situades a l'àmbit de la Fàbrica Nova, el text del qual ha estat 
acordat amb els representants de CRITERIA CAIXA SAU, actual propietària dels béns 
que té interès a adquirir l’Ajuntament de Manresa, i que s’acompanya com a annex a 
aquest dictamen.  
 
Segon.- Sol·licitar al Departament competent en matèria d’Administració local els 
informes a què es refereix l’art. 206, 3, b) 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, a efectes 
de l’adquisició directa de les finques objecte del contracte. 
 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar en els pressupostos municipals 
corresponents, crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions de pagament 
que es deriven del contracte, en les dates que s’hi consignen. 
 
Quart.-  Habilitar i conferir a l’Alcalde de Manresa, Sr. Marc Aloy Guàrdia, poder 
especial tan ampli i suficient com sigui necessari en Dret per tal que pugui signar el 
contracte que s’aprova per aquest acord, així com per signar tota aquella altra 
documentació que sigui necessària per a l’eficàcia dels acords i del compliment del 
contracte, àdhuc la signatura de les escriptures de compravenda i l’exercici de l’opció 
de compra. 

ANNEX 

 

CONTRACTE DE COMPRAVENDA, OPCIÓ DE COMPRA I CESSIÓ  D’ÚS DE LES 

PARCEL·LES SITUADES A L'ÀMBIT DE FÀBRICA NOVA 

Manresa, [] de 2021 

REUNITS 

Sr. Marc Aloy Guardia, Alcalde de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, assistit pel 

secretari general de la Corporació, el Sr José Luis González Leal. 

D’altra part, [], representant legal de l’entitat CRITERIA CAIXA, S.A.U. 

INTERVENEN 

Marc Aloy i Guàrdia en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, amb 

NIF P-0811200-E i domicili social a la Plaça Major, 1 de Manresa. Es troba facultat per 

a l’atorgament d’aquest acte en virtut del seu nomenament i presa de possessió del 

càrrec d’Alcalde el dia 27 de juny de 2020. Assistit en aquest acte pel secretari 

general, Sr. José Luis González Leal que intervé en la seva qualitat de fedatari públic, 
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segons preveu l’article 3.2 i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional. 

 [], major d’edat, amb D.N.I. número [], actuant com [] de CRITERIA CAIXA, 

S.A.U. (“CRITERIA CAIXA”),  amb C.I.F. número []; segons s’acredita mitjançant el 

document Annex número 1, assenyalant domicili per a notificacions administratives 

als presents efectes a [].  

Acredita la seva representació mitjançant l’escriptura d’apoderament que s’adjunta, i 

manifesta sota la seva única i exclusiva responsabilitat que el nomenament esmentat 

segueix vigent, i que les facultats no han estat revocades, suspeses, modificades o 

limitades amb posterioritat al seu atorgament i, que eximeix expressament a 

l’Administració actuant de qualsevol responsabilitat. 

Reconeixent-se les parts capacitat legal per l’atorgament del present document, 

MANIFESTEN 

I. Que, CRITERIA CAIXA és propietari de les següents finques registrals: 

FINCA 1 

 
Inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Manresa al Volum 2958 Llibre 1587 de 
Manresa Full 1 Finca 64.239. 
 
Descripció registral: 
 
URBANA: FINCA RESULTANTE NUMERO CINCO - UE5, del "Projecte de 
Reparcel·lació Voluntària de la Modificació Puntual del Pla Especial Fàbrica Nova i 
Text Refós de la normativa a Manresa", situada en término de Manresa, de forma 
regular, coincidente con perímetro del EDIFICIO existente, con una extensión 
superficial de CINCO MIL DOSCIENTOS UN METROS CUADRADOS, con una 
superficie edificable de diez mil cuatrocientos veintinueve metros cuadrados sobre 
rasante, una edificabilidad bajo rasante de cinco mil doscientos un metros cuadrados, 
y una calificación urbanística de Zona terciaria en sistema de edificación aislada. 
Linda: al Oeste, con el Parque urbano D2 que constituye la finca resultante número 13 
del presente Modificació del Projecte, que es la finca registral número 64.247 al folio 
41 del tomo 2958 del archivo, y a través de éste con la Via de Sant Ignasi, la calle de 
Bertran i Serra y la Plaça del Remei; al Sur, a través del parc urbà con la finca 
resultante número 4 del referido Projecte, que es la finca registral número 64.238 al 
folio 221 del tomo 2957 del archivo; al Este, con la finca resultante número 6 del 
mismo, que es la finca registral número 64.240 al folio 6 del tomo 2958 del archivo; y 
al Norte, con el Parc Urbà y a través de éste con la Carretera del Pont de Vilomara. El 
citado EDIFICIO coincide con el perímetro de la parcela y consta de planta baja, de 
cinco mil doscientos un metros cuadrados, una planta piso y una planta sótanos con 
la misma superficie.- Qualificació urbanística i paràmetres principals: Clau: la finca té 
la qualificació urbanística de "zona terciària en edificació aïllada" (clau 3.1c), en els 
termes establerts a la Modificació del Pla Especial. Els paràmetres aplicables sòn els 
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següents, amb sotmetiment en tot cas a la resta de condicions que determina la 
normativa de la modificació del Pla Especial: Sostre: li correspon un sostre màxim 
edificable sobre rasant de deu mil quatre-cents vint-i-nou metres quadrats, i un sostre 
màxim edificable sota rasant de cinc mil dos-cents ú metres quadrats-.- 

 

FINCA 2 

 
Inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Manresa al Volum 2958 Llibre 1587 de 
Manresa Full 6 Finca 64.240. 
 
Descripció registral: 
 
URBANA: FINCA RESULTANTE NUMERO 6,- UE-6.1-, del "Projecte de 
Reparcel·lació Voluntària de la Modificiació Puntual del Pla Especial Fàbrica Nova i 
Text Refós de la normativa a Manresa", situada en término de Manresa, de forma 
regular, con una extensión superficie de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
OCHO METROS CUADRADOS, con una superficie edificable sobre rasante de siete 
mil ciento cuarenta y cinco metros cuadrados, una superficie edificable bajo rasante 
de diez mil ochocientos metros cuadrados y calificación urbanística de "zona terciaria 
en edificación aislada". Linda: al Oeste, con la finca resultante número 5 que es la 
finca registral número 64.239 al folio 1 del tomo 2958 del archivo y el parque urbano,- 
D-2-, que constituye la finca resultante 13 que es la finca registral número 64.247 al 
folio 41 del tomo 2958 del archivo, del referido Projecte de Reparcel·lació Voluntaria 
indicado; al Sur, con dicha Parque Urbano y, mediante éste, con la finca resultante 
número 17 que es la finca registral número 64.251 al folio 61 del tomo 2958 del 
archivo del mismo Projecte; al Este, con el mismo Parque Urbano y, a través de éste, 
con las fincas resultantes números 2 y 3 que son las fincas registrales números 
64.236 Y 64.237 en los folios 211 Y 216 del tomo 2957 del archivo de dicho Projecte; 
y al Norte, con el mismo Parque Urbana y, mediante éste, con la finca resultante 
número 7 que es la finca registral número 64.241 al folio 11 del tomo 2958 del 
archivo.- Qualificació Urbanística i paràmetres principals: Clau: la finca té la 
qualificació urbanística de "zona terciària en edificació aïllada" (clau 3.1d) en el 
termes establerts a la MPE. Els parèmetres aplicables són el següents, amb 
sotmetiment en tot cas a la resta de condicions que determina la normativa de la 
modificació de la MPE: Sostre: li correspon un sostre màxim edificable sobre rasant 
de set mil cent quaranta-cinc metres quadrats, i un sostre màxim edificable sota 
rasant de deu mil vuit-cents metres quadrats.- 

 

FINCA 3 

 
Inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Manresa al Volum 2958 Llibre 1587 de 
Manresa Full 11 Finca 64.241. 
 
Descripció registral: 
 
URBANA: FINCA RESULTANTE NUMERO SIETE (UE-6.2) del "Projecte de 
Reparcel·lació Voluntària de la Modificació Puntual del Pla Especial Fàbrica Nova i 
Text Refós de la normativa a Manresa", situada en término de Manresa. Tiene 
caràcter discontinuo y una superficie total de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
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METROS CUADRADOS, una superficie edificable de ocho mil cuatrocientos dos 
metros cuadrados y calificación urbanística de "zona terciària en edificación aislada". 
Linda, mediante el parque urbano-D2-, que constituye la finca resultante número 13 
del Projecte que es la finca registral número 64.247 al folio 41 del tomo 2958 del 
archivo; al Norte, con la carretera del Pont de Vilomara; al Este, con al finca resultante 
número 1 que es la finca registral número 64.235 al folio 206 del tomo 2958 del 
archivo; al Sur, con las fincas resultantes número 5 y 6 que son las fincas registrales 
números 64.239 y 64.240 en los folios 6 y 11 del tomo 2958 del archivo; y al Oeste, 
con la Avinguda de Bertrand i Serra.- Qualificació urbanística i paràmetres principals: 
Clau: la finca té la qualificació urbanística de "zona terciària en edificació aïllada" (clau 
3.1c), en els termes establerts a la Modificació del Pla Especial. Els paràmetres 
aplicables sòn els següents, amb sotmetiment en tot cas a la resta de condicions que 
determina la normativa de la modificació del Pla Especial: D'acord ambs els articles 
52 y 86 de les normes urbanistiques de la MPE, es preveu que la planta soterrai -1 
dels edificis que es construeixin en aquesta parcel·la es podrà destinar a l'ùs 
d'equipament cultural juntament amb la part del sota rasant de la finca resultant 
número 13 que es la finca registral número 64.247 al folio 41 del tomo 2958 del 
archivo, que constitueix la finca resultant número 15, que es la finca registral número 
64.249 al folio 51 del tomo 2958 del archivo. Sostre: li correspon un sostre màxim 
edificable sobre rasant de vuit mil quatre-centsdos metres quadrats.D'aquest, un 
màxim de cinc mil quatre-cents dos metres quadrats podrán ser destinats a l'ús 
d'habitatge.- 

 

S’acompanyen com Annexos número 2, 3 i 4 notes simples registrals de les 

finques. 

II. Que, CRITERIA CAIXA és titular dels drets de superfície de les següents 

finques registrals: 

FINCA 4 

 
Inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Manresa al Volum 2958 Llibre 1587 de 
Manresa Full 46 Finca 64.248. 
 
DERECHO DE SUPERFICIE constituido sobre la finca de este este número y las 
fincas número 64.249 y 64.252 en los folios 51 vuelto y 67 del tomo 2958 del archivo, 
por L’Ajuntament de Manresa a favor de la Entidad “CRITERIA CAIXA, S.A.U.” 
constituido por un PLAZO de SETENTA Y CINCO AÑOS a contar desde el día 
dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, con objeto de que esta las destine a 
aparcamiento, zonas de acceso a éste, así como Servicios e instalaciones terciarias 
que se han se constituir dentro del Pla especial Fàbrica Nova.- Asimismo en 
contraprestación la Entidad “Criteria Caixa, S.A.U.” CEDE en permuta la participación 
del veintitrés coma dieciséis por ciento de la finca número 64.238 al folio 221 del tomo 
2957 del archivo, a l’AJUNTAMENT DE MANRESA.- Todo ello resulta de la escritura 
otorgada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, ante el Notario de Manresa 
Pedro Carlos Moro García, con el número 1379 de su protocolo, que motivo con fecha 
17 de junio de 2020 la inscripción 2ª de la finca número 64248 al folio 47 del tomo 
2958 del archivo, libro 1587 de Manresa. 
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FINCA 5 

 
Inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Manresa al Volum 2958 Llibre 1587 de 
Manresa Full 51 Finca 64.249. 
 
DERECHO DE SUPERFICIE constituido sobre la finca de este este número y las 
fincas número 64.248 y 64.252 en los folios 47 y 67 del tomo 2958 del archivo, por 
L’Ajuntament de Manresa a favor de la Entidad “CRITERIA CAIXA, S.A.U.” constituido 
por un PLAZO de SETENTA Y CINCO AÑOS a contar desde el día dieciséis de mayo 
de dos mil diecinueve, con objeto de que esta las destine a aparcamiento, zonas de 
acceso a éste, así como Servicios e instalaciones terciarias que se han se constituir 
dentro del Pla especial Fàbrica Nova.- Asimismo en contraprestación la Entidad 
“Criteria Caixa, S.A.U.” CEDE en permuta la participación del veintitrés coma dieciséis 
por ciento de la finca número 64.238 al folio 221 del tomo 2957 del archivo, a 
l’AJUNTAMENT DE MANRESA.- Todo ello resulta de la escritura otorgada el dieciséis 
de mayo de dos mil diecinueve, ante el Notario de Manresa Pedro Carlos Moro 
García, con el número 1379 de su protocolo, que motivo con fecha 17 de junio de 
2020 la inscripción 2ª de la finca número 64249 al folio 51 del tomo 2958 del archivo, 
libro 1587 de Manresa. 
 

 

FINCA 6 

 
Inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Manresa al Volum 2958 Llibre 1587 de 
Manresa Full 67 Finca 64.252. 
 
DERECHO DE SUPERFICIE constituido sobre la finca de este este número y las 
fincas número 64.248 y 64.249 en los folios 47 y 51 vuelto, del tomo 2958 del archivo, 
por L’Ajuntament de Manresa a favor de la Entidad “CRITERIA CAIXA, S.A.U.” 
constituido por un PLAZO de SETENTA Y CINCO AÑOS a contar desde el día 
dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, con objeto de que esta las destine a 
aparcamiento, zonas de acceso a éste, así como Servicios e instalaciones terciarias 
que se han se constituir dentro del Pla especial Fàbrica Nova.- Asimismo en 
contraprestación la Entidad “Criteria Caixa, S.A.U.” CEDE en permuta la participación 
del veintitrés coma dieciséis por ciento de la finca número 64.238 al folio 221 del tomo 
2957 del archivo, a l’AJUNTAMENT DE MANRESA.- Todo ello resulta de la escritura 
otorgada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, ante el Notario de Manresa 
Pedro Carlos Moro García, con el número 1379 de su protocolo, que motivo con fecha 
17 de junio de 2020 la inscripción 2ª de la finca número 64252 al folio 67 del tomo 
2958 del archivo, libro 1587 de Manresa. 

 

S’acompanyen com Annexos número 5, 6 i 7 notes simples registrals de les finques. 

III.- Atenent a la situació de les finques, que estan ubicades al límit del barri Vic-Remei, 
a cavall del Centre Històric amb la resta de la ciutat, on es localitza una antiga 
instal·lació industrial inclosa al catàleg de béns protegits, així com la magnitud de la 
seva superfície, és interès de l’AJUNTAMENT DE MANRESA adquirir-les. 
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De conformitat amb les anteriors manifestacions, les parts lliurement i voluntària, 
 
CONVENEN 

PRIMER.-  OBJECTE DEL CONTRACTE  

Per aquest contracte CRITERIA CAIXA VEN a l’AJUNTAMENT DE MANRESA i 
aquest COMPRA les parcel·les identificades en aquest document com a FINCA 1, 
FINCA 2, descrites a l’Expositiu I, i els drets de superfície de les parcel·les FINCA 4 i 
FINCA 6, descrites a l’Expositiu II, (“les Finques”), com a cos cert, amb la real cabuda 
que tingui dins els seus límits i lliure de càrregues i gravàmens, així com d’arrendataris 
i ocupants de tota mena, i en l'estat en el qual es troben, tan física com jurídica com 
urbanísticament, a data del present contracte, subrogant-se l´Ajuntament de Manresa 
en qualsevol càrrega, passiu o contingència que afecti a les finques, mantenint 
indemne a CRITERIA CAIXA de qualsevol reclamació, inclosos per vicis ocults, inclòs, 
al subsòl d'acord amb les següents condicions: 

- El preu acordat per a la compra de totes les Finques és de deu milions set-
cents mil euros (10.700.000.- €), distribuïts entre les finques com s'expressa a 
continuació: 

 
Projecte de Reparcel·lació voluntària 
de la “MP del PE Fàbrica Nova i TR de 
la normativa” 

Registre de la Propietat 1 
Manresa 

Import 

1 Finca resultant 5 

Volum 2958 
Llibre 1587 
Full 1 
Finca 64.239 

5.836.316,90.- € 

2 Finca resultant 6 

Volum 2958 
Llibre 1587 
Full 6 
Finca 64.240 

4.550.550,45.- € 

4 i 6 
Finques resultants 14 i 18 – drets de 
superfície 

Volum 2958 
Llibre 1587 
Full 46 i 67 
Finques  64.248 i 64.252 

313.132,65.- € 

   10.700.000,00.- € 

 

- El pagament de la totalitat de les finques s'ajornarà en DOS TERMINIS sense 
interessos, donant lloc al següent calendari de pagaments: 
 

Pagament Finques Data de pagament Import 

1r Corresponent a la Finca 1 

(finca resultant 5)   

Abans de 15 de febrer de 2022 5.836.316,90.-€ 

2n  Corresponent a la Finca 2, 

4 i 6 (finques resultants 6, 

14 i 18)   

Abans de 15 de maig de 2023 4.863.683,10.-€    

Total   10.700.000,00.-€ 
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SEGON.- OPCIÓ DE COMPRA 
 
Addicionalment a l'anterior, mitjançant el present contracte CRITERIA CAIXA i 
l’AJUNTAMENT DE MANRESA acorden constituir un dret amb opció de compra, pel 
termini de 4 anys, a favor de l’AJUNTAMENT DE MANRESA de la parcel·la 
identificada en aquest document com a FINCA 3 i descrita a l’Expositiu I, i el dret de 
superfície de la parcel·la identificada en aquest document com a FINCA 5 i descrita a 
l’Expositiu II, pel preu de venda d’un milió sis-cents mil euros (1.600.000 €) i una prima 
de setanta-cinc mil euros (75.000 euros), impostos no inclosos. La prima pactada 
s’imputarà al preu d’adquisició. 
El pagament de la prima s’efectuarà un cop tramitat l’expedient administratiu 
corresponent i prèvia aprovació del Ple de l’AJUNTAMENT DE MANRESA. Sempre 
abans del 15 de febrer de 2022.  
 

 

Projecte de 
Reparcel·lació 
voluntària de la “MP 
del PE Fàbrica Nova i 
TR de la normativa” 

Registre de la Propietat 1 
Manresa 

Import cv Import prima 

3 Finca resultant 7 

Volum 2958 
Llibre 1587 
Full 11 
Finca 64.241 

1.600.000 € 75.000.- € 

5 
Finca resultant 15 - dret 
de superfície 

Volum 2958 
Llibre 1587 
Full 51 
Finca 64.249 

 
TERCER.- COMPROMÍS DE COMPRA 
 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA es compromet a adquirir les finques referides en 
l'acord SEGON del present contracte pel preu acordat en el supòsit en el qual no 
havent-se exercitat l’opció de compra referida en l’acord SEGON, s'aprovi una 
modificació del planejament que comporti una reducció de l'aprofitament urbanístic de 
la parcel·la denominada FINCA 3, actualment en vigor.  
Aquesta obligació estarà en vigor durant un termini de 8 anys comptats des de 
l’endemà de la data d’expiració del termini d’exercici del dret d’opció de compra pactat 
en l’acord segon. En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a no tramitar durant 
aquest termini cap modificació de planejament que no afecti a totes les finques de la 
unitat funcional establerta en el projecte de reparcel·lació. 
 
QUART.- ATORGAMENT D’ESCRIPTURES PUBLIQUES  
 
La formalització de les respectives escriptures publiques de compravenda equivaldran 
al lliurament i transmissió de les finques objecte de la present compravenda.   
 
Les escriptures públiques de les compravendes pactades seran atorgades:  

- La corresponent a la Finca 1 (finca resultant 5), d’acord amb els terminis 
establerts al  pacte primer, haurà de produir-se abans del 15 de febrer de 2022, 
en què es farà efectiu el pagament íntegre del preu.  

- La corresponent o corresponents a les Finques 2, 4 i 6 (finques resultants 6, 
més la 14 i 18), haurà de produir-se abans del 15 de maig de 2023, fent-se 
efectiu el pagament íntegre del seu preu.  
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- La corresponent a l’opció de compra en el moment del seu exercici, verificant-
se el pagament quan s’atorgui l’escriptura de compravenda. 

 
CINQUÈ.- DRET D’US I RESPONSABILITATS SOBRE LES FINQUES 
 
Amb l’atorgament d’aquest document, CRITERIA CAIXA, S.A.U., cedeix a l’ajuntament 
de Manresa, des del moment de la seva signatura, un dret d’ús sobre al totalitat de les 
finques venudes i la finca número 3 objecte d´opció de compra, traslladant-se amb 
aquest les responsabilitats de qualsevol classe que es puguin produir dins el seu 
perímetre per qualsevol causa. 
 
Igualment, des del moment de la cessió d’aquest dret d’us l’Ajuntament de Manresa es 
farà càrrec del manteniment de tota classe que les finques demandin per garantir la 
seva seguretat i en evitació de danys a tercers.  
 
També, des del moment de la cessió del dret d’ús l’Ajuntament de Manresa es farà 
càrrec de les quotes encara no acreditades corresponents a l’Impost sobre els Bens 
Immobles (IBI) que graven les finques venudes. 
 
El dret d’us quedarà sense efecte en cas que fos d’aplicació qualsevol de les causes 
establertes al pacte vuitè. 
 
SISÈ.- COMPROMÍS D’INICIAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER ADQUIRIR 
LES FINQUES 
 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA adopta el compromís de sotmetre a l’aprovació del 
ple de la corporació aquest contracte, i d’iniciar el corresponent expedient administratiu 
per atorgar les escriptures públiques corresponents per a l’adquisició de les finques, i 
la formalització del dret d’opció de compra, del ple de la corporació municipal abans 
del 31 de desembre de 2021.  
 
SETÈ.- CONDICIÓ RESOLUTÒRIA 
 
Aquest contracte quedarà resolt i sense efectes, en el cas que l’expedient administratiu 
legalment preceptiu per a la formalització de les escriptures públiques corresponents 
no fos resolt favorablement, en especial que no s’obtingués l’informe favorable de la 
Generalitat de Catalunya relatiu a l'adquisició de les Finques per l'AJUNTAMENT DE 
MANRESA en virtut del que disposa la lletra “b” de l'article 206.3 del TRLMRLC, a data 
15 de febrer de 2022. 
 
VUITÈ.- DESPESES 
 
Les despeses d’atorgament d’escriptura pública de compravenda i de l’opció de 
compra, així com la inscripció al Registre de la Propietat, seran íntegrament a càrrec 
de la part compradora a excepció de l’impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, que serà a càrrec de la part venedora. 
 
Totes les parts es comprometen a complir fidelment les obligacions que per cadascuna 
d’elles dimana d’aquest document i, en prova de conformitat, ho signen per duplicat en 
el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
___________________ 
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[] 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

_________________________ 

[], en representació de CRITERIA CAIXA, S.A.U. “ 

 
 
4.1.5.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat 

sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació 
inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 42/2021, 
dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 42/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 15 de novembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 42/2021, consten les 
propostes de diferents  serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de 
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2022, i de les quals no existeix 
suficient crèdit al pressupost vigent. 
 
Aquestes propostes són les  següents: 
 
.- Servei de Desenvolupament Local : Proposta de modificació de crèdits de data  9 
de novembre d’import 8.456,33 euros. PRE.SOL 193 Origen dels ingressos: Diputació 
de Barcelona. Fons de Prestació Extraordinari "Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals", convocatòria 2020. Diputació de Barcelona. Fons de Prestació 
"Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals", Catàleg de Serveis 2021-
2023, convocatòria 2021. 
 
Proposta de modificació de crèdits de data  15 de novembre d’import 11.000,00 euros. 
PRE.SOL 199 Acceptació ajut per import de 13.629€ per a la Promoció i millora dels 
polígons i les empreses del Bages inclòs dins del recurs "Actuacions de suport a la 
indústria" en el marc del Catàleg de Serveis 2021-2023, convocatòria 2021, de la 
Diputació de Barcelona; del qual, 11.000€ s'han aplicat a la partida pressupostària 
4222.48920. 
 
.- Servei dels Serveis del Territori: Proposta de modificació de crèdits de data  15 de 
novembre d’import 5.836.316,90 euros. PRE.SOL 196 Ampliació partides 
151.12.681.00 i 151.12.682.00 per fer front al pagament de la compravenda de finques 
situades a l'àmbit Fàbrica Nova, d'acord amb els expedients SGR.PRS/16-2021i 
AJT.DIC/95-2021. 
 
Es proposen els moviments corresponents  a   majors ingressos  per tal de poder fer 
front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels 
serveis. 
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat 
definitivament en data 22 de gener de 2021. 
 
Atès que les modificacions proposades  afecten a majors ingressos,  correspon al Ple 
de la corporació aprovar-les. 
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Vist l’informe favorable amb observacions de la Intervenció municipal. 
 
Normativa aplicable 
 
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es 
pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de 
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de 
crèdit en el segon. Aquest expedient haurà d’anar informat prèviament per la 
Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost. 
 
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es 
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats. 
 
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses 
de cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, 
obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. P42/2021 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Condicionar l’execució de la despesa de les partides 151.12.681.00 i 
151.12.682.00 a l’obtenció efectiva del seu finançament.  
 
TERCER.- 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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” 
 
 
4.1.6.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat 

sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Autorització, 
si escau, de la despesa plurianual per a l’adquisició de diverses finques 
situades a l’àmbit de la Fàbrica Nova de Manresa, propietat de Criteria 
Caixa, SAU, amb increments dels límits establerts a l’article 174.3 del 
TRLHL, i 82 de l’RD 500/1990, de 20 d’abril. (AJT.DIC 98/2021).- 

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

1. Per Resolució de l’Alcalde de data 9 de novembre de 2021 s’ha incoat 
expedient per a l’aprovació de la minuta de contracte de compravenda, opció 
de compra i cessió d’ús de diverses finques situades dins l’àmbit de Fàbrica 
Nova, propietat de CRITERIA CAIXA SAU. A la vegada s’ha incoat expedient 
per tal que el Ple pugui fer ús de la facultat que li atorga l’article 174.5 TRLHL 
en relació a la modificació dels percentatges de les anualitats necessàries per 
al compliment del contracte de compravenda.  

 
2. D’acord amb el Pacte Primer (expt. AJT.DIC 2021095) el preu de compra de 

les parcel·les resultants números 5, 6, 14 i 18 del projecte de reparcel·lació del 
Pla especial Fàbrica Nova, s’ha establert en 10.700.000.-€, totes elles propietat 
de CRITERIA CAIXA, SAU, establint un pagament ajornat de la manera 
següent: 
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 5.836.316,90 EUR  abans del 15 de febrer de 2022  

 4.863.683,10 EUR abans del 15 de maig de 2023 
 

3. És per això que s’ha sol·licitat informe a la Interventora de l’Ajuntament, d’acord 
amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 
4.1.b-6 del Reial Decret 128/2018, del règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, la qual informa, en 
data 15 de novembre de 2021, que la distribució de la despesa plurianual fa ús 
de l’excepcionalitat prevista en l’article 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i article 82 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, cosa que 
implica la necessària aprovació de la mateixa per part del Ple de la Corporació. 

 
També informa que per atendre l’import de 5.836.316,90 € corresponents a 
l’anualitat 2021, caldrà l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits que 
s’està tramitant a les aplicacions pressupostàries 15112 68200 i 15112 68100 
(expedient PRE.SOL 2021000196). I, pel que fa a la quantitat restant de 
4.863.683,10 €, haurà de consignar-se a l’Estat de Despeses del Pressupost 
Municipal de l’exercici 2023. 

 
Fonaments de dret 
 

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

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

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

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

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

a) Inversions i transferències de capital”. 
 

I l’apartat 3r, afegeix que “El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les 
despeses esmentades als paràgrafs a), b) i e) de l’apartat anterior no pot ser de 
més de quatre. Així mateix, en els casos inclosos als paràgrafs a) i e), la 
despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir 
la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en què l’operació 
es va comprometre els percentatges següents: en l’exercici immediatament 
següent, el 70 per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i 
quart, el 50 per cent”. 
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Les quantitats i terminis de pagament més amunt descrits, comporta que la 
despesa que s’imputa a exercicis futurs excedeix dels percentatges que regula 
l’article 174.3 que acabem de transcriure, segons informa la Interventora en 
data 15.11.2021. 
 
Per tant, d’acord amb l’apartat 5è del mateix article 174, en aquests supòsits 
excepcionals, és necessari que el Ple de la corporació autoritzi l’augment 
d’aquells percentatges, com a pas previ a l’adquisició de la finca en els termes 
de pagament pactats.  
 

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

 
5. L’article 86 del mateix text legal disposa que amb caràcter previ a l’aprovació 

de la plurianualitat, és necessari que la Interventora municipal emeti un informe 
sobre els imports i percentatges estudiats i que regula la normativa 
assenyalada. 

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

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

 
Per tot això, i com a Regidor d’Hisenda, proposo al Ple de la corporació municipal 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 

PRIMER.- AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per a l’adquisició, a títol 
onerós, del ple domini de les finques resultants 5 i 6 del Projecte de reparcel·lació 
voluntària de la modificació del Pla Especial Fàbrica Nova i text refós de la normativa, i 
el dret de superfície de les finques resultants 14 i 18 (subsòl) del mateix projecte de 
reparcel·lació, titularitat de CRITERIA CAIXA, SAU, incrementant els límits establerts a 
l’article 174.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales i l’article 82 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero 
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 
 
SEGON.- APROVAR la distribució de la despesa plurianual en la forma que es detalla 
a continuació: 
 

 Anualitat 2021: 5.836.316,90 euros 

 Anualitat 2023: 4.863.683,10 euros 
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TERCER.- CONDICIONAR l’anualitat 2021 prevista en l’acord anterior, a l’aprovació 
definitiva de l’expedient de modificació de crèdits que s’està tramitant a les aplicacions 
pressupostàries 15112 68200 i 15112 68100 (expedient PRE.SOL 2021000196) i a  
l’existència de finançament a les mateixes.” 
 
La lectura i les intervencions dels punts 5.1.3, 4.1.5 i 4.1.6 les podeu consultar a 
l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=2495.0 
 
 

L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.6 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
Un cop finalitzada la votació, l’alcalde intervé per posar de manifest l’excepcionalitat 
d’aquests acords aprovats per unanimitat, i que han fet possible l’adquisició de Fàbrica 
Nova, un recinte industrial que va ser motor econòmic per a la ciutat durant prop de 70 
anys, i que ara, conjuntament, han decidit adquirir-lo i transformar-lo en un nou motor 
econòmic basat en el coneixement, la recerca i la innovació.  
 
Destaca i agraeix el suport de tots els Grups Municipals a aquest gran projecte de 
ciutat, i també agreix la feina feta a totes les persones que l’han fet possible.  
 
Aquesta intervenció la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=5297.0 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Presidència 

 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’exoneració a la Fundació 

Universitària del Bages, del pagament del cànon de l'anualitat 2022, i 
minoració del cànon del 2023, del contracte de concessió demanial d’uns 
terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a 
formació universitària. (PAT.EXE 53/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Presidència, de 28 d’octubre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2495.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=2495.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=5297.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=5297.0
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“Antecedents 
 
I. En data 22 de març de 2011, fou subscrit el contracte de concessió demanial d’uns 
terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a formació 
universitària, a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (FUB), per un 
termini de 50 anys. 
 
II. La clàusula 68a. del Plec de Clàusules Administratives reguladores de la concessió 
estableix que a l’inici de l’any 11è l’adjudicatària s’haurà de satisfer el cànon anual 
d’origen (126.256,20 €) més la variació percentual experimentada per l’IPC (referit a la 
comunitat autònoma de Catalunya) en el període comprès entre l’inici de la concessió i 
el venciment del 10è any de concessió. També s’estableix que aquest import podrà 
quedar minorat pel cost d’aquelles inversions que en concepte de millora per a l’ús 
general hagi executat l’adjudicatària, sempre que la indicada millora hagi estat 
acceptada per l’Ajuntament en el moment de l’adjudicació del contracte. 
 
III. En data 20 d’octubre de 2020, l’economista del Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions va emetre un informe tècnic en el qual feu constar que la FUB, com a 
adjudicatària de la concessió, va executar la millora “Obres d’urbanització dels 
terrenys” per un import total 297.603,49 €, fet que justifica la minoració del cànon per 
aquest import, d’acord amb el que estableix l’esmentada clàusula 68a. 
 
IV. D’acord amb l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de novembre de 
2020 va acordar exonerar la FUB del pagament del cànon de l’anualitat 2021 (any 11è) 
del contracte de concessió demanial en compensació per la realització d’obres de 
millora, tal com preveu la clàusula 68a. del Plec de Clàusules Administratives 
reguladores de la concessió. 
 
V. En data 21 d’octubre de 2021, la mateixa economista del Servei de Contractació, 
Patrimoni i Inversions ha emès un nou informe tècnic en el qual fa constar que, d’acord 
amb la inversió executada per la FUB, resten pendents de minorar els cànons de les 
anualitats 2022 i 2023 en els imports següents: 

 
 

 
 
VI. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un informe en data 22 d’octubre 
de 2021, en el qual conclou que l’exoneració del cànon a satisfer per l’anualitat 2022 
(12è. any), corresponent al contracte de concessió demanial d’uns terrenys per a la 
construcció i explotació d’un centre docent per a formació universitària, i la minoració 
d’aquest cànon per un import de 51.684,31€ de l’anualitat 2023 (13è. any), s’ajusta a 
dret. 
 
Consideracions jurídiques 
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1. La clàusula 68a del Plec de Clàusules Administratives reguladores de la concessió 
demanial d’uns terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a 
formació universitària estableix com a cànon de la concessió a origen la suma total de 
5.050.248,00 €, que suposen un cànon anual de 126.256,20 €. La mateixa clàusula 
preveu, literalment, el següent:  
 

“L'import del cànon, a partir del moment en què sigui exigible, podrà quedar minorat pel 
cost d'aquelles inversions que en concepte de millora per a l'ús general hagi executat 
l’adjudicatari (en la part que sigui exigible a l'Ajuntament segons allò que estableix la 
clàusula 19a, apartat c d'aquest plec), sempre que la indicada millora hagi estat 
acceptada per l’Ajuntament en el moment de l’adjudicació del contracte.” 
 

2. La clàusula 19a., lletra c) del mateix Plec estableix, literalment, el següent: 
 

c) Millores proposades. En aquest apartat el licitador farà una anàlisi de totes les 
millores incloses en la seva oferta respecte a les condicions mínimes establertes en 
aquest plec de clàusules. Cada millora anirà acompanyada d'una valoració econòmica. 
 
En cas que la millora proposada pugui comportar executar una inversió que hagi de ser 
destinada a l'ús general i que en altres circumstàncies executaria l'Ajuntament a càrrec 
seu, el licitador indicarà el cost total de la millora i diferenciarà si escau la part que 
assumeixi ell directament, sense cap cost addicional, i la part que correspongui assumir 
a l'Ajuntament, amb el benentès que, de ser acceptada la millora, l'eventual import que 
hauria de satisfer l'Ajuntament, podrà ser minorat del cànon concessional. A tal efecte, 
el licitador haurà d'adjuntar en aquest apartat un quadre de compensació de 
l'amortització d'aquesta inversió sobre el cànon concessional. 

 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la 
Corporació, d’acord amb allò que disposa l’article 60 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals (RPEL). 
  
Per tot això, com a regidor delegat de Presidència, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
Primer.- EXONERAR la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (Av. Universitària, 
4-6 de Manresa, i amb NIF G-59330795), del pagament del cànon de l’anualitat 2022 
(any 12è) del contracte de concessió demanial d’uns terrenys per a la construcció i 
explotació d’un centre docent per a formació universitària subscrit en data 22 de març 
de 2011, en compensació per la realització d’obres de millora, tal com preveu la 
clàusula 68a. del Plec de Clàusules Administratives reguladores de la concessió. 
 
Segon.- MINORAR el cànon corresponent a l’any 2023 (any 13è) del contracte de 
concessió demanial d’uns terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent 
per a formació universitària subscrit en data 22 de març de 2011, en un import de 
cinquanta-un mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-un cèntims (51.684,31€), 
actualitzat d’acord amb les dades de l’IPC del període corresponent, tal com preveu la 
clàusula 68a. del Plec de Clàusules Administratives reguladores de la concessió.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=5555.0 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=5555.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=5555.0
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Es fa constar que la votació anirà a 24 vots atès que el regidor Felip González Martín, 
del GMPSC-CP, es trobava fora de la sala en el moment de lectura i la votació 
d’aquest dictamen. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots 
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 3 GMPSC-CP i 1 GMCs) i 4 abstencions (3GM 
Fem Manresa i 1 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el regidor Jordi Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, i el regidor 
Miguel Cerezo Ballesteros, del GMCs, es trobaven fora de la sala en el moment de la 
votació. 
 
 
5.1  Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla estratègic del Cardener 2030. 

(AJT.DIC  88/2021).- 
 
Es fa constar que el regidor Felip González Martín, del GMPSC-CP, el regidor Jordi 
Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, i el regidor Miguel Cerezo Ballesteros, del GMCs,  
es reincorporen a la sessió durant el debat d’aquest punt. 
 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 26 
d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El riu Cardener travessa d’extrem a extrem el terme municipal de Manresa i està 
estretament vinculat a la ciutat. En el seu tram més urbà, configura la imatge de la 
ciutat, ja que el seu traçat és paral·lel al límit sud del nucli històric i al seu voltant s’hi 
apleguen un conjunt molt important d’elements del patrimoni històric de la ciutat que 
conformen la singular façana monumental de Manresa. 
 
Durant el segle XIX i principis del XX, el Cardener va protagonitzar l’aprofitament dels 
recursos hidràulics com a base del desenvolupament industrial. En aquells anys a 
Manresa hi havia arribat a haver 17 fàbriques al costat del riu Cardener, la majoria 
tèxtils, així com algunes farineres. Aquest fet ha configurat les infraestructures 
d’aprofitament hidràulic corresponents: rescloses, bagants, canals de derivació i 
desguàs i sobreeixidors, entre altres. 
 
L’abandonament progressiu de les fàbriques, juntament a l’explotació del bosc de 
ribera, la construcció d’infraestructures a l’entorn del riu, el barraquisme vinculats a 
l’horticultura de lleure  i els abocaments, van degradar aquest espai, en van fer 
retrocedir el bosc de ribera i en van provocar la conseqüent pèrdua de biodiversitat.  
 
Des de l’any 2000 s’han realitzat diversos projectes amb la voluntat de millorar la 
relació de la ciutat amb el riu i dignificar la imatge del sector històric de la ciutat 
vinculat a aquest espai natural. Ara es vol fer un pas més i plantejar una pla estratègic 
a 10 anys vista que permeti afrontar una transformació integral del riu que en permeti 
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conservar i protegir el paisatge, recuperar-lo com a connector biològic, potenciar-ne la 
biodiversitat i abordar  els treballs de neteja i ordenació necessaris per retornar-li l’ús 
públic que li és propi, tot posant-lo a l’abast dels ciutadans. 
 
Aquest és un document que planteja quines han de ser les línies de treball a seguir per 
aconseguir els objectius fixats, i ho fa de manera integral i consensuada entre diversos 
agents que han participat en la seva creació. Pretén fixar les grans línies estratègies a 
seguir. No és un document urbanístic, sinó d’intencions, i proposa quines són les 
accions a fer per a aconseguir la transformació del riu. En la mesura que apareguin 
oportunitats i es disposi de la dotació econòmica suficient, es podran dur a terme 
aquestes intervencions. I en cada cas, s’haurà de generar el projecte, disposar del 
terreny, demanar els permisos i fer les tramitacions urbanístiques necessàries per 
desenvolupar el pla. 
 
Consideracions legals 
 
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 
 
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, 
per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 
 
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, 
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient. 
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de Serveis del Territori en data 21 d’octubre de 
2021. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

1r. APROVAR el Pla estratègic del Cardener 2030, que consta a l’annex d’aquest 
dictamen, el qual ha de ser actualitzat periòdicament d’acord amb la informació 
rellevant disponible. 
 
2n. PUBLICAR el Pla estratègic del Cardener 2030 que consta a l’annex en el web de 
l’Ajuntament de Manresa, així com al portal de la Transparència. 
 
3r. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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PLA ESTRATÈGIC DEL CARDENER 2030 
 
El riu Cardener travessa d’extrem a extrem el terme municipal de Manresa i està estretament 
vinculat a la ciutat. En el seu tram més urbà, configura la imatge de la ciutat, ja que el seu 
traçat és paral·lel al límit sud del nucli històric i al seu voltant s’hi apleguen un conjunt molt 
important d’elements del patrimoni històric de la ciutat que conformen la singular façana 
monumental de Manresa. 
 
Durant el segle XIX i principis del XX, el Cardener va protagonitzar l’aprofitament dels recursos 
hidràulics com a base del desenvolupament industrial. En aquells anys a Manresa hi havia 
arribat a haver 17 fàbriques al costat del riu Cardener, la majoria tèxtils, així com algunes 
farineres. Aquest fet ha configurat les infraestructures d’aprofitament hidràulic corresponents: 
rescloses, bagants, canals de derivació i desguàs i sobreeixidors, entre altres. 
 
L’abandonament progressiu de les fàbriques, juntament a l’explotació del bosc de ribera, la 
construcció d’infraestructures a l’entorn del riu, el barraquisme vinculats a l’horticultura de lleure  
i els abocaments, van degradar aquest espai, en van fer retrocedir el bosc de ribera i en van 
provocar la conseqüent pèrdua de biodiversitat.  
 
Des de l’any 2000 s’han realitzat diversos projectes amb la voluntat de millorar la relació de la 
ciutat amb el riu i dignificar la imatge del sector històric de la ciutat vinculat a aquest espai 
natural. Ara es vol fer un pas més i plantejar una pla estratègic a 10 anys vista que permeti 
afrontar una transformació integral del riu que en permeti conservar i protegir el paisatge, 
recuperar-lo com a connector biològic, potenciar-ne la biodiversitat i abordar  els treballs de 
neteja i ordenació necessaris per retornar-li l’ús públic que li és propi, tot posant-lo a l’abast 
dels ciutadans. 
 
Aquest és un document que planteja quines han de ser les línies de treball a seguir per 
aconseguir els objectius fixats, i ho fa de manera integral i consensuada entre diversos agents 
que han participat en la seva creació. Pretén fixar les grans línies estratègies a seguir. No és un 
document urbanístic, sinó d’intencions, i proposa quines són les accions a fer per a aconseguir 
la transformació del riu. En la mesura que apareguin oportunitats i es disposi de la dotació 
econòmica suficient, es podran dur a terme aquestes intervencions. I en cada cas, s’haurà de 
generar el projecte, disposar del terreny, demanar els permisos i fer les tramitacions 
urbanístiques necessàries per desenvolupar el pla. 
 
 
1. OBJECTIUS 
 
Els principals objectius que es persegueixen amb aquest pla estratègic són: 
 

- Millorar l’estat de conservació i incrementar la biodiversitat fluvial 
 

- Millorar la connectivitat ecològica del riu Cardener 
 

- Millorar l’ús públic de la llera i fer-lo compatible amb els seus valors naturals 
 

- Donar a conèixer els valors naturals, patrimonials i ambientals del riu  
 
 
2. METODOLOGIA DE TREBALL  
 
Per tal d’abordar la transformació del riu d’una manera integral, aquest Pla Estratègic s’ha 
treballat de manera cooperativa, en diversos processos participatius realitzats al llarg dels anys 
2019-2021: 
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- Jornada participativa “El futur del Cardener”, duta a terme el marc de 2019 es va 
centrar a debatre quins eren els usos que havia d’acollir el riu. Hi va haver la 
participació de diversos tècnics, entitats i ciutadans a nivell particular que van aportar la 
seva visió sobre el riu i van fer propostes concretes sobre accions a dur-hi a terme 

 
- Treball tècnic municipal. Març- desembre 2019. Es va realitzar un treball intern entre 

diversos tècnics municipals (urbanisme, projectes urbans, sostenibilitat, patrimoni 
cultural, anella verda,..),per tal de recollir les accions necessàries per a la transformació 
fluvial 
 

- Treball de buidatge de les propostes i realització d’una primera versió del pla estratègic. 
Gener-desembre 2020.  Generació de plànols-proposta a partir del treball de 
participació realitzat amb anterioritat 
 

- Discussió política. Debat sobre les accions a realitzar, tant a nivell de govern com dels 
grups de l’oposició. Gener-juny 2021. 

 
- Retorn a la ciutadania. Juny 2021. S’hi convoquen a les mateixes persones que van 

participar de la jornada participativa del Futur del Cardener, i s’hi plantegen les accions 
proposades fruit del debat ciutadà, tècnic i polític realitzat. 

 
3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 
 
El pla es proposa per la pràctica totalitat del Cardener al seu pas per Manresa, entre el pont 
petit de Sant Joan de Vilatorrada i la zona de can Poc Oli. El pla es centra bàsicament en el 
marge esquerre, que és el més proper a la ciutat i el més accessible. 
A nivell de planejament, tot aquest entorn està catalogat com a sistema d’espais lliures (clau 
D), Parc del Cardener (clau D.1a) que té com a vocació principal la protecció, potenciació i 
restauració dels hàbitats fluvials amb els seus valors de biodiversitat i connectivitat ecològica, i 
simultàniament, el desenvolupament de parcs i zones verdes al servei del lleure dels ciutadans 
tot respectant la singular idiosincràsia de l’espai fluvial. 
 
4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 
L'objectiu d'aquesta proposta és conservar i millorar l'estat ecològic i la biodiversitat del riu 
Cardener, tant com sigui possible, tenint en compte les activitats socioeconòmiques actuals 
però, alhora, cercant una certa consonància amb les dues directives europees amb una 
influència essencial en l’àmbit fluvial i de les zones humides: la Directiva Hàbitats (92/43/CEE) 
i la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE). 
 
Es proposa, per tant, d’ordenar-hi elements, usos i accions amb el propòsit de conservar i 
rehabilitar tant com sigui possible el riu Cardener a Manresa, protegir-hi els valors existents i 
recuperar-hi el bon estat ecològic i la màxima biodiversitat possible, incloent la vegetació de 
ribera pròpia, a mitjà termini. 
 
Així doncs, les línies estratègiques que es persegueixen són: 
 
1. Recuperar la biodiversitat de l’àmbit fluvial 
 
L’entorn del riu es configura com un corredor verd que alberga gran varietat de fauna, 
especialment aus, que troben en la vegetació que voreja el riu l’ambient necessari per a 
desenvolupar-se. Per tal de mantenir un riu viu es considera necessari recuperar la vegetació 
pròpia de ribera, que ha de servir com a refugi i aliment per a la fauna salvatge, que es preveu 
que mica en mica s’anirà implantant. També serà necessari garantir la millora de la qualitat de 
l’aigua i la retirada d’obstacles per al pas dels peixos. 
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2. Establir diferents intensitats d’usos en funció del tram del riu, mantenint una diferenciació 
clara entre el tractament de la riba, més naturalitzat, i el camí que ressegueix el riu. 
 
Es proposa un ús diferenciat dels diversos espais del riu que permeti la convivència entre la 
natura i els usos humans. No tots els indrets del voltant del riu han de ser accessibles a les 
persones, ni han de ser-ho amb la mateixa intensitat. S’han de respectar zones on la natura 
faci el seu curs sense interferències per permetre la renaturalització espontània de l’entorn del 
curs fluvial i establir quins són els indrets de freqüentació humana. La gestió de la vegetació en 
aquest espai serà clau per a la zonificació 
 
3. Recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu 
 
Es pretén recuperar tant la connectivitat per a la fauna al llarg del curs del riu, com 
l’accessibilitat per a les persones des de la ciutat cap al riu i al llarg de la ribera. S’entén que el 
riu ha d’actuar com a connector ecològic i facilitador de la mobilitat a peu i en bicicleta. 
 
3.1. Millorar la connectivitat longitudinal  
 
Es planteja la continuïtat de pas entre les poblacions de Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí, 
per permetre la mobilitat sostenible a través del curs fluvial del riu. 
 
3.2. Millorar l’accessibilitat al riu des de la ciutat 
 
Per garantir un l’ús públic del parc del Cardener és necessari garantir-hi bons accessos per als 
vianants i les bicicletes 
 
3.3. Millorar la connectivitat entre les dues lleres 
 
Per facilitar l’establiment d’itineraris al voltant del riu és necessari poder creuar-lo en diferents 
indrets per fer recorreguts circulars 
 
4- Mantenir i protegir el patrimoni històric 
 
El riu ha estat tradicionalment font d’energia per a fàbriques que s’han construït al seu entorn, i 
que han necessitat d’infraestructures hidràuliques per a funcionar. Tot aquest patrimoni que 
s’ha acumulat a l’entorn del riu, té un gran interès cultural i històric que cal protegir, mantenir i 
potenciar. 
 
5- Divulgar els valors naturals, patrimonials i ambientals del riu i la seva riba 
 
Es considera que la promoció i difusió dels valors naturals, patrimonials i ambientals ha de 
permetre posar en valor l’entorn del riu i contribuir a l’educació ambiental de la ciutadania. 
 
5. PROGRAMES D’ACCIÓ 
 
Per tal de desenvolupar cada una de les línies estratègiques es fa necessari establir uns 
programes i unes accions que permetin avançar en la consecució dels objectius: 
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Línia estratègica 1. Recuperar la biodiversitat de l'àmbit fluvial 

Programa 1.1. Recuperació de la vegetació en llocs erms 

 
Hi ha alguns trams de riu en que degut als usos intensius que s’hi han dut a terme s’ha perdut 
la vegetació de ribera existent. Es proposa fer plantacions o dur a terme una gestió de la 
vegetació que permeti recuperar la vegetació pròpia d’aquests indrets 
 

1.1.1. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de davant l’estació de servei Petrocat 

1.1.2. Millora ambiental i recuperació de la vegetació de la zona de l’antic desballestament 
Marcel Soler 

1.1.3. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona del pont Nou i Panyos 

1.1.4. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de sota el parc Vidal 
 
 

Programa 1.2. Gestió de la vegetació existent 

 
En llocs on existeix vegetació, però no és la pròpia de ribera, es plantegen una sèrie 
d’actuacions destinades a promoure l’evolució de la vegetació cap a espècies més pròpies de 
l’entorn del riu 
 

 
 
1.2.1. Gestió adequada dels desbrossaments per tal d’afavorir la biodiversitat de l’entorn del 
riu 

 
1.2.2. Substitució de l’arbrat d’alineació mort 
1.2.3. Replantat d’arbrat de ribera en zones poc denses 

1.2.4. Eradicació de les espècies invasores i substitució per espècies autòctones 

1.2.5. Substitució de les canyes a favor de plantes arbustives en la zona del talús dels Panyos 

Programa 1.3. Protecció i reproducció de la fauna 

 
La recuperació de la vegetació pròpia de ribera ha de permetre millorar les condicions 
necessàries per a la restitució de la fauna, però no és suficient. És per això que es proposen 
fer altres accions paral·leles que afavoreixin la seva implantació. 
 

1.3.1. Recuperació de la connectivitat longitudinal del riu per als peixos  

1.3.2. Identificació i preservació dels espais naturals necessaris per a la reproducció d’aus 
aquàtiques, llúdrigues, amfibis, etc. 

1.3.3. Seguiments periòdics de l’estat de l’aigua i de les poblacions de fauna 

1.3.4. Col·locació i seguiment de caixes niu d’ocells i ratpenats. 

 
 

Línia estratègica 2. Regulació dels usos del riu 

Programa 2.1. Definició dels usos permesos i les seves condicions 

 
Es proposa regular quins usos han de ser o no permesos al voltant del riu i regular les condicions 
en que s’han de dur a terme 
 

2.1.1. Redacció d'un pla d'usos del riu, amb possibles ubicacions per tipus d'us 

2.1.2. Establiment de criteris per la gestió dels horts existents a la riba del riu 

2.1.3. Acord amb els pescadors sobre les zones i condicions de pesca  

Programa 2.2. Generar noves funcionalitats en alguns espais del riu 
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S’ha detectat la necessitat de trobar ubicacions per alguns usos que actualment no existeixen a la 
vora del riu i que des d’un punt de vista ciutadà s’han manifestat com a necessaris. Aquest 
programa planteja la creació d’aquests nous aprofitaments. 
 

2.2.1. Identificar possibles espais i característiques per a l’establiment d’una zona amb taules per 
a l’esbarjo al costat del riu 

2.2.2. Millorar el parc infantil del parc Josep Vidal 

 

Línia estratègica 3. Recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu 

Programa 3.1. Millorar la connectivitat longitudinal 

 
Es planteja la continuïtat de pas entre les poblacions de Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí, per 
permetre la mobilitat sostenible a través del curs fluvial del riu. 
 

3.1.1 Connexió amb la riera de Rajadell 

3.1.1.1. Construcció d’un gual damunt del riu Cardener, a l’alçada del viaducte de la carretera C-
55 
3.1.1.2. Construcció d’un gual a la riera de Rajadell, a l’alçada de can Poc Oli 

3.1.1.3. Enderroc de l’edifici de l’antiga discoteca Cronos 

3.1.2. Connexió amb Castellgalí 

3.1.2.1. Construcció d’un voral segur a la C-55 des de viaducte fins al  polígon dels Comtals 

3.1.2.2. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu darrera la torre dels Comtals 

3.1.2.3. Obertura d’una camí que garanteixi la connectivitat al marge dret, a l’alçada del golf 
Castellgalí 

3.1.3. Connexió amb Sant Joan de Vilatorrada 

3.1.3.1. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu, entre la rotonda de l’eix transversal i el pont 
petit de Sant Joan 

3.1.3.2. Millora del pas públic sobre el canal dels Panyos 

3.1.3.3. Enderroc de la caseta de la resclosa de la Pirelli 

3.1.3.4.Recuperació camí del riu pel seu lloc original 

3.1.3.5. Reforma de la C-37z com a vial urbà de connexió entre la rotonda de l’eix transversal i la  
carretera Cardona 

3.1.3.6. Obertura d’un camí al marge dret del riu, entre l’empresa Pirelli i el pou Nou 

3.1.4. Millora de la connectivitat en la zona més urbana 

3.1.4.1. Enderroc de la carpa del riu  

3.1.4.2. Construcció d’un pas per a vianants que connecti la zona dels Panyos i la zona de sota  
el parc Vidal per sota el pont del Gas 

3.1.4.3. Petites millores al camí del riu 

3.1.4.4.Construcció d’un voral segur a la carretera C-1411b, des del pont vell fins a les fàbriques 
del riu 

Program 3.2. Millorar l’accessibilitat al riu des de la ciutat 

 
Per garantir un l’ús públic del parc del Cardener és necessari garantir-hi bons accessos per als 
vianants i les bicicletes 
 

3.2.1. Petrocat- Miralpeix 

3.2.2. Desenvolupament del pla de parcial del Parc Tossal Cigalons (I) 

3.2.3. Construcció d’una rampa helicoïdal a l’alçada del pont Nou, que doni accés al riu des de la 
carretera de Cardona 
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3.2.4. Ampliació de les voreres de la carretera Cardona 

3.2.5. Arranjament del corriol d’accés al barri de Sol i Aire des del pont del Gas 

3.2.6. Construcció del nou vial de la Reforma 

3.2.7. Desenvolupament del pla  font de Fans 

3.2.8. Arranjament del camí entre el barri de la Balconada i el barri de Sant Pau 

3.2.9 Recuperació del camí històric entre el barri de St. Pau i la fàbrica Blanca/ Vermella 
 

Programa 3.3. Millorar la connectivitat entre les dues lleres 

 
Per facilitar l’establiment d’itineraris al voltant del riu és necessari poder creuar-lo en diferents 
indrets per fer  
recorreguts circulars 
 

3.3.1. Execució del pont previst pel POUM sota de l’escola St.Ignasi 

3.3.2. Construcció de la passera del Panyos, prevista en el POUM 

3.3.3. Construcció de la passera del Polvorers- la Favorita prevista en el POUM 

3.3.4. Ampliació de les voreres del pont del Gas 

3.3.5. Eliminació del pàrquing de la Renfe 

 
 

Línia estratègia 4. Mantenir i protegir el patrimoni històric 

Programa 4.1. Recuperació del patrimoni històric del riu 

 
El riu ha estat tradicionalment font d’energia per a fàbriques que s’han construït al seu entorn, i 
que han necessitat d’infraestructures hidràuliques per a funcionar. Tot aquest patrimoni que s’ha 
acumulat a l’entorn del riu, la majoria d’ara en desús, necessita de polítiques de recuperació i 
protecció 
 

4.1.1. Gestió d’acords amb els propietaris del patrimoni per a la seva restauració 

4.1.2. Creació d’una taula de treball per a  la recuperació del patrimoni històric 

4.1.3. Recuperació del canal dels Panyos (possible recuperació del pas d’aigua suficient per fer 
funcionar la turbina) 

Programa 4.2. Gestió de les rescloses 

 
Les rescloses són infraestructures hidràuliques que es van fer per poder canalitzar l’aigua que 
abastia les fàbriques. Tenen valor patrimonial a l’hora que representen un impediment pel lliure 
pas dels peixos. Cal trobar punts d’acord entre la protecció del medi ambient i la patrimonial 
 

4.2.1.Valoració patrimonial de les rescloses del riu per determinar la possibilitat d’enderrocament 
i/o construcció de salts per a peixos 
 
 
Línia estratègica 5. Difondre dels valors patrimonials, naturals i ambientals del riu i 
la seva ribera 

Programa 5.1. Senyalització  d’itineraris  

 
Una manera de difondre els valors del riu és la senyalització del patrimoni. Es proposen 
algunes accions en aquest sentit, per tal de donar a conèixer la riquesa d’aquest entorn 
 

5.2.1. Senyalització d’un itinerari interpretatiu sobre el patrimoni històric natural 

Programa 5.2. Sortides de coneixement 
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Es proposa generar un calendari de sortides periòdiques per donar a conèixer els valors 
patrimonials, naturals i ambientals del riu, adaptant-los al públic a qui es dirigeixen 
 

 
 
6.CRONOGRAMA PREVIST 
 
El pla estratègic del Cardener es planteja per un termini de 12 anys. El cronograma es concreta 
per blocs d’actuació de quatre anys, segons un pla d’etapes que es determina en funció de les 
prioritats d’actuació i les possibilitats reals que es preveuen de desenvolupar les actuacions. 
 
Es planteja que els quadriennis coincideixin amb els mandats municipals i que per a cada 
mandat es pugui desenvolupar un pla d’acció que concreti el detall de les actuacions a fer 
durant els quatre anys, basades en les existents en el pla estratègic. 
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ACTUACIONS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Línia estratègica 1. Recuperar la biodiversitat de l'àmbit fluvial                         

Programa 1.1. Recuperació de la vegetació en llocs erms                         

1.1.1. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de davant l’estació de servei 
Petrocat 

        
        

1.1.2. Millora ambiental i recuperació de la vegetació de la zona de l’antic 
desballestament Marcel Soler 

        
        

1.1.3. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona del pont Nou i Panyos      
        1.1.4. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de sota el parc Vidal 

    
        

    Programa 1.2. Gestió de la vegetació existent                         

1.2.1. Gestió adequada dels desbrossaments per tal d’afavorir la biodiversitat de 
l’entorn del riu                         

1.2.2. Substitució de l’arbrat d’alineació mort                         

1.2.3. Replantat d’arbrat de ribera en zones poc denses                         

1.2.4. Eradicació de les espècies invasores i substitució per espècies autòctones                         

1.2.5. Substitució de les canyes a favor de plantes arbustives en la zona del talús 
dels Panyos                         

Programa 1.3. Protecció i reproducció de la fauna                         

1.3.1. Recuperació de la connectivitat longitudinal del riu per als peixos                          

1.3.2. Identificació i preservació dels espais naturals necessaris per a la 
reproducció d’aus aquàtiques, llúdrigues, amfibis, etc. 

    
        

    1.3.3. Seguiments periòdics de l’estat de l’aigua i de les poblacions de fauna 

    
        

    1.3.4. Col·locació i seguiment de caixes niu d’ocells i ratpenats.         
        Línia estratègica 2. Regulació dels usos del riu                         

Programa 2.1. Definició dels usos permesos i les seves condicions                         

2.1.1. Redacció d'un pla d'usos del riu, amb possibles ubicacions per tipus d'us                       

2.1.2. Establiment de criteris per la gestió dels horts existents a la riba del riu                         

4.1.3. Acord amb els pescadors sobre les zones i condicions de pesca                          

Programa 2.2. Generar noves funcionalitats en alguns espais del riu                         
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4.2.1. Identificar possibles espais i característiques per a l’establiment d’una zona 
amb taules per a l’esbarjo al costat del riu                         

4.2.2. Millorar el parc infantil del parc Josep Vidal                         

 
 

            

Línia estratègica 3. Recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu                         

Programa 3.1. Millorar la connectivitat longitudinal                         

3.1.1 Connexió amb la riera de Rajadell                         

3.1.1.1. Construcció d’un gual damunt del riu Cardener, a l’alçada del viaducte de 
la carretera C-55                         

3.1.1.2. Construcció d’un gual a la riera de Rajadell, a l’alçada de can Poc Oli 

 
                      

3.1.1.3. Enderroc de l’edifici de l’antiga discoteca Cronos                         

3.1.2. Connexió amb Castellgalí                         

3.1.2.1. Construcció d’un voral segur a la C-55 des de viaducte fins al  polígon dels 
Comtals                         

3.1.2.2. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu darrera la torre dels Comtals                         

3.1.2.3. Obertura d’una camí que garanteixi la connectivitat al marge dret, a 
l’alçada del golf Castellgalí 

        
        

3.1.3. Connexió amb Sant Joan de Vilatorrada                         

3.1.3.1. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu, entre la rotonda de l’eix 
transversal i el pont petit de Sant Joan 

 
                      

3.1.3.3. Enderroc de la caseta de la resclosa de la Pirelli 

    
        

    3.1.3.4.Recuperació camí del riu pel seu lloc original 

    
        

    3.1.3.5. Reforma de la C-37z com a vial urbà de connexió entre la rotonda de l’eix 
transversal i la  
carretera Cardona 

    
        

    3.1.3.6. Obertura d’un camí al marge dret del riu, entre l’empresa Pirelli i el pou 
Nou 

        
        

3.1.4. Millora de la connectivitat en la zona més urbana                         

3.1.4.1. Enderroc de la carpa del riu          
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3. 1.4.2. Construcció d’un pas per a vianants que connecti la zona dels Panyos i la 
zona de sota  
el parc Vidal per sota el pont del Gas 

    
        

    3.1.4.3. Petites millores al camí del riu   
 

            
    3.1.4.4.Construcció d’un voral segur a la carretera C-1411b, des del pont vell fins a 

les fàbriques del riu 

        
        

Programa 3.2. Millorar l’accessibilitat al riu des de la ciutat                         

3.2.1. Petrocat- Miralpeix                         

3.2.2. Desenvolupament del pla de parcial del Parc Tossal Cigalons (I)                         

3.2.3. Construcció d’una rampa helicoïdal a l’alçada del pont Nou, que doni accés 
al riu des de la carretera de Cardona 

        
        

3.2.4. Ampliació de les voreres de la carretera Cardona 

    
        

    3.2.5. Arranjament del corriol d’accés al barri de Sol i Aire des del pont del Gas 

        
        

3.2.6. Construcció del nou vial de la Reforma 

        
        

3.2.7. Desenvolupament del pla  font de Fans                         

3.2.8. Arranjament del camí entre el barri de la Balconada i el barri de Sant Pau 

    
        

    3.2.9 Recuperació del camí històric entre el barri de St. Pau i la fàbrica Blanca/ 
Vermella 

        
        

Programa 3.3. Millorar la connectivitat entre les dues lleres                         

3.3.1. Execució del pont previst pel POUM sota de l’escola St.Ignasi 

        
        

3.3.2. Construcció de la passera del Panyos, prevista en el POUM 

        
        

3.3.3. Construcció de la passera del Polvorers- la Favorita prevista en el POUM 

        
        

3.3.4. Ampliació de les voreres del pont del Gas 

        
        

3.3.5. Eliminació del pàrquing de la Renfe 

        
        

Línia estratègia 4. Mantenir i protegir el patrimoni històric                         

Programa 4.1. Recuperació del patrimoni històric del riu                         

4.1.1. Gestió d’acords amb els propietaris del patrimoni per a la seva restauració 
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4.1.2. Creació d’una taula de treball per a  la recuperació del patrimoni històric 
    

        
    4.1.3. Recuperació del canal dels Panyos (possible recuperació del pas d’aigua 

suficient per fer funcionar la turbina) 

        
        

Programa 4.2. Gestió de les rescloses                         

4.2.1.Valoració patrimonial de les rescloses del riu per determinar la possibilitat 
d’enderrocament i/o construcció de salts per a peixos 

    
        

    Línia estratègica 5. Difondre dels valors patrimonials, naturals i ambientals del riu i la seva ribera                     

Programa 5.1. Senyalització  d’itineraris                          
   

5.2.1. Senyalització d’un itinerari interpretatiu sobre el patrimoni històric natural 

 
        

       
   

Programa 5.2. Sortides de coneixement                         
   

6.2.1...... 
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9.AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
 
Es proposa fer el seguiment del pla d’acció en el marc del plenari de la comissió de 
l’Anella Verda, que reuneix entitats i particulars interessats en preservar, potenciar i 
difondre els valors patrimonials, paisatgístics, ambientals i socials del rodal de 
Manresa.  
 
Les reunions de seguiment tindran lloc un cop l’any. En aquestes trobades es donarà 
compte de l’estat de consecució de les actuacions previstes pel pla d’acció del mandat, 
i del global del pla estratègic. Es compartiran i debatran les actuacions previstes per 
l’any següent; i es compartirà l’elaboració  del nou pla d’acció de mandat cada 4 anys. 
 
El pla d’acció del mandat comprendrà la concreció de les actuacions previstes per 
aquell període, amb una previsió del pressupost associat possible, condicionat a les 
línies de finançament extern que puguin sorgir.” 
 
El secretari exposa l’esmena al dictamen 5.1.1, presentada pel regidor delegat 

d’Urbanisme i Mobilitat, de 10 de novembre de 2021, relativa a l’aprovació del Pla 

Estratègic del Cardener 2030, que es transcriu a continuació. 

 

 “En l’ordre de dia de la Comissió Informativa de Territori de data 11 de novembre de 

2021 hi ha la proposta d’aprovació del Pla Estratègic del Cardener  

 
S’ha observat que hi ha dues errades materials en la documentació del Pla Estratègic, 
a la taula existent a la pàgina 13 del dictamen.  
 
Per la qual cosa es proposa al Ple la introducció de la següent esmena i  
 
“On diu:  
 
5.2.1 Senyalització d’un itinerari interpretatiu sobre el patrimoni històric natural  
 
Ha de dir:  
 
5.1.1. Senyalització d’un itinerari interpretatiu sobre el patrimoni històric natural  
 
On diu:  
 
6.2.1......  
 
S’ha de suprimir la línia  
 
La resta del dictamen queda sense modificació” 
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=5754.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=5754.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=5754.0
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada al dictamen 5.1.1, i el Ple 

l’aprova per unanimitat del 25 membres presents. 

 

L’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.1, amb l’esmena incorporada, i el Ple 

l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i per tant, es declara acordat 

el següent:  

 
“Antecedents 
 
El riu Cardener travessa d’extrem a extrem el terme municipal de Manresa i està 
estretament vinculat a la ciutat. En el seu tram més urbà, configura la imatge de la 
ciutat, ja que el seu traçat és paral·lel al límit sud del nucli històric i al seu voltant s’hi 
apleguen un conjunt molt important d’elements del patrimoni històric de la ciutat que 
conformen la singular façana monumental de Manresa. 
 
Durant el segle XIX i principis del XX, el Cardener va protagonitzar l’aprofitament dels 
recursos hidràulics com a base del desenvolupament industrial. En aquells anys a 
Manresa hi havia arribat a haver 17 fàbriques al costat del riu Cardener, la majoria 
tèxtils, així com algunes farineres. Aquest fet ha configurat les infraestructures 
d’aprofitament hidràulic corresponents: rescloses, bagants, canals de derivació i 
desguàs i sobreeixidors, entre altres. 
 
L’abandonament progressiu de les fàbriques, juntament a l’explotació del bosc de 
ribera, la construcció d’infraestructures a l’entorn del riu, el barraquisme vinculats a 
l’horticultura de lleure  i els abocaments, van degradar aquest espai, en van fer 
retrocedir el bosc de ribera i en van provocar la conseqüent pèrdua de biodiversitat.  
 
Des de l’any 2000 s’han realitzat diversos projectes amb la voluntat de millorar la 
relació de la ciutat amb el riu i dignificar la imatge del sector històric de la ciutat 
vinculat a aquest espai natural. Ara es vol fer un pas més i plantejar una pla estratègic 
a 10 anys vista que permeti afrontar una transformació integral del riu que en permeti 
conservar i protegir el paisatge, recuperar-lo com a connector biològic, potenciar-ne la 
biodiversitat i abordar  els treballs de neteja i ordenació necessaris per retornar-li l’ús 
públic que li és propi, tot posant-lo a l’abast dels ciutadans. 
 
Aquest és un document que planteja quines han de ser les línies de treball a seguir per 
aconseguir els objectius fixats, i ho fa de manera integral i consensuada entre diversos 
agents que han participat en la seva creació. Pretén fixar les grans línies estratègies a 
seguir. No és un document urbanístic, sinó d’intencions, i proposa quines són les 
accions a fer per a aconseguir la transformació del riu. En la mesura que apareguin 
oportunitats i es disposi de la dotació econòmica suficient, es podran dur a terme 
aquestes intervencions. I en cada cas, s’haurà de generar el projecte, disposar del 
terreny, demanar els permisos i fer les tramitacions urbanístiques necessàries per 
desenvolupar el pla. 
 
Consideracions legals 
 
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 
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Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, 
per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 
 
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, 
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient. 
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de Serveis del Territori en data 21 d’octubre de 
2021. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

1r. APROVAR el Pla estratègic del Cardener 2030, que consta a l’annex d’aquest 
dictamen, el qual ha de ser actualitzat periòdicament d’acord amb la informació 
rellevant disponible. 
 
2n. PUBLICAR el Pla estratègic del Cardener 2030 que consta a l’annex en el web de 
l’Ajuntament de Manresa, així com al portal de la Transparència. 
 
3r. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
PLA ESTRATÈGIC DEL CARDENER 2030 
 
El riu Cardener travessa d’extrem a extrem el terme municipal de Manresa i està estretament 
vinculat a la ciutat. En el seu tram més urbà, configura la imatge de la ciutat, ja que el seu 
traçat és paral·lel al límit sud del nucli històric i al seu voltant s’hi apleguen un conjunt molt 
important d’elements del patrimoni històric de la ciutat que conformen la singular façana 
monumental de Manresa. 
 
Durant el segle XIX i principis del XX, el Cardener va protagonitzar l’aprofitament dels recursos 
hidràulics com a base del desenvolupament industrial. En aquells anys a Manresa hi havia 
arribat a haver 17 fàbriques al costat del riu Cardener, la majoria tèxtils, així com algunes 
farineres. Aquest fet ha configurat les infraestructures d’aprofitament hidràulic corresponents: 
rescloses, bagants, canals de derivació i desguàs i sobreeixidors, entre altres. 
 
L’abandonament progressiu de les fàbriques, juntament a l’explotació del bosc de ribera, la 
construcció d’infraestructures a l’entorn del riu, el barraquisme vinculats a l’horticultura de lleure  
i els abocaments, van degradar aquest espai, en van fer retrocedir el bosc de ribera i en van 
provocar la conseqüent pèrdua de biodiversitat.  
 
Des de l’any 2000 s’han realitzat diversos projectes amb la voluntat de millorar la relació de la 
ciutat amb el riu i dignificar la imatge del sector històric de la ciutat vinculat a aquest espai 
natural. Ara es vol fer un pas més i plantejar una pla estratègic a 10 anys vista que permeti 
afrontar una transformació integral del riu que en permeti conservar i protegir el paisatge, 
recuperar-lo com a connector biològic, potenciar-ne la biodiversitat i abordar  els treballs de 
neteja i ordenació necessaris per retornar-li l’ús públic que li és propi, tot posant-lo a l’abast 
dels ciutadans. 
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Aquest és un document que planteja quines han de ser les línies de treball a seguir per 
aconseguir els objectius fixats, i ho fa de manera integral i consensuada entre diversos agents 
que han participat en la seva creació. Pretén fixar les grans línies estratègies a seguir. No és un 
document urbanístic, sinó d’intencions, i proposa quines són les accions a fer per a aconseguir 
la transformació del riu. En la mesura que apareguin oportunitats i es disposi de la dotació 
econòmica suficient, es podran dur a terme aquestes intervencions. I en cada cas, s’haurà de 
generar el projecte, disposar del terreny, demanar els permisos i fer les tramitacions 
urbanístiques necessàries per desenvolupar el pla. 
 
1. OBJECTIUS 
 
Els principals objectius que es persegueixen amb aquest pla estratègic són: 
 

- Millorar l’estat de conservació i incrementar la biodiversitat fluvial 
- Millorar la connectivitat ecològica del riu Cardener 
- Millorar l’ús públic de la llera i fer-lo compatible amb els seus valors naturals 
- Donar a conèixer els valors naturals, patrimonials i ambientals del riu  

 
2. METODOLOGIA DE TREBALL  
 
Per tal d’abordar la transformació del riu d’una manera integral, aquest Pla Estratègic s’ha 
treballat de manera cooperativa, en diversos processos participatius realitzats al llarg dels anys 
2019-2021: 
 

- Jornada participativa “El futur del Cardener”, duta a terme el marc de 2019 es va 
centrar a debatre quins eren els usos que havia d’acollir el riu. Hi va haver la 
participació de diversos tècnics, entitats i ciutadans a nivell particular que van aportar la 
seva visió sobre el riu i van fer propostes concretes sobre accions a dur-hi a terme 

 
- Treball tècnic municipal. Març- desembre 2019. Es va realitzar un treball intern entre 

diversos tècnics municipals (urbanisme, projectes urbans, sostenibilitat, patrimoni 
cultural, anella verda,..),per tal de recollir les accions necessàries per a la transformació 
fluvial 
 

- Treball de buidatge de les propostes i realització d’una primera versió del pla estratègic. 
Gener-desembre 2020.  Generació de plànols-proposta a partir del treball de 
participació realitzat amb anterioritat 
 

- Discussió política. Debat sobre les accions a realitzar, tant a nivell de govern com dels 
grups de l’oposició. Gener-juny 2021. 

 
- Retorn a la ciutadania. Juny 2021. S’hi convoquen a les mateixes persones que van 

participar de la jornada participativa del Futur del Cardener, i s’hi plantegen les accions 
proposades fruit del debat ciutadà, tècnic i polític realitzat. 

 
3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 
 
El pla es proposa per la pràctica totalitat del Cardener al seu pas per Manresa, entre el pont 
petit de Sant Joan de Vilatorrada i la zona de can Poc Oli. El pla es centra bàsicament en el 
marge esquerre, que és el més proper a la ciutat i el més accessible. 
A nivell de planejament, tot aquest entorn està catalogat com a sistema d’espais lliures (clau 
D), Parc del Cardener (clau D.1a) que té com a vocació principal la protecció, potenciació i 
restauració dels hàbitats fluvials amb els seus valors de biodiversitat i connectivitat ecològica, i 
simultàniament, el desenvolupament de parcs i zones verdes al servei del lleure dels ciutadans 
tot respectant la singular idiosincràsia de l’espai fluvial. 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 
L'objectiu d'aquesta proposta és conservar i millorar l'estat ecològic i la biodiversitat del riu 
Cardener, tant com sigui possible, tenint en compte les activitats socioeconòmiques actuals 
però, alhora, cercant una certa consonància amb les dues directives europees amb una 
influència essencial en l’àmbit fluvial i de les zones humides: la Directiva Hàbitats (92/43/CEE) 
i la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE). 
 
Es proposa, per tant, d’ordenar-hi elements, usos i accions amb el propòsit de conservar i 
rehabilitar tant com sigui possible el riu Cardener a Manresa, protegir-hi els valors existents i 
recuperar-hi el bon estat ecològic i la màxima biodiversitat possible, incloent la vegetació de 
ribera pròpia, a mitjà termini. 
 
Així doncs, les línies estratègiques que es persegueixen són: 
 
1. Recuperar la biodiversitat de l’àmbit fluvial 
 
L’entorn del riu es configura com un corredor verd que alberga gran varietat de fauna, 
especialment aus, que troben en la vegetació que voreja el riu l’ambient necessari per a 
desenvolupar-se. Per tal de mantenir un riu viu es considera necessari recuperar la vegetació 
pròpia de ribera, que ha de servir com a refugi i aliment per a la fauna salvatge, que es preveu 
que mica en mica s’anirà implantant. També serà necessari garantir la millora de la qualitat de 
l’aigua i la retirada d’obstacles per al pas dels peixos. 
 
2. Establir diferents intensitats d’usos en funció del tram del riu, mantenint una diferenciació 
clara entre el tractament de la riba, més naturalitzat, i el camí que ressegueix el riu. 
 
Es proposa un ús diferenciat dels diversos espais del riu que permeti la convivència entre la 
natura i els usos humans. No tots els indrets del voltant del riu han de ser accessibles a les 
persones, ni han de ser-ho amb la mateixa intensitat. S’han de respectar zones on la natura 
faci el seu curs sense interferències per permetre la renaturalització espontània de l’entorn del 
curs fluvial i establir quins són els indrets de freqüentació humana. La gestió de la vegetació en 
aquest espai serà clau per a la zonificació 
 
3. Recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu 
 
Es pretén recuperar tant la connectivitat per a la fauna al llarg del curs del riu, com 
l’accessibilitat per a les persones des de la ciutat cap al riu i al llarg de la ribera. S’entén que el 
riu ha d’actuar com a connector ecològic i facilitador de la mobilitat a peu i en bicicleta. 
 
3.1. Millorar la connectivitat longitudinal  
 
Es planteja la continuïtat de pas entre les poblacions de Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí, 
per permetre la mobilitat sostenible a través del curs fluvial del riu. 
 
3.2. Millorar l’accessibilitat al riu des de la ciutat 
 
Per garantir un l’ús públic del parc del Cardener és necessari garantir-hi bons accessos per als 
vianants i les bicicletes 
 
3.3. Millorar la connectivitat entre les dues lleres 
 
Per facilitar l’establiment d’itineraris al voltant del riu és necessari poder creuar-lo en diferents 
indrets per fer recorreguts circulars 
 
4- Mantenir i protegir el patrimoni històric 
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El riu ha estat tradicionalment font d’energia per a fàbriques que s’han construït al seu entorn, i 
que han necessitat d’infraestructures hidràuliques per a funcionar. Tot aquest patrimoni que 
s’ha acumulat a l’entorn del riu, té un gran interès cultural i històric que cal protegir, mantenir i 
potenciar. 
 
5- Divulgar els valors naturals, patrimonials i ambientals del riu i la seva riba 
 
Es considera que la promoció i difusió dels valors naturals, patrimonials i ambientals ha de 
permetre posar en valor l’entorn del riu i contribuir a l’educació ambiental de la ciutadania. 
 
5. PROGRAMES D’ACCIÓ 
 
Per tal de desenvolupar cada una de les línies estratègiques es fa necessari establir uns 
programes i unes accions que permetin avançar en la consecució dels objectius: 
 
 

Línia estratègica 1. Recuperar la biodiversitat de l'àmbit fluvial 

Programa 1.1. Recuperació de la vegetació en llocs erms 

 
Hi ha alguns trams de riu en que degut als usos intensius que s’hi han dut a terme s’ha perdut 
la vegetació de ribera existent. Es proposa fer plantacions o dur a terme una gestió de la 
vegetació que permeti recuperar la vegetació pròpia d’aquests indrets 
 

1.1.1. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de davant l’estació de servei Petrocat 

1.1.2. Millora ambiental i recuperació de la vegetació de la zona de l’antic desballestament 
Marcel Soler 

1.1.3. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona del pont Nou i Panyos 

1.1.4. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de sota el parc Vidal 
 
 

Programa 1.2. Gestió de la vegetació existent 

 
En llocs on existeix vegetació, però no és la pròpia de ribera, es plantegen una sèrie 
d’actuacions destinades a promoure l’evolució de la vegetació cap a espècies més pròpies de 
l’entorn del riu 
 

 
 
1.2.1. Gestió adequada dels desbrossaments per tal d’afavorir la biodiversitat de l’entorn del 
riu 

 
1.2.2. Substitució de l’arbrat d’alineació mort 
1.2.3. Replantat d’arbrat de ribera en zones poc denses 

1.2.4. Eradicació de les espècies invasores i substitució per espècies autòctones 

1.2.5. Substitució de les canyes a favor de plantes arbustives en la zona del talús dels Panyos 

Programa 1.3. Protecció i reproducció de la fauna 

 
La recuperació de la vegetació pròpia de ribera ha de permetre millorar les condicions 
necessàries per a la restitució de la fauna, però no és suficient. És per això que es proposen 
fer altres accions paral·leles que afavoreixin la seva implantació. 
 

1.3.1. Recuperació de la connectivitat longitudinal del riu per als peixos  

1.3.2. Identificació i preservació dels espais naturals necessaris per a la reproducció d’aus 
aquàtiques, llúdrigues, amfibis, etc. 

1.3.3. Seguiments periòdics de l’estat de l’aigua i de les poblacions de fauna 

1.3.4. Col·locació i seguiment de caixes niu d’ocells i ratpenats. 



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            94 

 
 

 

Línia estratègica 2. Regulació dels usos del riu 

Programa 2.1. Definició dels usos permesos i les seves condicions 

 
Es proposa regular quins usos han de ser o no permesos al voltant del riu i regular les condicions 
en que s’han de dur a terme 
 

2.1.1. Redacció d'un pla d'usos del riu, amb possibles ubicacions per tipus d'us 

2.1.2. Establiment de criteris per la gestió dels horts existents a la riba del riu 

2.1.3. Acord amb els pescadors sobre les zones i condicions de pesca  

Programa 2.2. Generar noves funcionalitats en alguns espais del riu 

 
S’ha detectat la necessitat de trobar ubicacions per alguns usos que actualment no existeixen a la 
vora del riu i que des d’un punt de vista ciutadà s’han manifestat com a necessaris. Aquest 
programa planteja la creació d’aquests nous aprofitaments. 
 

2.2.1. Identificar possibles espais i característiques per a l’establiment d’una zona amb taules per 
a l’esbarjo al costat del riu 

2.2.2. Millorar el parc infantil del parc Josep Vidal 

 

Línia estratègica 3. Recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu 

Programa 3.1. Millorar la connectivitat longitudinal 

 
Es planteja la continuïtat de pas entre les poblacions de Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí, per 
permetre la mobilitat sostenible a través del curs fluvial del riu. 
 

3.1.1 Connexió amb la riera de Rajadell 

3.1.1.1. Construcció d’un gual damunt del riu Cardener, a l’alçada del viaducte de la carretera C-
55 
3.1.1.2. Construcció d’un gual a la riera de Rajadell, a l’alçada de can Poc Oli 

3.1.1.3. Enderroc de l’edifici de l’antiga discoteca Cronos 

3.1.2. Connexió amb Castellgalí 

3.1.2.1. Construcció d’un voral segur a la C-55 des de viaducte fins al  polígon dels Comtals 

3.1.2.2. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu darrera la torre dels Comtals 

3.1.2.3. Obertura d’una camí que garanteixi la connectivitat al marge dret, a l’alçada del golf 
Castellgalí 

3.1.3. Connexió amb Sant Joan de Vilatorrada 

3.1.3.1. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu, entre la rotonda de l’eix transversal i el pont 
petit de Sant Joan 

3.1.3.2. Millora del pas públic sobre el canal dels Panyos 

3.1.3.3. Enderroc de la caseta de la resclosa de la Pirelli 

3.1.3.4.Recuperació camí del riu pel seu lloc original 

3.1.3.5. Reforma de la C-37z com a vial urbà de connexió entre la rotonda de l’eix transversal i la  
carretera Cardona 

3.1.3.6. Obertura d’un camí al marge dret del riu, entre l’empresa Pirelli i el pou Nou 

3.1.4. Millora de la connectivitat en la zona més urbana 

3.1.4.1. Enderroc de la carpa del riu  

3.1.4.2. Construcció d’un pas per a vianants que connecti la zona dels Panyos i la zona de sota  
el parc Vidal per sota el pont del Gas 
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3.1.4.3. Petites millores al camí del riu 

3.1.4.4.Construcció d’un voral segur a la carretera C-1411b, des del pont vell fins a les fàbriques 
del riu 

Program 3.2. Millorar l’accessibilitat al riu des de la ciutat 

 
Per garantir un l’ús públic del parc del Cardener és necessari garantir-hi bons accessos per als 
vianants i les bicicletes 
 

3.2.1. Petrocat- Miralpeix 

3.2.2. Desenvolupament del pla de parcial del Parc Tossal Cigalons (I) 

3.2.3. Construcció d’una rampa helicoïdal a l’alçada del pont Nou, que doni accés al riu des de la 
carretera de Cardona 

3.2.4. Ampliació de les voreres de la carretera Cardona 

3.2.5. Arranjament del corriol d’accés al barri de Sol i Aire des del pont del Gas 

3.2.6. Construcció del nou vial de la Reforma 

3.2.7. Desenvolupament del pla  font de Fans 

3.2.8. Arranjament del camí entre el barri de la Balconada i el barri de Sant Pau 

3.2.9 Recuperació del camí històric entre el barri de St. Pau i la fàbrica Blanca/ Vermella 
 

Programa 3.3. Millorar la connectivitat entre les dues lleres 

 
Per facilitar l’establiment d’itineraris al voltant del riu és necessari poder creuar-lo en diferents 
indrets per fer  
recorreguts circulars 
 

3.3.1. Execució del pont previst pel POUM sota de l’escola St.Ignasi 

3.3.2. Construcció de la passera del Panyos, prevista en el POUM 

3.3.3. Construcció de la passera del Polvorers- la Favorita prevista en el POUM 

3.3.4. Ampliació de les voreres del pont del Gas 

3.3.5. Eliminació del pàrquing de la Renfe 

 
 

Línia estratègia 4. Mantenir i protegir el patrimoni històric 

Programa 4.1. Recuperació del patrimoni històric del riu 

 
El riu ha estat tradicionalment font d’energia per a fàbriques que s’han construït al seu entorn, i 
que han necessitat d’infraestructures hidràuliques per a funcionar. Tot aquest patrimoni que s’ha 
acumulat a l’entorn del riu, la majoria d’ara en desús, necessita de polítiques de recuperació i 
protecció 
 

4.1.1. Gestió d’acords amb els propietaris del patrimoni per a la seva restauració 

4.1.2. Creació d’una taula de treball per a  la recuperació del patrimoni històric 

4.1.3. Recuperació del canal dels Panyos (possible recuperació del pas d’aigua suficient per fer 
funcionar la turbina) 

Programa 4.2. Gestió de les rescloses 

 
Les rescloses són infraestructures hidràuliques que es van fer per poder canalitzar l’aigua que 
abastia les fàbriques. Tenen valor patrimonial a l’hora que representen un impediment pel lliure 
pas dels peixos. Cal trobar punts d’acord entre la protecció del medi ambient i la patrimonial 
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4.2.1.Valoració patrimonial de les rescloses del riu per determinar la possibilitat d’enderrocament 
i/o construcció de salts per a peixos 
 
 
Línia estratègica 5. Difondre dels valors patrimonials, naturals i ambientals del riu i 
la seva ribera 

Programa 5.1. Senyalització  d’itineraris  

 
Una manera de difondre els valors del riu és la senyalització del patrimoni. Es proposen 
algunes accions en aquest sentit, per tal de donar a conèixer la riquesa d’aquest entorn 
 

5.1.1. Senyalització d’un itinerari interpretatiu sobre el patrimoni històric natural 

Programa 5.2. Sortides de coneixement 

 
Es proposa generar un calendari de sortides periòdiques per donar a conèixer els valors 
patrimonials, naturals i ambientals del riu, adaptant-los al públic a qui es dirigeixen 
 

 
 
6.CRONOGRAMA PREVIST 
 
El pla estratègic del Cardener es planteja per un termini de 12 anys. El cronograma es concreta 
per blocs d’actuació de quatre anys, segons un pla d’etapes que es determina en funció de les 
prioritats d’actuació i les possibilitats reals que es preveuen de desenvolupar les actuacions. 
 
Es planteja que els quadriennis coincideixin amb els mandats municipals i que per a cada 
mandat es pugui desenvolupar un pla d’acció que concreti el detall de les actuacions a fer 
durant els quatre anys, basades en les existents en el pla estratègic. 
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ACTUACIONS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Línia estratègica 1. Recuperar la biodiversitat de l'àmbit fluvial                         

Programa 1.1. Recuperació de la vegetació en llocs erms                         

1.1.1. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de davant l’estació de servei 
Petrocat 

        
        

1.1.2. Millora ambiental i recuperació de la vegetació de la zona de l’antic 
desballestament Marcel Soler 

        
        

1.1.3. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona del pont Nou i Panyos      
        1.1.4. Recuperació de la vegetació de ribera a la zona de sota el parc Vidal 

    
        

    Programa 1.2. Gestió de la vegetació existent                         

1.2.1. Gestió adequada dels desbrossaments per tal d’afavorir la biodiversitat de 
l’entorn del riu                         

1.2.2. Substitució de l’arbrat d’alineació mort                         

1.2.3. Replantat d’arbrat de ribera en zones poc denses                         

1.2.4. Eradicació de les espècies invasores i substitució per espècies autòctones                         

1.2.5. Substitució de les canyes a favor de plantes arbustives en la zona del talús 
dels Panyos                         

Programa 1.3. Protecció i reproducció de la fauna                         

1.3.1. Recuperació de la connectivitat longitudinal del riu per als peixos                          

1.3.2. Identificació i preservació dels espais naturals necessaris per a la 
reproducció d’aus aquàtiques, llúdrigues, amfibis, etc. 

    
        

    1.3.3. Seguiments periòdics de l’estat de l’aigua i de les poblacions de fauna 

    
        

    1.3.4. Col·locació i seguiment de caixes niu d’ocells i ratpenats.         
        Línia estratègica 2. Regulació dels usos del riu                         

Programa 2.1. Definició dels usos permesos i les seves condicions                         

2.1.1. Redacció d'un pla d'usos del riu, amb possibles ubicacions per tipus d'us                       

2.1.2. Establiment de criteris per la gestió dels horts existents a la riba del riu                         

4.1.3. Acord amb els pescadors sobre les zones i condicions de pesca                          

Programa 2.2. Generar noves funcionalitats en alguns espais del riu                         
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4.2.1. Identificar possibles espais i característiques per a l’establiment d’una zona 
amb taules per a l’esbarjo al costat del riu                         

4.2.2. Millorar el parc infantil del parc Josep Vidal                         

 
 

            

Línia estratègica 3. Recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu                         

Programa 3.1. Millorar la connectivitat longitudinal                         

3.1.1 Connexió amb la riera de Rajadell                         

3.1.1.1. Construcció d’un gual damunt del riu Cardener, a l’alçada del viaducte de 
la carretera C-55                         

3.1.1.2. Construcció d’un gual a la riera de Rajadell, a l’alçada de can Poc Oli 

 
                      

3.1.1.3. Enderroc de l’edifici de l’antiga discoteca Cronos                         

3.1.2. Connexió amb Castellgalí                         

3.1.2.1. Construcció d’un voral segur a la C-55 des de viaducte fins al  polígon dels 
Comtals                         

3.1.2.2. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu darrera la torre dels Comtals                         

3.1.2.3. Obertura d’una camí que garanteixi la connectivitat al marge dret, a 
l’alçada del golf Castellgalí 

        
        

3.1.3. Connexió amb Sant Joan de Vilatorrada                         

3.1.3.1. Obertura d’un camí al marge esquerre del riu, entre la rotonda de l’eix 
transversal i el pont petit de Sant Joan 

 
                      

3.1.3.3. Enderroc de la caseta de la resclosa de la Pirelli 

    
        

    3.1.3.4.Recuperació camí del riu pel seu lloc original 

    
        

    3.1.3.5. Reforma de la C-37z com a vial urbà de connexió entre la rotonda de l’eix 
transversal i la  
carretera Cardona 

    
        

    3.1.3.6. Obertura d’un camí al marge dret del riu, entre l’empresa Pirelli i el pou 
Nou 

        
        

3.1.4. Millora de la connectivitat en la zona més urbana                         

3.1.4.1. Enderroc de la carpa del riu          
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3. 1.4.2. Construcció d’un pas per a vianants que connecti la zona dels Panyos i la 
zona de sota  
el parc Vidal per sota el pont del Gas 

    
        

    3.1.4.3. Petites millores al camí del riu   
 

            
    3.1.4.4.Construcció d’un voral segur a la carretera C-1411b, des del pont vell fins a 

les fàbriques del riu 

        
        

Programa 3.2. Millorar l’accessibilitat al riu des de la ciutat                         

3.2.1. Petrocat- Miralpeix                         

3.2.2. Desenvolupament del pla de parcial del Parc Tossal Cigalons (I)                         

3.2.3. Construcció d’una rampa helicoïdal a l’alçada del pont Nou, que doni accés 
al riu des de la carretera de Cardona 

        
        

3.2.4. Ampliació de les voreres de la carretera Cardona 

    
        

    3.2.5. Arranjament del corriol d’accés al barri de Sol i Aire des del pont del Gas 

        
        

3.2.6. Construcció del nou vial de la Reforma 

        
        

3.2.7. Desenvolupament del pla  font de Fans                         

3.2.8. Arranjament del camí entre el barri de la Balconada i el barri de Sant Pau 

    
        

    3.2.9 Recuperació del camí històric entre el barri de St. Pau i la fàbrica Blanca/ 
Vermella 

        
        

Programa 3.3. Millorar la connectivitat entre les dues lleres                         

3.3.1. Execució del pont previst pel POUM sota de l’escola St.Ignasi 

        
        

3.3.2. Construcció de la passera del Panyos, prevista en el POUM 

        
        

3.3.3. Construcció de la passera del Polvorers- la Favorita prevista en el POUM 

        
        

3.3.4. Ampliació de les voreres del pont del Gas 

        
        

3.3.5. Eliminació del pàrquing de la Renfe 

        
        

Línia estratègia 4. Mantenir i protegir el patrimoni històric                         

Programa 4.1. Recuperació del patrimoni històric del riu                         

4.1.1. Gestió d’acords amb els propietaris del patrimoni per a la seva restauració 
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4.1.2. Creació d’una taula de treball per a  la recuperació del patrimoni històric 
    

        
    4.1.3. Recuperació del canal dels Panyos (possible recuperació del pas d’aigua 

suficient per fer funcionar la turbina) 

        
        

Programa 4.2. Gestió de les rescloses                         

4.2.1.Valoració patrimonial de les rescloses del riu per determinar la possibilitat 
d’enderrocament i/o construcció de salts per a peixos 

    
        

    Línia estratègica 5. Difondre dels valors patrimonials, naturals i ambientals del riu i la seva ribera                     

Programa 5.1. Senyalització  d’itineraris                          
   

5.1.1. Senyalització d’un itinerari interpretatiu sobre el patrimoni històric natural 

 
        

       
   

Programa 5.2. Sortides de coneixement                         
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9.AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
 
Es proposa fer el seguiment del pla d’acció en el marc del plenari de la comissió de 
l’Anella Verda, que reuneix entitats i particulars interessats en preservar, potenciar i 
difondre els valors patrimonials, paisatgístics, ambientals i socials del rodal de 
Manresa.  
 
Les reunions de seguiment tindran lloc un cop l’any. En aquestes trobades es donarà 
compte de l’estat de consecució de les actuacions previstes pel pla d’acció del mandat, 
i del global del pla estratègic. Es compartiran i debatran les actuacions previstes per 
l’any següent; i es compartirà l’elaboració  del nou pla d’acció de mandat cada 4 anys. 
 
El pla d’acció del mandat comprendrà la concreció de les actuacions previstes per 
aquell període, amb una previsió del pressupost associat possible, condicionat a les 
línies de finançament extern que puguin sorgir.” 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la votació 
separada dels punts 5.1.2, 8.1 i 8.2 de l’ordre del dia. 
 
Abans de passar a debatre aquests tres dictàmens, informa que cal votar la urgència 
dels assumptes sobrevinguts presentats 8.1 i 8.2.  
 
Motiu de la urgència de l’assumpte sobrevingut 8.1, sobre l’aprovació del canvi 
de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública del 
municipi de  Manresa: 
 
“La cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i 
Protecció Civil, en data 18 de novembre de 2021, ha emès un informe en relació amb 
el dictamen per l’aprovació inicial, si escau, del canvi de gestió del servei de retirada 
de vehicles de la via pública de Manresa, el qual es fonamenta en els següents: 
 
Antecedents  
 
Que en data 13 de maig de 2021 i per Resolució de l’alcaldia es va aprovar la incoació 
d’un procediment de canvi de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública 
de Manresa a l’efecte de passar de l’actual gestió indirecta a una forma de gestió 
directa. 
 
Que pel Ple de la Corporació en data 20 de maig de 2021, es va aprovar la pròrroga i 
continuïtat del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, fins 
a 31 de desembre de 2021. 
 
Que, per resolució de l’alcalde president de data 13 de maig de 2021, es va incoar un 
procediment pel canvi de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública de 
Manresa, a l’objecte de passar de l’actual gestió indirecta a la forma de gestió directa, 
per part e la pròpia organització municipal, a través del Servei de Seguretat Ciutadana. 
Que, tenint en compte que en data 31 de desembre de 2021 finalitza, sense prorroga 
possible el vigent servei de retirada de vehicles de la via pública, es fa necessari i 
urgent, l’aprovació inicial del canvi de gestió, per tal de garantir la prestació del servei 
de retirada de vehicles de la via pública. 
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Raonament de dret 
 
Articles 82.3 i 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(ROF), referents a la inclusió d’ assumptes a l’ordre del dia del Ple municipal per raons 
d’urgència.  
 
Tenint en compte les consideracions prèvies, es conclou que és urgent sotmetre a 
deliberació i votació, el proper ple del dia 18 de novembre de 2021, el dictamen per 
l’aprovació inicial, si escau, del canvi de gestió del servei de retirada de vehicles de la 
via pública de Manresa.” 
 

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de 

l’assumpte sobrevingut 8.1, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 

781/1986, l’art. 83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del 

ROM, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (7 GMERC, 6 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 

2 GMCs) i 6 abstencions (1 GMERC, 2GMJxM i 3 GM Fem Manresa). 

 
Es fa constar que la regidora Mariona Homs Alsina, del GMERC, i les regidores Núria 
Masgrau Fontanet i M. Mercè Tarragó Costa, del GMJxM, es trobaven fora de la sala 
en el moment de la votació de la urgència. 
 
 
Motiu de la urgència de l’assumpte sobrevingut 8.2, sobre la modificació de la 
plantilla com a conseqüència del canvi de forma de gestió del servei de retirada 
de vehicles de la via pública del municipi Manresa: 
 
La cap de Secció de Recursos Humans, en data 17 de novembre de 2021, ha emès 
l’informe següent: 
 
“ El 28 de gener de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga pel període 
mínim necessari per tal que el propi concessionari o la pròpia Corporació el presti 
directament i com a màxim fins el 26 de maig de 2021. 
 
El 13 de maig de 2021 per Resolució d’Alcaldia es va aprovar la incoació d’un 
procediment de canvi de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública de 
Manresa a l’efecte de passar de l’actual gestió indirecta a una forma de gestió directa. 
 
El 20 de maig de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar la continuïtat del servei de 
retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública de Manresa pel període mínim 
necessari i com a màxim fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Traspassat el servei entenem que entrarà en joc innegablement l’anomenada 
successió legal o normativa (derivada de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i de 
la Directiva 23/2001/CE, de la UE, així com de la jurisprudència que ha interpretat 
ambdós normes). 
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L’Ajuntament de Manresa té en tràmit d’aprovació la modificació de la concessió 
administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del 
servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, adjudicada a 
l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA, en el sentit d’incorporar 
el servei de dipòsit a l’esmentada concessió. 
 
L’Ajuntament de Manresa té en tràmit d’aprovació el canvi de gestió del servei de 
retirada de vehicles de la via pública de Manresa 
 
Cal aprovar durant el mes de novembre el dictamen de modificació de plantilla com a 
conseqüència del canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la via 
pública del municipi de Manresa per tal de poder tenir els efectius suficients. És urgent 
i inajornable l’aprovació d’aquest dictamen, per tal de poder tenir contractades les 
persones corresponents, requisit imprescindible per poder prestar el servei 
adequadament a partir d’1 de gener de 2022. 
  
Conforme els articles 82.3 i 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (ROF), es poden incloure assumpte a l’ordre del dia del Ple municipal 
per raons d’urgència. 
 
Per tant, és urgent sotmetre a deliberació i votació, el proper ple del dia 18 de 
novembre de 2021, el dictamen de modificació de plantilla com a conseqüència del 
canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública del 
municipi de Manresa”. 
 
 

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de 

l’assumpte sobrevingut 8.2, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 

781/1986, l’art. 83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del 

ROM, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (7 GMERC, 6 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 

2 GMCs) i 6 abstencions (1 GMERC, 2GMJxM i 3 GM Fem Manresa). 

 
 
Es fa constar que la regidora Mariona Homs Alsina, del GMERC, i les regidores Núria 
Masgrau Fontanet i M. Mercè Tarragó Costa, del GMJxM, es trobaven fora de la sala 
en el moment de la votació de la urgència. 
 
Aquestes votacions les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=7526.0 
 
 
Tot seguit es passen a debatre aquests tres assumptes. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=7526.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=7526.0
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5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la concessió 
administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió 
del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, i la gestió 
del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa. 
(CON.EXE 95/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 4 de 
novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió de 23 d’octubre de 2003, va adjudicar la concessió 
administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del 
servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, a favor de l’entitat 
mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458). 

 
El contracte es va formalitzar en data 7 de gener de 2004, amb una durada i inici de la 
prestació diferenciada per a cada servei: 

 

SERVEI 
Durada 
(anys) 

Inici Fi  
Fi (Pròrroga 

inclosa) 

APARCAMENT                         
ZONA BLAVA                                     

GRUA 

50                            
15+3                                     

15+1 i 7 
mesos 

10.02.2007                            
26.05.2005                                              
26.05.2005 

10.02.2057               
23.05.2023                               
26.05.2020 

10.02.2057               
23.05.2023                               
31.12.2021 

 
II. Transcorregut el termini inicial de 15 anys, pel que fa al servei de retirada i dipòsit 
de vehicles de la via pública de Manresa, mitjançant llurs acords del Ple de la 
Corporació, de data 30 d’abril de 2020, 28 de gener de 2021 i 20 de maig de 2021, 
respectivament, es va aprovar la pròrroga i continuïtat del servei de retirada i dipòsit de 
vehicles de la via pública de Manresa, en els termes i condicions vigents, fins a 31 de 
desembre de 2021. 
 
III. Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 13 de maig de 2021, es va aprovar la 
incoació d’un procediment pel canvi de la forma de gestió del servei de retirada de 
vehicles de la via pública de Manresa, a l’efecte de passar de l’actual gestió indirecta a 
una forma de gestió directa, prèvia redacció de la Memòria justificativa i el Projecte 
d’establiment. 

 
IV. En data 2 de novembre de 2021, la cap de Secció de Transport, Estacionament i 
Qualitat Ambiental ha emès un informe en què a la vista dels antecedents i les raons 
que sostenen que ubicar el dipòsit de vehicles retirats de la via publica a l’aparcament 
de la Reforma, i la prestació del servei per part de la mercantil ESTACIONAMIENTOS 
Y SERVICIOS, SA, es considera l’opció més idònia, proposa modificar el contracte 
actual, de tal manera que l’empresa adjudicatària presti el servei de dipòsit de 
vehicles, ens els termes que s’indicaran, per un termini de 5 anys més, sense incloure 
però, el servei de retirada de vehicles, que es preveu que sigui dut a terme per la 
pròpia corporació de forma directa. 
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El cost anual del servei de dipòsit de vehicles retirats de la via pública es xifra en 
117.675,53 € (IVA no inclòs). Aquest import és a preus 2020 i s’actualitzarà anualment 
amb l’IPC, en els termes previstos al contracte actual. S’incorpora el detall del cost 
indicat com a annex I. 

 
V. El cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions, ha emès un informe, en 
data 4 de novembre de 2021, en què conclou que d’acord amb la clàusula  142a del 
PCA, havent-se optat per un canvi de gestió en la prestació de servei de retirada i 
dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, que dissocia ambdues prestacions: 
RETIRADA i DIPÒSIT; i en la mesura que l’espai de que es disposa a l’aparcament de 
la Reforma, s’ha valorat com el millor emplaçament possible, la modificació del 
contracte de la vigent concessió, en el sentit d’incorporar el servei de dipòsit de 
vehicles retirats de la via pública de Manresa, un cop finalitzada la durada de la 
prestació inicial a 31 de desembre de 2021, per un termini de 5 anys, i un cost anual 
de 117.675,53 € (IVA no inclòs), s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. Motivació de la modificació. Segons l’informe de la cap de Secció de Transport, 
Estacionament i Qualitat Ambiental de 2 de novembre de 2021, és adequat que el 
servei de dipòsit de vehicles retirats de la via pública es continuï prestant a 
l’aparcament de la Seu Centre (antic Reforma), per part de l’entitat mercantil 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA, ja que el sistema de gestió resulta 
sostenible i eficient econòmicament, atenent a l’economia d’escala, ja que s’aprofiten 
recursos humans per atenció a l’usuari, que en certs horaris gestionen l’aparcament 
que hi ha a les mateixes instal·lacions municipals, i perquè s’ha avaluat que l’espai que 
disposa la Policia Local no és suficient ni adequat per atendre el servei i no es disposa 
de cap altre espai tancat amb gàlib suficient per prestar el servei.    
 
2. Règim jurídic de la modificació de la concessió. L’apartat a) de la clàusula 142a del 
PCA que regeix la concessió estableix la possibilitat de l’Ajuntament d’establir les 
modificacions en el servei que aconselli l’interès públic. Aquesta clàusula s’ha 
d’interpretar en concordança amb l’article 248 lletra a) del Reglament d’obres, activitats 
i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
3. Tramitació. De conformitat amb l’article 59.1 del TRLCAP, ‘dins dels límits i amb 
subjecció als requisits i efectes que assenyala aquesta Llei, l’òrgan de contractació té 
la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la 
resolució i determinar els efectes d’aquesta resolució. Els acords corresponents posen 
fi a la via administrativa i són immediatament executius.  
 
Els acords a què es refereix l’apartat anterior han de ser adoptats amb l’informe previ 
del servei jurídic corresponent. No obstant això, és preceptiu l’informe del Consell 
d’Estat o l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva en els 
casos següents: a) Interpretació, nul·litat i resolució, quan el contractista formuli 
oposició. b) Modificacions del contracte, quan la quantia de les modificacions, 
aïlladament o conjuntament, sigui superior a un 20 per 100 del preu primitiu del 
contracte i aquest sigui igual o superior a 6.010.121,04 euros, supòsit que en aquest 
cas, no es dóna. 
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No es considera necessari portar a terme el tràmit d’audiència ja que el concessionari 
ha comunicat el cost anual del servei de dipòsit, circumstància que porta implícita la 
seva conformitat. 

 
4. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord de continuïtat és el Ple de la 
Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Manresa, proposo al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la concessió administrativa de gestió dels serveis 
públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la 
Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el 
municipi de Manresa i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via 
pública de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, SA, en el sentit d’incorporar el servei de dipòsit, a data 1 de gener de 
2022, per un termini de 5 anys, amb un cost anual  de 117.675,53 € (IVA no inclòs). 
 
S’incorpora el detall de l’estudi econòmic com a annex I. 
 
La modificació indicada té les repercussions següents: 
 

a) Adaptació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, el 
qual quedarà redactat tal i com s’indica a continuació 

 
- Clàusula 112a. Operació de dipòsit de vehicles. Derogada. 
 
- Clàusula 113a. Termini màxim de permanència dels vehicles en el dipòsit de vehicles 

de la via pública.  
 

El dipòsit s’estableix per retenir vehicles a curt termini. Per aquest motiu el temps 
màxim de permanència d’un vehicle en el dipòsit de la plaça de la Reforma serà de deu 
(10) dies. Transcorregut aquest temps sense que el propietari s’hagi personat en el 
dipòsit per recuperar el vehicle, caldrà notificar-ho al servei de Policia Local, per tal que 
aquests traslladin el vehicle a l’aparcament de la Policia Local situat a l’edifici de la 
Florinda. El dipòsit de la plaça de la Reforma no haurà de disposar d’espai específic per 
a motocicletes i ciclomotors, ja que aquests seran dipositats a l’aparcament de la 
Policia Local situat a l’aparcament de la Florinda. 

 
- Clàusula 114a. Horari del dipòsit. El dipòsit haurà d’estar obert les vint-i-quatre (24) 

hores del dia, durant tots els dies de l’any. 
 

- Clàusula 115a. Lliurament de vehicles dipositats als seus titulars. El concessionari 
només retornarà els vehicles dipositats a aquelles persones que acreditin haver pagat 
les taxes corresponents. Per una banda, la taxa corresponent a la retirada del vehicle 
(que es pagarà al caixer de titularitat municipal que hi haurà a l’entrada del mateix 
aparcament) i la taxa d’estàncies a la mateixa empresa concessionària, si s’escau.  
Caldrà també abans de lliurar el vehicle que escanegin i registrin la identificació de la 
persona que es persona a retirar-lo (mitjançant DNI, NIE o passaport). 
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En cas que la persona que s’hagi personat al dipòsit no disposi de les claus del vehicle, 
aquesta circumstància es comunicarà a la Policia Local a l’efecte que l’agent de 
l’autoritat prengui les mesures que consideri oportunes. 

 
- Clàusula 116a. Cobrament del servei. L’empresa concessionària disposarà dintre del 

dipòsit d’una guixeta o mostrador per a l’atenció del públic i tots els aspectes de 
seguretat que determini la normativa vigent. Donarà indicacions a l’usuari que vingui a 
recollir el vehicle de la ubicació del caixer de l’Ajuntament situat a l’aparcament per tal 
de poder fer efectiu el pagament de la taxa de retirada del vehicle i realitzarà el 
cobrament del servei de dipòsit, si s’escau, segons ordenança fiscal aprovada 
anualment per la corporació. El pagament del servei de dipòsit, s’ha de poder realitzar 
en efectiu o amb targeta de crèdit. 
 

- Clàusula 117a. Documentació específica de l’activitat. El concessionari disposarà de 
blocs de rebut, de nota de servei i de full diari de l’activitat. El format d’aquests 
documents haurà de tenir el vist i plau dels serveis tècnics municipals, i s’haurà de 
facilitar amb la periodicitat establerta. En concret, caldrà aportar a l’Ajuntament: 
 

a) La recepció dels vehicles que entregui la grua municipal al dipòsit, identificant-
los amb matrícula, model, color, dia i hora d’arribada i nom del gruista que 
haurà aparcat el vehicle retirat dins el dipòsit. 

b) Identificació de l’usuari que es presenta al dipòsit per tal de fer la retirada del 
vehicle amb DNI, NIE o passaport, dia i hora de lliurament. 

c) Documentació acreditativa del pagament de les taxes corresponents. 
 
Aquesta informació caldrà fer-la arribar a l’Ajuntament amb el format que aquest 
indiqui, de forma setmanal i com a informe de resum del servei mensual. 
 
Així mateix, el concessionari haurà de dur a terme totes aquelles altres tasques que 
puguin sorgir i que siguin necessàries per a la recepció, custòdia i entrega dels 
vehicles.   

 
- Clàusula 118a. Règim transitori. Derogada. 

 
Mantenen la seva vigència aquelles regulacions relatives al dipòsit de vehicles previstes 
en el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques aprovat pel Ple de la 
Corporació de 3 de febrer de 2003 que no contradiguin els aspectes expressament 
regulats en el present acord. 
 

b) Liquidació anual: 
 

Atès que l’empresa ingressarà l’import de les taxes aprovades segons ordenança fiscal 
corresponent, relatives a les estàncies del dipòsit de vehicles, es realitzarà una liquidació 
entre l’Ajuntament i l’empresa de forma anual, en la que la corporació municipal liquidarà 
a l’empresa la diferència entre els costos del servei actualitzats amb l’IPC d’octubre a 
octubre del servei de dipòsit de vehicles retirats a la via pública i els ingressos per les 
taxes referides a les estàncies dels vehicles al dipòsit recaptades per part de l’empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA. 
 
Caldrà que l’empresa presenti una sol·licitud de liquidació anual, en la que es detalli tots 
els ingressos de taxes que hagin realitzat. 
 
En el moment del canvi de tarifes anual previst al contracte, s’informarà a l’empresa de 
les taxes aprovades segons ordenança fiscal per part de la corporació, que hauran 
d’aplicar al dipòsit de vehicles. 
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SEGON. Adscriure al servei de dipòsit de vehicles retirats de la via pública, amb 
efectes 1 de gener de 2022, l’espai ubicat a la planta 0 de l’ aparcament subterrani a la 
plaça de la Reforma, amb una superfície de 794,52 m2, de titularitat municipal, als 
efectes de destinar-lo a la prestació del servei. S’adjunta com annex número II 
d’aquest acord plànol de l’espai objecte d’adscripció.  
 
TERCER. Condicionar l’efectivitat de la modificació aprovada a l’existència de crèdit 
pressupostari suficient a l’estat de despeses del pressupost municipal de l’exercici 
2022 i posteriors i a l’aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei de 
retirada de vehicles de la via pública. “ 

 
“ 

ANNEX I. COST DEL SERVEI DE DIPÒSIT. 

 

 

Despeses Unitats Preu Import 

 

Encarregat del servei                  0,33    45.587,94 € 15.044,02 € 

 

Vigilant dipòsit diürn                  0,33    33.418,13 € 11.027,98 € 

 

Vigilant dipòsit nocturn *                  1,43    39.779,53 € 56.884,73 € 

 

Festius treballats                66,00    224,87 € 14.841,42 € 

 

Costos personal     97.798,15 € 

 

Uniformitat i EPI   1.022,56 € 1.022,56 € 

 

Assegurances i RC   2.188,35 € 2.188,35 € 

 

Material d'oficina i fungibles   1.989,41 € 1.989,41 € 

 

Consum telefonia mòbil   477,46 € 477,46 € 

 

Llicències i impostos   994,71 € 994,71 € 

 

Diversos i imprevistos   596,82 € 596,82 € 

 

Costos explotació     7.269,29 € 

 

Subtotal     105.067,44 € 

 

Despeses generals i benefici industrial     12.608,09 € 

 

Suma     117.675,53 € 

 

Iva 21%     24.711,86 € 

 

Total     142.387,39 € 

     

 

* preu dia nocturnitat  17,43 € 

            ** salaris segons conveni col·lectiu vigent 
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8.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del canvi de forma de gestió 
 del servei de retirada de vehicles de la via pública del municipi de 
 Manresa. (AJT.DIC 97/2021).- 
 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, de 12 de novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió de 23 d’octubre de 2003, va adjudicar la concessió 
administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del 
servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, a favor de l’entitat 
mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA. 

 
II. Transcorregut el termini inicial de 15 anys, pel que fa al servei de retirada i dipòsit 
de vehicles de la via pública de Manresa, mitjançant llurs acords del Ple de la 
Corporació, de data 30 d’abril de 2020, 28 de gener de 2021 i 20 de maig de 2021, 
respectivament, es va aprovar la pròrroga i continuïtat del servei de retirada i dipòsit de 
vehicles de la via pública de Manresa, en els termes i condicions vigents, fins a 31 de 
desembre de 2021. 

 
III. Així, l’actual model de prestació del servei de servei de retirada i dipòsit de vehicles 
de la via pública de Manresa, és el de gestió indirecta, a través d’una concessió de 
servei públic, adjudicada a la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA. 
 
En els darrers mesos s’han realitzat diversos estudis i treballs preliminars i l’equip de 
govern ha considerat que allò més adient per a la gestió d’aquests serveis era 
mantenir la gestió indirecta del servei de dipòsit de vehicles, i assumir la gestió directa 
del servei de retirada per part de l’Ajuntament de Manresa, a través del Servei de 
Policia Local.  
 
IV. L’alcalde president, mitjançant resolució número 9.142, del dia 13 de maig de 2021, 
va incoar un procediment pel canvi de la forma de gestió del servei de retirada de 
vehicles de la via pública de Manresa, a l’efecte de passar de l’actual gestió indirecta a 
una forma de gestió directa, per part de la pròpia organització municipal, a través del 
Servei de Seguretat Ciutadana. 
 
V. L’Ajuntament de Manresa té en tràmit d’aprovació la modificació de la concessió 
administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del 
servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, adjudicada a 
l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA, en el sentit d’incorporar 
el servei de dipòsit a l’esmentada concessió. 
 
VI. El cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans ha redactat un estudi econòmic en 
data 10 de novembre de 2021 sobre el canvi de gestió del servei de retirada de 
vehicles. Segons aquest informe, el cost del canvi de model de gestió seria de 
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162.490,34 euros i en cas d’incorporar una quarta persona de 196.842,65 euros. Així 
mateix, la previsió d’ingressos és de 187.500,00 euros.  
 
VII. El cap de la Policia Local ha emès una proposta de memòria i projecte 
d’establiment del canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la via 
pública. 
 
No es considera necessari reglamentar el servei perquè les previsions respecte la 
retirada de vehicles ja estaven regulades a l’ordenança de circulació i mobilitat, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 9 de maig de 2011. 
 
VIII. El cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe el 
dia 12 de novembre de 2021, segons el qual és ajustat a dret que la Junta de Govern 
Local aprovi inicialment el canvi de la forma de gestió del servei de retirada de 
vehicles.  
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim del canvi de forma de prestació del servei públic. D’acord amb l’article 188.5 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció 
de l’expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es 
refereixen els articles 159 i 160 d’aquest Reglament. 

 
L’article 159 d’aquest Reglament preveu que l’expedient per a la implantació del servei 
s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa i un projecte d’establiment. 
 
2. Òrgan competent. L’article 22.2, lletra g), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 52.2, lletra g), del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
preveuen que correspon al Ple municipal l’aprovació de les formes de gestió dels 
serveis municipals. 
 
Per tot això, com a regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el canvi de forma de gestió del servei de retirada de 
vehicles de la via pública del municipi de Manresa, en els termes que preveu la 
memòria i projecte d’establiment que figuren com annex al present dictamen. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública l’expedient aprovat inicialment en el punt 
anterior, per termini de 30 dies, mitjançant anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
TERCER. Determinar que, si durant el termini d’informació pública no es presenten 
al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic. 
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QUART. Condicionar l’aprovació indicada en el punt anterior a l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal corresponent a l’exercici 2022 i a l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses que genera el servei.” 
 
“ 
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” 
 
8.2.-  Dictamen sobre la modificació, si escau, de la plantilla com a 
 conseqüència del canvi de forma de gestió del servei de retirada de 
 vehicles de la via pública del municipi Manresa. (AJT.DIC 99/2021) 
 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern 
Obert, de 12 de novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories en què s’integren el personal funcionari i el personal laboral, i que 
ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories en què s’integren el personal funcionari i el personal laboral, i que 
ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
El passat dia 17 de desembre de 2020 es aprovar pel Ple de la Corporació el dictamen  
relatiu a l’aprovació de la plantilla per a l’any 2021. 
 
El 23 d’octubre de 2003 el Ple de la Corporació va adjudicar el contracte de concessió 
administrativa que consisteix en la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles 
situats a la via pública a la societat mercantil Estacionamientos y Servicios SA (EYSA). 
 
El termini inicial del contracte era de 15 anys a partir del 26 de maig de 2005. El 30 
d’abril de 2020 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga per un període de 6 
mesos, fins el 26 de novembre de 2020. 
 
El 28 de gener de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga pel període 
mínim necessari per tal que el propi concessionari o la pròpia Corporació el presti 
directament i com a màxim fins el 26 de maig de 2021. 
 
El 13 de maig de 2021 per Resolució d’Alcaldia es va aprovar la incoació d’un 
procediment de canvi de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública de 
Manresa a l’efecte de passar de l’actual gestió indirecta a una forma de gestió directa. 
 
El 20 de maig de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar la continuïtat del servei de 
retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública de Manresa pel període mínim 
necessari i com a màxim fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Traspassat el servei entenem que entrarà en joc innegablement l’anomenada 
successió legal o normativa (derivada de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i de 
la Directiva 23/2001/CE, de la UE, així com de la jurisprudència que ha interpretat 
ambdós normes). 
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L’article 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2021, autoritza a la incorporació de nou personal temporal per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis 
públics essencials.  
 
L’article 26 del RPSEL estableix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla 
en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost, la qual cosa és competència del 
Ple municipal, d’acord amb l’article 54 de l’esmentat Reglament. La plantilla aprovada 
es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost per la creació de nous 
serveis, per l'ampliació, supressió o millora dels existents, o bé per criteris d'organització 
administrativa interna. La modificació requerirà l'aprovació de l'expedient de modificació de 
crèdits del pressupost quan la despesa que s'origini no es pugui compensar. 

 
FONAMENTS  DE DRET 
 

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

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

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

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

5. Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, 
d’acord amb el que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
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Per tot això, la Regidora Delegada de Recursos Humans i Govern Obert, proposa al 
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

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

2021, creant les següents places: 

 
Personal d’oficis  
Gruista (AP) 
Jornada completa 
Servei de Seguretat Ciutadana 
Número de places a crear: 3 
 

2. Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva del dictamen del 
canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública del 
municipi de Manresa. 

 
3. Exposar al públic l'expedient corresponent a la modificació de la plantilla per un 

termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d'edictes d'aquest 
Ajuntament, durant els quals es podran presentar al·legacions.  

 
4. Considerar que si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions, 

reclamacions o suggeriments, el present acord esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre acord, quedant aprovat definitivament. 

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

de l’Estat.” 

 
La lectura i les intervencions dels punts 5.1.2, 8.1 i 8.2, les podeu consultar a l’enllaç 
següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=7572.0 
 
 
Es fa constar que la regidora Mariona Homs Alsina, del GMERC, i les regidores Núria 
Masgrau Fontanet i M. Mercè Tarragó Costa, del GMJxM, es reincorporen a la sessió 
durant el debat d’aquests tres punts de l’ordre del dia. 
 

L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots 

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

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

reproduït. 

 

L’alcalde sotmet el dictamen 8.1 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius 

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

abstencions (2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 

quedat reproduït. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=7572.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=7572.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 8.2 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius 

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

abstencions (2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 

quedat reproduït. 

 
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia en el punt 6. 

 
 

6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores dels 

premis i/o concursos promoguts pel Servei de Drets Socials i pel Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa. (SUB.BCO 
45/2021).-  

 
El secretari exposa el dictamen del cinquè tinent d’alcalde - president de l’Àrea de 
Drets i Serveis a les Persones, de 2 de novembre de 2021, que es transcriu a 
continuació: 

 

“Fets 
 
Les bases tenen per objecte la regulació dels aspectes bàsics dels premis i concursos 
convocats dins del servei de drets socials i el servei d’ensenyament, cultura i esports, 
en virtut de la normativa vigent i per una major transparència i objectivitat en la 
tramitació.  
 
Fonaments de dret 
 
Per a l’atorgament del premi són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions; l’Ordenança municipal de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i les Bases 
d’execució del Pressupost municipal. 

 
L’atorgament de premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
El seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de foment de 
l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, requerint de 
l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17, que 
estableix el seu contingut mínim i l’article 23.2 del mateix cos legal que estableix el 
contingut necessari de la convocatòria. 

 
L’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment d’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva requereix convocatòria aprovada 
per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les 
subvencions convocades segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els 
principis de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Les bases d’execució del pressupost municipal estableixen que en el cas de tractar-se 
de beques i premis, l'Ajuntament es subjectarà la seva adjudicació al sistema de 
concurs a través de la redacció i aprovació d'unes clàusules particulars que inclouran, 
un barem de puntuació, si s’escau, i designaran una comissió que haurà d'efectuar la 
corresponent avaluació i proposta d'adjudicació. A manca de regulació específica, en 
tot allò no contingut en l’acte de convocatòria, li seran d’aplicació les bases generals. 
 
L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu la necessitat de publicació d’aquells actes 
administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva. 
 
L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, on es preveu que les bases 
s’han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de 20 dies i s’han de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una 
referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Les bases i la convocatòria s’hauran de publicar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Les bases s’hauran d’exposar a informació pública per un termini de 20 
dies, a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una 
referència de l’anunci de publicació del text. 

 
Aquestes bases, d’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
Per tot això, el cinquè tinent d’alcalde, president de l’Àrea de drets i serveis a les 
persones, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores dels premis i/o concursos 
promoguts pel servei de drets socials i pel servei d’ensenyament, cultura i esports de 
l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el text següent: 
 
BASES REGULADORES DELS PREMIS I/O CONCURSOS PROMOGUTS PEL 
SERVEI DE DRETS SOCIALS I PEL SERVEI D’ENSENYAMENT, CULTURA I 
ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
1. Objecte 

Dins de les competències municipals i de conformitat amb el que disposa l’article 8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la 
legislació en matèria de transparència i accés a la informació pública, l’activitat de 
l’Ajuntament de Manresa per a la gestió de subvencions s’exerceix d’acord amb els 
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no 
discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació a la legalitat pressupostària. 
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Les bases tenen per objecte la regulació dels aspectes bàsics dels premis i 
concursos convocats dins del servei de drets socials i el servei d’ensenyament, 
cultura i esports, en virtut de la normativa vigent i per una major transparència i 
objectivitat en la tramitació. 
 
L’objecte d’aquests premis i/o concursos han de fomentar activitats d’interès en 
el sector dels drets i serveis a les persones (la inclusió social, la igualtat, la 
cultura, l’educació, l’esport, la salut, la cooperació, etc), que contribueixin a 
l’enriquiment del municipi de Manresa com a societat. 
 

2. Requisits dels beneficiaris 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquests premis i/o concursos les persones físiques 
(individualment o en grup) o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta 
el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 

3. Procediment de concessió. Ordenació, instrucció i resolució 
La instrucció i ordenació del procediment correspon a la unitat administrativa que es 
determini en cadascuna de les convocatòries específiques, dins dels àmbits del 
servei de drets socials i el servei d’ensenyament, cultura i esports. Un cop el jurat 
hagi emès el seu veredicte es dictarà la resolució d’atorgament. El termini màxim 
per a resoldre i notificar la resolució no pot excedir els sis mesos a partir del termini 
màxim de presentació de les obres. La resolució es notificarà al/s premiat/s, d’acord 
amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

El procediment per a la concessió dels premis s’inicia d’ofici amb l’aprovació de la 
convocatòria, amb el contingut mínim preceptiu que determina l’article 23.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que desenvolupen i 
complementen de manera singular i concreta les previsions d’aquestes bases. El 
contingut mínim preceptiu de la convocatòria, d’acord amb l’article 17.3 i l’article 
23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és el següent: 
 

 Indicació de l’aprovació de les bases reguladores específiques i el diari 

oficial on s’han publicat. 

 Quantia i aplicació pressupostària on s’imputa l’import 

 Objecte, condicions i finalitat 

 Indicació de que la concessió es realitza per concurrència competitiva 

 Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 Òrgans competents per a la instrucció i resolució. Comissió assessora i/o 
jurat. 

 Termini de presentació de sol·licituds 

 Termini de resolució i notificació 

 Documents que han d’acompanyar la sol·licitud 

 Criteris de valoració de les sol·licituds 

 Mitjans de notificació o publicació 
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La convocatòria dels premis serà traslladada prèviament a la seva aprovació als 
diferents grups municipals. 
 
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva. El premi 
s’atorgarà a aquells sol·licitants que obtinguin la millor valoració, un cop aplicats els 
criteris objectius, determinats a la convocatòria. Les bases i la convocatòria que 
regeixen el procediment de concessió es publicaran al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions, amb un extracte al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i/o al tauler d’anuncis de la corporació. 

L’Ajuntament podrà adherir-se a premis convocats per tercers o formular 
convocatòria conjunta, també amb tercers. En aquests casos, en la convocatòria 
constarà aquesta adhesió o col·laboració, sempre que les bases reguladores 
d’aquests premis compleixin amb els principis d’igualtat, publicitat i concurrència. El 
pagament dels premis, en el seu cas, es podrà dur a terme a través d’aquesta 
entitat convocant, que tindrà la consideració d’entitat col·laboradora prevista a 
l’article 12 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

4. Documentació, tramesa i condicions de les obres 
El lliurament de les obres, el seu format i/o la documentació requerida es realitzarà 
en el termini i forma establert en cada convocatòria. Els requisits de les obres 
presentades s’establirà per a cada concurs i/o premi, de conformitat a criteris tècnics. 
 

5. Jurat 
Es designarà un jurat especialista que estarà integrat per persones independents de 
reconeguda vàlua, especialistes en les diferents matèries de cada àmbit, de 
trajectòria i solvència reconegudes en l’àmbit, escollits a proposta dels 
organitzadors del concurs i el secretari amb veu i sense vot. El jurat podrà ser 
auxiliat per una comissió assessora. Els acords del jurat s’adoptaran pel vot 
favorable de la meitat simple dels membres, excepte que es prevegi un règim 
diferent d’adopció dels acords en la convocatòria. La condició de membre del Jurat 
és incompatible amb la presentació al premi. 
 

El funcionament del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic. 

6. Criteris d’atorgament 
Els premis s’atorgaran a aquelles propostes que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats, que podran ser substituïts o 
complementats per la corresponent convocatòria: 
 

- Grau d’adequació de la proposta a l’objecte i finalitat del premi 
- Metodologia i rigor tècnic 
- Innovació, originalitat i/o rellevància 
- Qualitat tècnica de la proposta 

 
Atenent les diverses tipologies de concursos i premis, les convocatòries han de 
concretar els criteris de valoració de les sol·licituds, que hauran d’obeir a criteris 
objectius i no podran ser discriminatoris, i no se'n poden utilitzar d'altres que els 
previstos expressament. Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a 
l’objecte. Així mateix, han d'indicar la puntuació atribuïda. 
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7. Premi 
Les respectives convocatòries establiran els tipus de premi, que podran ser 
prestacions econòmiques (en espècie o en metàl·lic) o premis de caràcter simbòlic 
i/o honorífic. El premi podrà adequar-se a les categories que estableixi la 
convocatòria. 
 

Pel que fa a la tributació dels premis, tots els premis estaran subjectes a les 
retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal vigent. 
 

8. Acceptació i interpretació de les bases 
La participació en els concursos i/o premis pressuposa l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases. El jurat de cada convocatòria té la facultat d’interpretar les Bases i 
de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat. 

9. Tractament de les dades de caràcter personal 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Manresa tractarà les 
dades facilitades en relació amb aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-
la i no es cediran sense el seu consentiment o una previsió legal. 

Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del 
tractament, i portabilitat, les persones interessades hauran d’adreçar un escrit a 
l’Ajuntament a l’adreça Plaça Major, 1, de Manresa, o mitjançant instància general a 
la Seu Electrònica o mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat. 

10. Vigència 

La vigència d’aquestes bases reguladores és indefinida mentre no es modifiquin o 
es deroguin expressament. Qualsevol modificació dels articles de la legislació 
bàsica que reprodueixen aquestes bases implica la modificació, en els mateixos 
termes, dels apartats respectius, sens perjudici de la possible modificació de les 
mateixes. 

11. Règim jurídic 

Per a tot el que no preveuen aquestes bases són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, l’Ordenança 
municipal de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el 
que disposi les Bases d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de 
Manresa, i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació. 
 

Aquells premis i/o concursos que disposin de bases específiques pròpies, aquestes 
bases tindran caràcter supletori. 

 

Segon.- Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies, 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una referencia d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

mailto:dpd@ajmanresa.cat
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Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat    termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
  
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=11827.0 
 
 
Es fa constar que la votació anirà a 24 vots atès que el regidor Felip González Martín, 
del GMPSC-CP, es trobava fora de la sala en el moment de lectura i la votació 
d’aquest dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1 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. 

 

 

6.2 Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la presentació de la candidatura 

de Manresa com a Capital de la Sardana 2024. (OSC. CUL 10/2021). 
 
 
Es fa constar que el regidor Felip González Martín, del GMPSC-CP, es reincorpora a 
la sessió durant el debat d’aquest punt. 
 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Festes, de 4 de 
novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 

 
“Antecedents  
 
Les entitats Agrupació Cultural del Bages-Foment de la Sardana, Casal Cultural de 
Dansaires Manresans i Grup Sardanista Dintre el Bosc, han elaborat conjuntament 
sota el nom .Manresa (Punt Manresa) una proposta per tal que Manresa sigui Capital 
de la Sardana 2024. 
 
 
La Capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el 
prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural en els 
territoris de Catalunya, Andorra i Nord de Catalunya i també promoure i projectar el 
municipi designat com a Capital de la Sardana tant a l'interior com a l'exterior de les 
fronteres polítiques del país.  
 
La proposta de .Manresa contempla com a objectiu específic per a la ciutat el 
d’augmentar la vinculació de la sardana amb altres entitats cíviques i esdeveniments 
de ciutat i sosté que a Manresa la sardana és reflex de la ciutat com a ciutat: 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=11827.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=11827.0
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 oberta i integradora 

 diversa i intergeneracional 

 moderna i innovadora 

 sostenible i amb projecció de futur 
 
D’acord amb les bases “Capital de la Sardana” redactades per la Confederació 
Sardanista de Catalunya, qualsevol municipi pot aspirar a ser designat Capital de la 
Sardana. Per ser-ho ha de presentar la corresponent candidatura, que la Comissió 
l'elegeixi com a capital d'entre les candidatures presentades en cada edició i que signi 
el protocol d’acceptació corresponent. 
 
La sol·licitud de designació, que s’ha de presentar a la Comissió Capital de la 
Sardana, ha de ser acordada pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’entitat sardanista 
de la població. En cas d’existir més d’una entitat, la proposta ha de ser efectuada 
preferiblement pel conjunt d’entitats sardanistes de la població. 
 
Com a requisits, la població candidata ha d’haver mantingut una activitat sardanista de 
forma pública i socialment reconeguda, en els seus vessants d’organització de 
ballades, concerts, aplecs, concursos o ensenyament, duta a terme per entitats 
sardanistes o entitats cíviques amb seccions sardanistes autònomes i reconegudes.  
 
En cas de ser nomenada Capital de la Sardana, l’Ajuntament i la Confederació 
Sardanista de Catalunya signaran un protocol d’actuació i es crearà un comitè 
Organitzador que sigui capaç d’assumir i responsabilitzar-se del desenvolupament dels 
actes de la capitalitat de la sardana durant tot l’any.  
Vist l’informe de la tècnica de Cultura emès en data de 4 de novembre de 2021 
proposant demanar aquest reconeixement, en el que es recull la proposta de les 
entitats Agrupació Cultural del Bages-Foment de la Sardana, Casal Cultural de 
Dansaires Manresans i Grup Sardanista Dintre el Bosc per tal que Manresa sigui 
Capital de la Sardana 2024. 
 
Vist l’informe jurídic emès en data 4 de novembre de 2021 en relació a la proposta 
relativa a la presentació de la candidatura de la ciutat de Manresa com a Capital de la 
Sardana 2024.   
 
Fonaments de dret  
 
L’article 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català també 
estableix com patrimoni cultural català - els béns immaterials integrants de la cultura 
popular i tradicional i les particularitats lingüístiques, d'acord amb la Llei 2/1993, del 5 
de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme 
cultural. 
L’article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix 
que en l’exercici de llurs competències les administracions catalanes han de vetllar per 
la integritat del patrimoni cultural català, per la protecció, la conservació, l'acreixement, 
la difusió i el foment d'aquest patrimoni, i han d'estimular la participació de la societat, 
per la qual cosa s'han de dotar dels mitjans materials i personals adequats. 
 
Per la seva part, la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura 
popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, en el punt 2n de l‘article 2 
s’estableix que la  cultura popular i tradicional inclou tot el que fa referència al conjunt 
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de manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les festes i els 
costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions 
festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres 
manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents 
a difondre-les arreu del territori i a tots els ciutadans. 
 
L’article 3 del mateix text legal propugna que les administracions públiques de 
Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional catalana en llur àmbit 
territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de: 
 

a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i 
donar suport a les entitats que les mantenen i les difonen. 
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes. 
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals. 
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració 
amb els museus i altres entitats. 
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa que els 
ens locals poden promoure activitats i prestar tots aquells serveis que contribueixin a 
satisfer les necessitats de la comunitat veïnal. En el mateix sentit es pronuncia l’article 
66.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003. 
Per tot això, el regidora delegada de Cultura i, proposa al Ple de la Corporació 

l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
Primer:- APROVAR la presentació de la candidatura de Manresa com a Capital de la 

Sardana 2024 d’acord amb la proposta, que consta a l’expedient, elaborada per les 

entitats sardanistes de Manresa amb el nom de .Manresa (Punt Manresa). 

 
Segon.- TRASLLADAR aquest acord a .Manresa (Punt Manresa), als efectes de la  
presentació de la candidatura de Manresa com a Capital de la Sardana 2024.” 
 
  



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            129 

 
 

“ 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            130 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            131 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            132 

 
 

 
 
 
 

 
  



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            133 

 
 

 
 
 
 

 
  



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            134 

 
 

 
 
 
 
 

” 
 
 
 

 
 
 



 
 

         Acta de la sessió plenària núm. 11, de 18 de novembre de 2021                            135 

 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Puig Guitart, en representació del Grup 
Sardanista Dintre el Bosc, que ha demanat per a intervenir en el punt 6.2.1 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/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=12113.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per habilitar un canal 

municipal de denúncia de l’incompliment de la Llei de regulació del preu 
dels lloguers.- 

 
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 12 de 
novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“El 9 de setembre de 2020 va aprovar-se al Parlament de Catalunya la Llei 11/2020 de 
18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge. Aquesta és una llei pionera a tot l’estat que, 
finalment, ha regulat els preus dels lloguers i frena de forma directa l’especulació amb 
l’habitatge i comença a desescalar els preus d’aquelles zones considerades 
“tensionades”.  
 
La Llei concreta que els anuncis de pisos han d’informar dels següents elements:  
 

• El valor de l’índex de referència actualitzat.  
• L’import de la renda del darrer contracte d’arrendament.  
• La superfície útil de l’habitatge (tal com s’indica a la cèdula d’habitabilitat), no la 

construïda.  
Malauradament, però, molts arrendadors, immobiliàries i administradors de finques 
obvien la llei o fan trampes per esquivar-la i continuar obtenint guanys rendistes a 
costa d’uns preus abusius. Una de les formes que tenen de fer-ho és obviant 
informació obligatòria als anuncis de pisos i pujant el preu dels lloguers. Les denúncies 
de la ciutadania que es troben davant d’algun incompliment dels que recull la llei es 
poden adreçar a l’Agència Catalana de Consum.  
 
Actualment, l’Ajuntament de Manresa tramita les denúncies que des de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge se li fan arribar, quan detecten contractes nous que no 
respecten el preu marcat per llei. Però com a administració més propera a la 
ciutadania també podem ser proactius i facilitar la denúncia per part dels ciutadans, 
encara que no hi hagi un contracte de lloguer, per fer més efectiva la implementació de 
la llei.  
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=12113.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=12113.0
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Al mateix temps, per responsabilitat, l’Ajuntament pot fer saber a immobiliàries, 
administradors de finques, portals de lloguer, la Cambra de la Propietat, que han de 
complir amb la llei i que en cas contrari poden ser multades.  
 
És per tot això, que Fem Manresa proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Habilitar un canal municipal de denúncia amb l’Ajuntament, de forma 
telemàtica i  també presencial als equipaments municipals, per incompliment de la 
normativa de la Llei de Regulació de Preus de Lloguer, i com a Ajuntament 
comprometre’ns a realitzar totes les denúncies que arribin a través d’aquest canal.  
 
Segon.- Fer difusió d’aquest canal a tota la ciutadania, a través dels mitjans propis de 
l’Ajuntament, i també a través de cartellera als equipaments municipals, i la 
recomanació a immobiliàries, administradors de finques, la Cambra de la Propietat i 
portals de lloguer que també tinguin la informació del canal de denúncia  penjada a la 
vista als seus locals, aparadors i plana web.  
 
Tercer.- Realitzar recordatori a immobiliàries, administradors de finques, la Cambra de 
la Propietat i portals de lloguer de les seves obligacions com a arrendadors en relació 
a la Llei 11/2020 de regulació del preu de lloguer, que poden ser sancionats pel seu 
incompliment i de l’existència del canal de denúncia per part dels ciutadans.  
 
Quart.- Donar a conèixer aquests acords a l’Agència Catalana de l’Habitatge i a 
l’Agència Catalana de Consum.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=13393.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.1 del Grup Municipal de Fem Manresa, 

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

2 vots negatius (2 GMCs) i 4 abstencions (4 GMPSC-CP) i, per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
A continuació, L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat 
conjunt i la votació separada de la proposició 7.2, del Grup Municipal de Fem Manresa, 
i la moció 8.3, del Grup Municipal del PSC-CP. 
 
Abans d’iniciar el debat d’aquests dos assumptes, l’alcalde sotmet a votació la 

prèvia i especial declaració d’urgència de la moció 8.3, de conformitat amb allò que 

disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 

de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 

membres presents. 

 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=13393.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=13393.0
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Aquesta votació la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=15730.0 
 
 
7.2.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la defensa del 

territori i el rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern.- 
 
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 15 de 
novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 

“L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el 

productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals davant 
dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta pel que 
fa al creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, 
sense que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la 
situació. 
 
El creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple 
d’incògnites globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en 
estat d’emergència planetària. L’impacte social derivat de l’acumulació i sinergies 
negatives d’aquests riscos ecològics majors producte del domini d’un capitalisme posa 
com mai en perill l’avanç cap a un benestar segur per a tota la nostra espècie en 
camps com una justa distribució de béns naturals així com en l’accés a l’habitatge, 
l’equitat social, la salut, la igualtat de gènere o el propi exercici de la democràcia. 
 
L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no 
podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos 
naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat incapaç 
d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, sinó que no 
ha canviat el model de desenvolupament basat en un creixement il·limitat a expenses 
de la natura. Es tracta d’un model esgotat amb greus conseqüències sobre la salut de 
les persones i els ecosistemes del nostre entorn més proper. 
 
L’Estat espanyol no ha desenvolupat cap tipus de política ambiental més enllà 
d’algunes declaracions de principis. Acumula sancions internacionals per incompliment 
dels objectius i terminis fixats en diversos àmbits, treballant activament per tombar lleis 
contra el canvi climàtic proposades des de la Generalitat, continua apostant per un 
model urbanístic depredador de territoris i recursos i sustentant-se en un paradigma de 
la mobilitat basada en l’hegemonia del vehicle privat de combustió. Mentre els 
fenòmens climàtics extrems es fan cada cop més habituals, els debats sobre el model 
de desenvolupament s’encallen a l’hora de tocar els privilegis i els beneficis d’una 
minoria. 
Als Països Catalans s’ha seguit la mateixa tendència, amb  polítiques públiques 
ambientals que destaquen per la seva manca de profunditat per provocar uns canvis 
tan necessaris com urgents per tal de posar la vida al centre. La dependència d’un 
model turístic gens sostenible, depredador de territoris i paisatges, gran consumidor de 
recursos, generador de residus i del que es deriva una precarietat laboral, l’expulsió de 
veïnes de molts barris i la desaparició del món rural, impedeix la transició cap a un 
model alternatiu. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=15730.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=15730.0
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L’emergència climàtica i la forma de vida basada en l’explotació sense límit de la 
natura que ens ha portat el capitalisme ha d’arribar a la seva fi. Perquè la crisi 
econòmica actual també és social i ambiental i es pateix de forma desigual segons la 
classe,  el gènere o l’origen. 
 
En els darrers mesos hem vist com els governs català i espanyol continuen apostant 
per polítiques que no fan més que seguir sustentant aquest model extractivista i 
depredador, que ens empeny cap a l’abisme del col·lapse climàtic i ambiental. 
 
Els seus projectes com l’ampliació dels aeroports del Prat, Alguaire i Palma, els ports 
de Barcelona i València, macroesdeveniments com els JJOO d’hivern del Pirineu o els 
congressos de negocis de Barcelona, l’arribada sense aturador de creuers als ports 
marítims, la proliferació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques allunyades dels 
centres de consum d’energia que verdegen les marques de les elèctriques i les MATs 
que estem veient que porten associades, els pisos turístics, les AREs, les estacions 
d’esquí deficitàries i rescatades amb diners de totes, entre molts d’altres, són el màxim 
exponent d’un sistema econòmic que ens sotmet a ser el balneari d’Europa, abocant-
nos al monocultiu turístic que només ens porta especulació, precarietat i una economia 
fràgil davant dels canvis ambientals i fragmentada, totalment dependent i gens 
autosuficient com a Països Catalans. 
 
És per tot això, que Fem Manresa proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè facin un gir en les 
actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin 
per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem immersos en situació 
d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència.  
 
SEGON- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per a que garanteixi la 
realització d’un referèndum segons la Llei Catalana de Consultes Populars (Llei 4/2010 
del 17 de març) a les comarques afectades pel macroesdeveniment dels Jocs 
Olímpics d’hivern 2030 (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt 
Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès) i, en cas contrari, que es retiri immediatament 
de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de 2030. 
 
TERCER- Comunicar aquests acords als Ministeris i Conselleries afectades del 
Govern de l’Estat espanyol i del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on 
es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica d’aquest projecte, sobre les 
alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant als 
agents del sector per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui 
capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes populars.” 
 
8.3.-  Moció el Grup Municipal del PSC-CP de Suport a l’impuls de la 
 Candidatura  dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Barcelona-
 Pirineus. 
 
El secretari exposa la moció del Grup Municipal del PSC-CP , de 17 de novembre de 
2021, que es transcriu a continuació: 
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“Atès que en l’ordre del dia del Ple Municipal ordinari de Novembre s’ha inclòs una 
proposició del Grup Municipal Fem Manresa de rebuig a la celebració dels Jocs 
Olímpics d’Hivern en el 2030 a Barcelona-Pirineus. 

Atès que el Grup Municipal del PSC hauria esmenat a la totalitat l’esmentada 
proposició. 

Atès que actualment està treballant la Comissió encarregada de fer una proposta de 
modificació del ROM de l’Ajuntament i que, entre altres qüestions, està proper un 
acord de tots els grups per tal que, quan es presenti una esmena de substitució, també 
es pugui votar la proposició original i no només l’esmentada esmena. 

Atès que no és voluntat del GM del PSC que no es pugui votar la proposició original 
del Grup Municipal Fem Manresa.   

És per tot això que el GM del PSC presenta la present moció perquè l’Ajuntament de 
Manresa doni el seu suport a la candidatura dels esmentats Jocs Olímpics, amb 
l’esperança que pugui ser aprovada per una àmplia majoria representativa i que els 
municipis del Pirineu rebin l’escalf que creiem que es mereixen per la seva iniciativa. 

I és per això que proposem l’adopció dels següents 

ACORDS, 

1. Sumar-nos a l’impuls a la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics 

d’Hivern Barcelona–Pirineus 2030 amb el lideratge de la Generalitat de 

Catalunya pensant en un projecte global i de consens de País al servei del 

seu desenvolupament social, econòmic i territorial en una perspectiva 

sostenible.  

 
2. Posar de manifest l’enorme impacte positiu que tindrà per el Pirineu la 

celebració d’uns Jocs olímpics d’hivern que donaran a conèixer al món una 

de les serralades pirinenques més adequades per la pràctica dels esports 

d’hivern i a la vegada per la millora de les infraestructures existents, 

impulsant la candidatura com a palanca per millorar la relació territorial de 

les comarques d’alta muntanya amb Barcelona i la resta del País. 

 

3. Dialogar i treballar conjuntament entre les institucions públiques, 

especialment la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i els 

ajuntaments directament implicats, les Diputacions, consells comarcals de 

l’àmbit del Pirineu i també els diversos interlocutors socials, empresarials i 

sindicals així com el sector dels esports d’hivern. A més de col·laborar amb 

el COE, COI, Govern d’Espanya, Govern de l’Aragó i Ajuntament de 

Barcelona, per fer viable un projecte creïble i potent a nivell intern i a nivell 

internacional.” 

 
La lectura i les intervencions dels punts 7.2 i 8.3 les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=15774.0 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=15774.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=15774.0
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L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2 del Grup Municipal de Fem Manresa, 

i el Ple la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GM Fem Manresa), 14 vots negatius (8 

GMJxM, 4 GMPSC-CP  i 2 GMCs) i 8 abstencions (8 GMERC). 

 

L’alcalde sotmet a votació la moció 8.3 del GMPSC-CP, i el Ple l’aprova per 12 

vots afirmatius (8 GMJxM i 4 GMPSC-CP), 3 vots negatius (3GM Fem Manresa) i 

10 abstencions (8 GMERC i 2 Cs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 

contingut que ha quedat reproduït. 

 

Tot seguit es reprèn l’ordre del dia en el punt 7.3. 
 
 
7.3.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de suport 

als bagencs acusats després de la Marxa per la Llibertat de 2019.- 
 
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 15 de 
novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 

“Atès que, 

Quatre bagencs estan encausats arran de la seva participació en les Marxes per la 
Llibertat en protesta per la condemna dels nostres líders polítics. Marxes que van 
aplegar milers i milers de participants i que van ser totalment pacífiques 

També va ser el cas de la Marxa que procedent de Berga va arribar a Manresa el 16 
d’octubre, recollint la incorporació de cada cop més  persones a cada població. I així 
fins arribar a la zona esportiva del Congost, a Manresa. 

Ara, quatre bagencs es veuen acusats –sense cap prova– tant per part dels Mossos 
d’Esquadra (i dels serveis jurídics de la Generalitat) com per part de la fiscalia. Tots 
ells estan pendents de judici. La Generalitat els demana 2 anys de presó i 
indemnitzacions importants. I la fiscalia eleva l’acusació a 7 anys de presó i 10 anys i 
mig, segons els casos. 

Tot plegat són penes desproporcionades que no responen a cap prova concreta. Les 
acusacions són genèriques (“desordres públics”, “atemptat a l’autoritat”, “danys” i 
“lesions”) i fan referència al suposat llançament d’algun objecte a la línia policial que 
protegia la caserna de la guàrdia civil. En cap cas s’aporta cap prova que permeti 
inculpar a aquests ciutadans d’haver estat els autors d’aquests suposats fets. Els 
quatre bagencs, d’edats diferents i de poblacions diferents del Bages, semblen haver 
estat assenyalats aleatòriament com a forma de dissuasió col·lectiva a la protesta 
política. 

Proposem els següents acords : 

1. Demanar la retirada  de les acusacions i l’arxivament de la causa ja que 

acusar-les sense proves és un fet greu, i una mala praxi policial.  
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2. Denunciar l’onada repressora injustificada i desproporcionada que s’intenta 

aplicar arreu del país als actes de protesta que aquells dies es van realitzar 

contra la condemna dels nostres líders polítics. A la vegada que mostrem la 

nostra preocupació davant dels casos de persecució policial i judicial envers 

activistes vinculats a àmbits tan diversos com el moviment per l’habitatge, el 

feminisme, el sindicalisme o el moviment estudiantil. 

3. Exigir al cos dels Mossos d’Esquadra que actuï sempre basant-se en proves 

empíriques i demostrables. 

4. Comunicar aquests acords a Bages pels Drets Civils, als Departaments 

d’Interior i de Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General 

de la Policia i la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets 

Humans de la Generalitat de Catalunya, i, així mateix, traslladar l’aprovació a 

Bages pels Drets Civils, a Alerta Solidària, el Centre Delàs i l’Associació Irídia.” 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=18927.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3 dels Grups Municipals d’ERC, JxM i 

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

Fem Manresa) i 6 vots negatius (4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i, per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 
 
El secretari informa que els assumptes sobrevinguts han estat debatuts 
anteriorment. 
 
 
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 podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=20039.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=18927.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=18927.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=20039.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=20039.0
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10.- Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local 

amb caràcter reservat núm. 46, 47, 49 i 50, dels dies 13, 19 i 26 d’octubre i 
2 de novembre de 2021, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 
43, del dia 21 de setembre de 2021.-  

 
Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local 
amb caràcter reservat núm. 46, 47, 49 i 50, que corresponen a les sessions dels dies   
13, 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de 2021, i de l’acta de la Junta de Govern Local 
amb caràcter públic núm. 43, del dia 21 de setembre de 2021, pel repartiment que de 
les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a
a5f83011b?startAt=20049.0 
 
 
11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  

 

No se’n formulen. 

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22a

a5f83011b?startAt=20064.0 

 

Es fa constar, que en decurs del Ple, el regidor Pol Huguet Estrada i la regidora 
Mariona Homs Alsina, en  nom del Grup Municipal d’ERC, dediquen unes paraules 
en record del Pep Sala i Vilarasau, militant d’Esquerra Republicana de Catalunya, les 
quals es transcriuen a continuació: 
 
 
Paraules del regidor Pol Huguet Estrada 
 
“Volem fer un recordatori al Pep Sala i Vilarasau, militant d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que va morir ahir després d’un càncer fulminant, i que ens ha deixat a tots 
estorats, perquè ni ho sabíem molts de nosaltres. Era un militant hiperimplicat, 
perseverant, persuasiu, empàtic, pencaire com pocs, bona persona i el trobarem molt 
a faltar. 
 
De fet, amb les recomanacions que el Pep m’havia fet, han condicionat la meva 
manera d’entendre la natura i les polítiques que estem duent a terme per la 
preservació de la biodiversitat, i vull pensar, que avui estaria content.” 
 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=20049.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=20049.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=20064.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b07d06e462017d22aa5f83011b?startAt=20064.0
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Paraules de la regidora Mariona Homs Alsina 
 
“El Pep Sala i Vilarasau era una persona molt important per tots nosaltres. Era un 
activista molt conegut i tothom està sentint molt la seva pèrdua. I segueix sent ell, com 
tants d’altres, una de les milers de persones que han sigut represaliades durant tota 
aquesta època per exercir drets fonamentals, com és el dret a manifestació, el dret a 
exercir la llibertat d’expressió o combatre el feixisme en totes les seves formes.” 

 

L’alcalde, abans de finalitzar la sessió, manifesta que avui han aprovat temes molt 

importants per a la ciutat: la remunicipalització del servei de la grua, la compra de la 

Fàbrica Nova i el Pla Estratègic del Cardener.  

 

Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 

sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 

de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 

El secretari general,        Vist i plau 
          L’alcalde, 
 
 


