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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 4/2022 

Dia:  21 d’abril de 2022 

Hora:  17:00 h a 20:06 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 
Josep Gili Prat 
Montserrat Clotet Masana 
Núria Masgrau Fontanet 
Mariona Homs Alsina 
 
Regidors i regidores 

Anna Crespo Obiols 
Rosa M. Ortega Juncosa 
Claudina Relat Goberna 
Antoni Massegú Calveras 
M. Mercè Tarragó Costa 
Antoni Josep Valentí Moll  
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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Absents justificats 
 
Tinent d’alcalde 

David Aaron López Martí 
 
Regidors 
Jamaa Mbarki el Bachir  
Pol Huguet Estrada 
 

ORDRE DEL DIA 

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

núm. 3, del dia 17 de març de 2022.-  

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4019, de 22 de març de 2022, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, en la 
Presidència de la Junta de Govern Local convocada per al dia 22 de març de 
2022, a les 12 h. (SGR.ABS 4/2022).- 

 
2.2.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4971, de 8 d’abril de 2022, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel tercer tinent d’alcalde, durant el 
període comprès entre el 13 i el 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos (SGR.ABS 
6/2022).- 

 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4290, de 25 de març de 2022, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022, dins el 
pressupost municipal vigent (PRE.MOD 4/2022).- 

 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4263, de 25 de març de 2022, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2022, dins el 
pressupost municipal vigent (PRE.MOD 5/2022).- 

 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4137, de 23 de març de 2022, 
 sobre l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini referent al període 2023, 
 2024 i 2025. (INT.PPT 01/2022).- 
 
2.6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 25 de març de 2022, relatiu al 
 període mitjà de pagament a proveïdors –  Febrer 2022. (INT.DON 10/2022).- 
 
2.7.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, d’1 d’abril de 2022, en relació al 
 compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, Regla de la Despesa i 
 Objectiu de Deute en la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021. (INT.DON 
 11/2022).- 
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2.8.- Donar compte dels informes de Control Financer del Pla Anual 2021. (INT.PER 
 2021/3).- 
 
2.9.- Donar compte de l’informe definitiu de control financer de les auditories de 
 compliment dels ens dependents, exercici 2021, de 7 d’abril de 2022. (INT.AUD 
 2/2022).- 
 
2.10.-  Donar compte de l’informe definitiu de control financer de les auditories de 
 comptes dels ens dependents, exercici 2021, de 7 d’abril de 2022. (INT.AUD 
 1/2022).- 
 
2.11.- Donar compte de l’informe d’auditoria del Registre Comptable de Factures de 
 l’exercici 2021, de 6 d’abril de 2022. (INT.DON 12/2022).- 
 
2.12.- Donar compte de l'Informe Resum Anual de Control Intern, exercici 2021. 
 (INT.DON 13/2022).- 
 
 
3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

 
3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desafectació de dos béns de domini 

públic de l’Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions de 
l’Ajuntament, i la seva declaració com a parcel·les sobreres. (PAT.EXE 
23/2022).- 

 
3.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal 

d’habitats amb referència a 1 de gener de 2022. (AJT.DIC 26/2022).- 
 
3.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de 

crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 536/2022).- 
 
3.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per ensenyaments a l’Escola 
d’Art, i de l’ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per ensenyaments 
al Conservatori Municipal de Música de Grau Professional. (AJT.DIC 28/2022).- 
 

3.1.5.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Pla d’Ajust consolidat. 
(AJT.DIC 32/2022).- 

 
3.1.6.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de la base 4 de les 

Bases d’Execució del Pressupost del 2022. (AJT.DIC 33/2022).- 
 
3.1.7.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 7/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 7/2022).- 
 
3.1.8.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 8/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 8/2022).- 
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4. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM. 

Col·lector en l’àmbit de les fàbriques Vermella i Blanca. (PLA.POU 1/2021).- 
 

4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació del servei de retirada i 
dipòsit de vehicles de la via pública del municipi de Manresa, corresponent a 
l’exercici 2019. (CON.EXE 96/2021).- 

 
4.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació del servei públic 

d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, 
corresponent a l’exercici 2019. (CON.EXE 97/2021).- 
 

4.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga i de la 3a modificació del 
contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les instal·lacions 
tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i de 
protecció contra la legionel·la dels equipaments municipals. (CON.EXE 
17/2022).- 
 

4.1.5.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió de tarifes i de la relació de 
preus per minut de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme de la 
Plaça Porxada, per a l’exercici 2022. (CON.EXE 13/2022).- 

 
4.2 Regidoria delegada de Ciutat Verda 
 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Púbica i Ciutat Intel·ligent 
 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de la 

concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de 
recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. 
(CON.EXE 46/2022).- 

 
 
5. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
5.1 Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement  
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les 

ajudes a les empreses per a  la contractació de persones en situació d’atur, en 
el marc dels Fons de  Prestació dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la 
Diputació de Barcelona. (SUB.BCO 12/2022).- 
 

6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de la cessió d’ús a favor 

de la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA (FORUM, SA), d’un conjunt d’habitatges de titularitat municipal. 
(PAT.CUS 3/2020).- 
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6.2 Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 
 
6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús gratuïta 

d’un local de titularitat municipal, situat a la plaça de Cal Gravat núm. 2, a favor 
de l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent. (PAT.EXE 5/2022).- 

 
6.3 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
6.3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús 

corresponent al local núm. 29 i una part del local núm. 28, ubicats a l’octogonal 
11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat Gedi Gestió i Disseny, SCCL. 
(PAT.EXE 13/2022).- 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa en suport al dret a 

l’autodeterminació del Poble Sahrauí.- 
 
7.2.- Proposició del Grup Municipal del PSC sobre un acord de corresponsabilitat i 

cogovernança amb el món local, pel que fa al foment i al finançament de 
l’Educació de 0-3 anys a Catalunya.- 

 
7.3.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i PSC per a uns Municipis i 

Comunitats Cuidadores.- 
 
 
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. 11, 12, 14, 15 i 16, dels dies 8, 15, 22 i 29 de març i 5 
d’abril, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 8, del dia 15 de febrer 
de 2022.-  

 
11.- Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de 

l’Ajuntament de Manresa.- 
 
 
12.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
Informa que les votacions aniran a 22 vots atès que hi ha 3 absències. Dues dels 
regidors del Grup Municipal d’ERC, David Aaron López Martí i Jamaa Mbarki el Bachir, 
per indisposició, i una tercera absència, del regidor Pol Huguet Estrada, del Grup 
Municipal d’ERC, que es troba en situació de permís de paternitat. 
 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del dia. 
 
 
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. 3, del dia 17 de març de 2022.-  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió plenària número 3, que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia 17 
de març de 2022, 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 22 
membres presents.   
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=1.0 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4019, de 22 de març de 

2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, 
en la Presidència de la Junta de Govern Local convocada per al dia 22 de 
març de 2022, a les 12 h. (SGR.ABS 4/2022).- 

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=1.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=1.0
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Antecedents 
 
Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència ha hagut d’absentar-se transitòriament 
el dia d’avui, es fa necessari procedir a la substitució transitòria reglamentària  

Consideracions legals 

 
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, 
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que 
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 5475, de 27 de juny de 2020, publicada en el 
BOPB de 6 de juliol de 2020 , es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els 
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, el primer tinent 
d’alcalde senyor Valentí Junyent Torras, el substituirà en la presidència de la Junta de 
Govern Local, convocada per avui 22 de març de 2022, a les 12 hores, amb caràcter 
reservat. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Valentí Junyent 
Torras. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=91.0 
 
 
2.2.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4971, de 8 d’abril de 2022, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel tercer tinent d’alcalde, durant 
el període comprès entre el 13 i el 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos 
(SGR.ABS 6/2022).- 

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=91.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=91.0
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“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
El titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment del dia 13 d’abril de 
2022 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la 
substitució transitòria reglamentària. 

Consideracions legals 

 
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, 
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que 
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 5475, de 27 de juny de 2020, publicada en el 
BOPB de 6 de juliol de 2020,  es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els 
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
PRIMER. Que durant el període comprès entre el dia 13 d’abril de 2022 al 18 d’abril 
de 2022, ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i del 
primer i la segona tinent d’alcalde, les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
transitòriament pel tercer tinent d’alcalde, senyor Joan Calmet Piqué que substituirà 
amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al tercer tinent d’alcalde, senyor Joan Calmet 
Piqué. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=108.0 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=108.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=108.0
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2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4290, de 25 de març de 
2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
4/2022, dins el pressupost municipal vigent (PRE.MOD 4/2022).- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient 
PRE.MOD 2022/4, de modificació de crèdits per incorporació de romanents per 
despeses generals, i part de romanents de despeses amb finançament afectat, 
finançat amb aplicació de superàvit, dicto la resolució següent: 
 
Antecedents 
 
Atès que el 16 de març de 2022 es va signar la resolució amb número 3654, en la que, 
degut a un error informàtic del procediment (PRE.MOD 4/2022), enlloc de la resolució 
es va tramitar i signar la plantilla de l’informe d’intervenció, fet que s’ha d’esmenar. 
 
Aquesta resolució s’ha de deixar sense efecte, i alhora tramitar la que aprova la 
modificació de crèdit en qüestió.  
 
L'expedient que es proposa per a la seva aprovació, per un import total de 
2.782.255,04 euros, versa sobre una incorporació de romanents de crèdits al vigent 
pressupost de despeses finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals 
per import de 2.764.195,28, i una incorporació de romanents amb finançament afectat 
que ascendeix a 18.059,76. 
 
Els crèdits a incorporar, procedeixen dels romanents de crèdits establerts en els 
articles 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 47.1 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal, 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 172 a 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local. Arts. 21.1.f), 22.2.a) 
i e), 113. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. Arts. 3-4, 11-13, 21, 23. 
 
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
ORDRE EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
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Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals aprovat per Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, art. 16. 
 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, arts. 40-42. 
 
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en quan a rectificació d’errors materials, de fet o 
aritmètics, 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER. Deixar sense efecte la Resolució número 3654, del 16 de març del 2022. 
 
SEGON. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. T4/2022, en la modalitat 
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord al detall que figura en el document 
Quadre_T4_2022, adjunt a l’expedient, per un import total de 2.782.255,04 euros a les 
aplicacions pressupostàries corresponents. 
 
TERCER. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
QUART. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
“ 
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” 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=121.0 
 

 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4263, de 25 de març de 

2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
5/2022, dins el pressupost municipal vigent (PRE.MOD 5/2022).- 

 
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. T5/2022, 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. 
 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=121.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=121.0
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Aquestes propostes són les següents: 
 

.- Serveis del Territori: Proposta de modificació de crèdits de data 22 de febrer   
d’import 42.028,31 euros. PRE.SOL 9 Creació partides "151.12.609.04 Altres 
infraestructures" i "151.12.622.00 Edificis i altres construccions" per fer front al 
pagament de la compravenda de la finca del Canal dels Panyos situada a la vora del 
riu Cardener, entre la resclosa dels Panyos i la fàbrica d’aquest mateix nom. 
 
.- Servei d’Urbanisme: Proposta de modificació de crèdits de data  8 de març  
d’import 27.000,00  euros. PRE.SOL 13   En data 12 de març de 2021 es va publicar la 
resolució, a favor de l’Ajuntament de Manresa, d’una subvenció per import de 
90.154,77 € en concepte d’actuacions de recuperació de riberes en rius i zones 
humides amb acords de custòdia fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya.  
 
Aquesta subvenció era bianual, a gastar entre l’any 2021 i el 2022. En el moment de 
l’acceptació, la totalitat de la subvenció es va consignar a la partida 21 17316090321, 
de millores de l’Anella Verda. Acabat l’any 2021, l’import restant de la partida 
associada a la 
subvenció, es va traspassar íntegrament a la partida 22 1731 6090321. 
 
Donat que algunes de les actuacions previstes en l’execució de la subvenció no 
corresponen a obres de millora, es proposa el canvi de consignació pressupostària  
per tal de poder acomplir els compromisos que es van adquirir al presentar la 
subvenció, concretament els destinats a accions de difusió ambiental i de reg dels 
arbres plantats 
 
.- Servei de Desenvolupament Local : Proposta de modificació de crèdits de data  22 
de febrer d’import 90,67  euros. PRE.SOL 12 Localret és un Consorci que té per 
objectiu social promoure i coordinar accions que facilitin la plena incorporació de 
l’Administració Local a la societat de la informació. L’Ajuntament de Manresa és 
membre del Consorci Localret segons acord del ple de data 17 de març de 1997. 
El Consorci Localret ha presentat factura corresponent a la quota 2022, per un import 
de 9.154,67€. 
 
Al pressupost municipal de l’exercici 2022 existeix l’aplicació pressupostària 
491046700 amb crèdit de 9.064€ per atendre l’esmentat compromís d’aportació al 
Consorci Localret. En aquest cas, manca un import de 90,67€ 
 
Aquesta modificació es distribueix com es detalla a continuació:  
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat 
definitivament en data 25 de gener de 2022. 
 
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 2022, 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 T5/2022, 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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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 2.3 i 
2.4 de l’ordre del dia. 
 
La lectura del punt 2.4 i les intervencions dels punts 2.3 i 2.4 les podeu consultar a 
l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=132.0 
 
 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4137, de 23 de març de 
 2022,  sobre l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini referent al 
 període 2023, 2024 i 2025. (INT.PPT 01/2022).- 
 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient 
administratiu elaborat referent al pla pressupostari a mig termini, previst en l’article 6 
de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i que s’acompanya com a annex 
únic, 

Resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini referent al període 2023, 2024 i 
2025, segons formulari que consta a la pàgina web del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública en l’apartat d’aplicacions de captura del Pla Pressupostari a mig 
termini (PPMP), i que es mostra tot seguit: 

 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=132.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=132.0
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SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.” 
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba
8a0f0086?startAt=333.0 
 
 
2.6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 25 de març de 2022, relatiu al 
 període mitjà de pagament a proveïdors –  Febrer 2022. (INT.DON 10/2022).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix que les Administracions Públiques hauran de 
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors  i disposar d’un pla de tresoreria 
que inclourà, almenys, la informació relativa a la previsió de pagaments a proveïdors, 
de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre 
morositat. 

De conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre , pel qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
de conformitat amb l’establert a la Disposició Transitòria Única del reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors a les Administracions Públiques (modificat pel 
Reial Decret 1040/2017). 

Per l’exposat, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors consolidat 
publicat a la pàgina web de l’entitat i enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és el 
següent: 

 
Dades PMP febrer de 2022: 

“ 

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba
8a0f0086?startAt=348.0 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=333.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=333.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=348.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=348.0
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2.7.- Donar compte de l’informe d’Intervenció, d’1 d’abril de 2022, en relació al 
 compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, Regla de la Despesa i 
 Objectiu de Deute en la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021. 
 (INT.DON 11/2022).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“Amb motiu de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 i 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 RDL 2/2004, de 5 de març i 
desenvolupades pel Real decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel 
Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel què es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides a 
l’article 4.1.b) 6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que s’aprova el Règim 
Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 
emeto el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir la sostenibilitat 
financera de totes les Administracions Públiques. 
 
Per això, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que 
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals han de realitzar-se sota el 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el previst en els 
articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
I d'igual manera, la variació de la despesa computable de l'Administració Central, de 
les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia 
espanyola. 
 
Es precís recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de 
salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement el 2020 (prorrogada pel 2021), 
considerant que es complien les condicions per mantenir-la en vigor  també per l’any 
2022, pel que el Consell de Ministres del passat 27 de juliol va acordar el manteniment 
de la suspensió de les regles fiscals. 
 
Aquesta decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats del 13 de setembre de 
2021, considerant que a Espanya es mantenen les condicions d’excepcionalitat que 
justifiquen mantenir suspeses les regles fiscals el 2022. D’aquesta manera, amb 
l’apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des del 
mateix dia que es va adoptar l’acord, es mantenen suspesos durant l’exercici 2022, els 
objectius d’estabilitat i deute, així com la regla de la despesa. 
 
En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de 
l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
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aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ni de la resta de la normativa 
que afecta a les hisendes locals; totes continuen en vigor. 
 
Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el Govern ha 
fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals en l'exercici 2021 
del 0,1% del PIB, i del 0% del PIB per l’exercici 2022, que servirà de guia per a 
l'activitat municipal. 
 
Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la responsabilitat 
fiscal de cadascuna de les administracions públiques a la qual es refereix l'article 8 de 
la referida Llei Orgànica 2/2012, com tampoc el principi de prudència a l'hora 
d'executar els seus pressupostos. 
 
SEGON. Legislació aplicable: 
 
 Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

 L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, 
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.1 

 Els articles 51 a 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 Article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 

 El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la 
Unió Europea (SEC-10). 

 La Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei 
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a 
Corporacions Locals (IGAE). 

 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març i el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de 
març, pel qual s’adopten mesures urgents extraordinàries i complementàries en 
l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. 

 Articles 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

 

TERCER. L'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, estableix que, la Intervenció 

                                                
1 La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en 
la seva Aplicació a les Entitats Locals, per la qual cosa seguirà vigent en el que no contradigui LOEPSF. 
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Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la 
pròpia Entitat Local i dels seus organismes i entitats dependents. 
 
Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en 
l’article 191.3 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, referit a la liquidació del 
pressupost general. 
 
El resultat del càlcul de l’avaluació de les Regles Fiscals, es realitzarà a efectes 
informatius, i no sorgirà cap efecte durant els exercicis 2020, 2021 i 2022 per estar 
aquestes, suspeses. 
 
Igualment serà d’aplicació als pressupostos de les entitats locals, el principi de 
sostenibilitat financera, doncs la suspensió de les Regles Fiscals, en concret l’objectiu 
de deute públic, no implica renunciar a la prudència en la gestió financera, sent 
plenament aplicable el principi de sostenibilitat financera, en termes de deute financer. 
 
QUART. Entitats que forma el Perímetre de Consolidació. 
 
El perímetre de consolidació d’aquesta corporació està format pel propi Ajuntament, i 
les següents entitats dependents:  
 

- Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia 

- Consorci per l’Impuls dels Serveis Educatius i Socials 

- Consorci de la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 

- Consorci per la Gestió de Residus del Bages 

- Consorci Parc Urbanístic de l’Agulla  

 
CINQUÈ. Compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària. 
 
L'objectiu d'estabilitat pressupostària, s'identifica amb una situació d'equilibri o 
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de 
finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC-10).  
 
El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les Entitats 
Locals, en termes pressupostaris SEC-10 i obviant certs matisos de comptabilització, 
s'obté de la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 
1 a 7 del Pressupost de Despeses.  
 
Aquesta operació ha de calcular-se a nivell consolidat incloent l'estabilitat dels ens 
dependents no generadors d'ingrés de mercat. 
 
A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la 
comptabilitat nacional, és necessari la realització d'ajustos a fi d'adequar la informació 
pressupostària d'aquesta entitat als criteris establerts en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10). 
 
Els ajustos efectuats son els següents: 
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1. Registre en comptabilitat nacionals d’impostos, taxes i altres ingressos. 

2. Tractament dels lliuraments a compte d'impostos cedits, del fons 

complementari de finançament i del fons de finançament d'assistència sanitària. 

3. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de 

despeses de la Corporació Local. 

4. Ajust per devolucions d’ingressos pendents de pagament. 

 
L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb motiu de la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2021, de l’Ajuntament de Manresa, una vegada 
realitzats els ajustos SEC-10, presenta els següents resultats: 
 

 
 
 
A nivell consolidat, la suma de els Capítols I a VII del Pressupost d'Ingressos, és major 
a la suma de els Capítols I a VII del Pressupost de Despeses. És a dir, els ingressos 
dels capítols I a VII del Pressupost són suficients per finançar les despeses d'aquests 
capítols del Pressupost de despeses, la qual cosa representa una situació de superàvit 
pressupostari.  
 
En conseqüència, amb base en els càlculs detallats es compleix l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària d'acord amb l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007 de 
2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats 
Locals. 
 
 

CÀLCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRA CONSOLIDADA LIQUIDACIÓ 2021

Capítol 1 Impostos directes 39.934.166,01 12.414.774,24    52.348.940,25  

Capítol 2 Impostos indirectes 2.725.022,97 250.864,46         2.975.887,43     

Capítol 3 Taxes i  altres ingressos 14.959.440,16 3.000,00       -                         666.167,87         15.628.608,03  

Capítol 4 Transferències corrents 25.421.519,62 76.250,00  159.666,70  -                         25.657.436,32  

Capítol 5 Ingressos patrimonials 330.621,85 20.534,48   3,37               351.159,70        

Capítol 6 Alienació d'inversions 4.728,40 4.728,40             

Capítol 7 Transferències de capital 2.937.408,71 373.217,91  3.310.626,62     

A) TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS

(Capítols I a VII)

Capítol 1 Despeses de personal 32.595.861,26 1.304.767,59      372.108,87         34.272.737,72  

Capítol 2 Compra de béns i serveis 25.780.228,01 15.988,01   2.301,23     106.259,65  8.575.253,66      203.016,01         34.683.046,57  

Capítol 3 Despeses financeres 513.841,35 14,81           490,00        98,67             20.637,74            535.082,57        

Capítol 4 Transferències corrents 6.045.585,61 2.111,78      19.639,50  90.366,70     6.157.703,59     

Capítol 5 Fons de contingència 0,00 -                        

Capítol 6 Inversions reals 11.028.102,86 332.915,86         6.548,86 -             11.354.469,86  

Capítol 7 Transferències de capital 2.704.794,01 370.144,57  3.074.938,58     

A) TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES

(Capítols I a VII)

A - B = C) ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

ABANS AJUSTOS SEC

D) AJUSTOS SEC 2010 -1.076.205,36 351,80 -         106.267,26 -        -1.182.824,42 

Pressupost d'Ingressos
Ajuntament de 

Manresa
Consorci CISES

Consorci 

Urbanístic de 

l'Agulla

Consorci del Bages 

per la Gestió de 

Residus

Fundació Aigues 

de Manresa Junta 

de la Sèquia

TOTAL

    86.312.907,72       20.534,48      76.250,00      535.887,98        12.665.638,70   

CONGIAC

          666.167,87    100.277.386,75   

Pressupost de despeses
Ajuntament de 

Manresa
Consorci CISES

Consorci 

Urbanístic de 

l'Agulla

CONGIAC
Consorci del Bages 

per la Gestió de 

Residus

Fundació Aigues 

de Manresa Junta 

de la Sèquia

TOTAL

    78.668.413,10       18.114,60      22.430,73      566.869,59        10.233.574,85             568.576,02      90.077.978,89   

      9.016.583,44   

   10.199.407,86         7.644.494,62          2.419,88   53.819,27 -    30.981,61          2.432.063,85   

C + D = F) ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA       6.568.289,26          2.419,88   

             97.591,85   

   53.819,27   -    31.333,41          2.325.796,59                97.591,85   
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SISÈ. Compliment de la Regla de la Despesa. 
 
La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa 
computable no superi la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut, 
publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, d'acord amb la metodologia 
utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es 
publicarà en l'informe de situació de l'economia espanyola. 
 
Davant la suspensió de les Regles Fiscals pels exercicis 2020 i 2021, la informació que 
es presenta respecte el compliment de la regla de la Despesa, és relativa a la variació 
de la despesa Computable de l’exercici 2021 respecte el 2020.  
 
S'entendrà per despesa computable a les ocupacions no financeres definits en termes 
del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del 
deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les 
Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. 
 
A. La taxa de variació de la despesa computable d'un exercici es calcula d'acord amb 
la següent fórmula:  
 

 
El càlcul de la despesa computable de l'any n-1, es realitzarà  a partir de la  liquidació 
del Pressupost d'aquest exercici. En cas de no disposar de la liquidació es prendrà una 
estimació de la mateixa.  
  
La despesa computable de l'any n, s'obtindrà a partir de la informació del Pressupost 
inicial d'aquest exercici. 
 
B. Es consideren “ocupacions no financeres” per efectuar el càlcul de la “despesa 
computable”, a les despeses dels capítols I a VII del Pressupost.  
 
Descomptant les despeses relacionades amb els interessos del deute (Capítol III. 
Despeses Financeres, excepte les despeses d'emissió, formalització, modificació i 
cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses 
per execució d'avals), obtindrem les “ocupacions no financeres (excepte interessos del 
deute)”. 
 
C. L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació del 
pressupost de l'exercici, presenta els següents resultats: 
 

T.V. Despesa computable (%) =  ( 
Despesa computable any n_ 

Despesa computable any n-1 
-1 ) *100 
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D. Sobre la base dels càlculs precedents i a les dades presentades, resultant 
necessari realitzar els ajustos detallats, s'observa que la despesa computable 
consolidada de l’Ajuntament de Manresa és de 71.328.375,91 euros l’any 2020 i de 
78.010.046,90 euros l'any 2021. 
 
Per tant, la variació de la despesa computable és positiva (9,37 %), per a l'exercici 
2021. 
 
En conseqüència, amb base en els càlculs detallats no es compleix l'objectiu de la 
Regla de la Despesa d'acord amb l'article 12 del Reial decret 1463/2007 de 2 de 
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 
12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
 
SETÈ. Compliment del límit de Deute. 
 
Considerant que per a l'Administració Local resulta d'aplicació l’article del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a efectes de determinar si l'Ajuntament 
compleix amb l'objectiu de deute Públic, l’avaluació del compliment de deute viu amb 
motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, de l’Ajuntament de Manresa, 
en termes consolidats, presenta els següents resultats: 
 

 

A) OCUPACIONS NO FINANCERES. Suma dels capítols 1 al 7 (excepte

interessos del deute)
83.071.280,12 89.542.911,13

(-) Alienació -312.377,67 -35.769,53

(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 351.352,98 1.430.927,60

(+) Devolucions ingressos 4.074,95 -478.366,01

(-) Despeses finançades amb fons finalistes UE / AAPP -11.785.954,47 -12.449.659,29

= B) DESPESA COMPUTABLE 71.328.375,91 78.010.043,90

Taxa de referència creixement PIB 0,00%

Despesa computable 2020 + Taxa Ref. Creix. PIB (0%) 71.328.375,91

(-) Augments permanents de recaptació (art. 12.4)

(+) Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4)

= C) Límit REGLA DE LA DESPESA 2021 71.328.375,91

-6.681.667,99

9,37%Increment despesa computable  ( % increment  despesa comput ab le 2 0 2 1 /  2 0 2 0 )

REGLA DESPESA LIQUIDACIÓ 2021

CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA (art. 12 Llei Orgànica 2/2012) a 

nivell CONSOLIDAT
Liquidació 2020 Liquidació 2021

Diferencia límit regla Despesa - Desp. computable 2019

Ajuntament de 

Manresa

Fundació Aigües de 

Manresa Junta de 

la Sèquia

Resta d'ens
DEUTE 

CONSOLIDAT

Deute viu a llarg termini 51.704.268,10  495.607,98              -                             52.199.876,08  

Deute viu a curt termini -                        

Deute viu avalat a llarg termini -                        

Deute viu avalat a curt termini -                        

Percentatge deute viu consolidat 56,38%

INGRESSOS CORRENTS 

LIQUIDATS AJUSTATS 92.589.572,36  
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VUITÈ. Aplicació del superàvit consolidat 
 
En relació a aquest apartat, primer cal atendre al què disposa l’art. 12.5 de la LOEPSF, 
el qual estableix que els ingressos de caràcter no finalista que s’obtinguin per sobre del 
previst es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic. 
 
De la liquidació del pressupost del 2021 es desprèn que no existeixen majors 
ingressos de caràcter no finalista respecte dels previstos inicialment. 
 
Segonament, l’article 32 de la LOEPSF estableix el següent: 
 
“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, 
en el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell 
d’endeutament net, sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import 
del superàvit a destinar a la reducció de deute. 

2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de reserva, 
amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema. 

3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament 
segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del 
procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.” 

Segons aquest article, primer ens cal determinar l’import que quedaria subjecte a les 
obligacions de l’article 32, per tant, es tracta d’obtenir un import a nivell consolidat. 
 
No obstant això, i segons el comentat a la part expositiva, queden suspesos durant 
l'exercici 2020, 2021 i 2022 els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de 
despesa. Això implica que les obligacions de l’article 32 sobre l’aplicació del superàvit 
tampoc s’apliquen, en estar condicionades als objectius d’estabilitat. Conseqüentment, 
el romanent de tresoreria per a despeses generals queda de lliure disposició. 
 
SETÈ. Conclusions. 
 
A la vista de l’exposat i amb motiu de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 de 
l’Ajuntament de Manresa i els seus ens dependents, cal informar, d'acord amb l’article 
16.2 del Reial decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària 
en la seva aplicació a les Entitats Locals, del següent resultat obtingut: 

A. Que aquesta Entitat Local compleix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària 
entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de 
finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 2010. 

B. Que aquesta Entitat Local no compleix l'objectiu de la Regla de la Despesa, 
entès com la situació en la qual la variació de la despesa computable no 
supera la taxa de referència de creixement del PIB corresponent a aquest 
exercici (0 %). 

C. Que aquesta Entitat Local, en relació a l’objectiu del límit del Deute Públic, es 
troba dins dels paràmetres de l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.” 
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba
8a0f0086?startAt=358.0 
 
 
2.8.- Donar compte dels informes de Control Financer del Pla Anual 2021. 
 (INT.PER 2021/3).- 
 
El secretari exposa els informes esmentats, els quals es transcriuen a continuació:  
 
“D’acord amb l’article 29.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula 
el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, el control 
financer de l’activitat econòmica financera del Sector Públic Local s’exercirà mitjançant 
l’exercici del control permanent i l’auditoria pública. 

Els resultats del control financer, tant de control permanent com de cadascuna de les 
auditories es documentaran en informes escrits, d’acord amb l’article 35 del referit 
Reial decret 424/2017. 
 
Aquests informes definitius seran remesos al Ple municipal a través de l’alcalde, 
segons l’article 36 del mateix Reial decret.  
 
És per això que es dona compte al Ple municipal els informes de control permanent 
següents: 
 
INT.CON-2020000039: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2020 d'expedients relacionats amb la gestió del patrimoni municipal.  
 
INT.CON-2021000029: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021, referent a les bestreta de caixa fixa i els pagaments de 
justificar.  
 
INT.CON-2021000040: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021,  referent altres als convenis no relacionats amb subvencions ni 
patrimoni 2020.  
 
INT.CON-2021000022: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021,  referent a les despeses de dietes i locomoció 2019 i 2020.  
 
INT.CON-2021000048/49/50/51/52: Actuacions de control permanent previstes al Pla 
Anual de Control Financer 2021,  referent a l'atorgament de subvencions, beques, 
premis i ajuts. 
 
INT.CON-2021000027: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021,  referent a actes resolutoris de recursos administratius que 
tinguin contingut econòmic de l’any 2020.  
 
INT.CON-2021000023: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021, referent a la contractació de personal relatiu a l'exercici 2020 i 
contractes d'urgència.  
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=358.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=358.0
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INT.CON-2021000025: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021, referent a les jornades perllongades de l'exercici 2020.  
 
INT.CON-2021000039: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021,  referent als contracte d'obra, subministrament, serveis 
encàrrecs de gestió, modificacions i pròrrogues.  
 
INT.CON-2021000008: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021, referent a la contractació menor.  
 
INT.CON-2021000024: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021, referent a les gratificacions i hores extres i altres complements 
de l’últim semestre de l'any 2020 i primer semestre 2021 
 
INT.CON-2021000047: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer de l'exercici 2021 en relació a les contractacions emergents 2019 i 
2020.  
 
INT.CON-2021000053: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021, referent a les actuacions de control dels drets, ingressos i altres 
expedients de caràcter tributari de l'any 2020 .  
 
INT.CON-2021000054/55: Actuacions de control permanent previstes al Pla Anual de 
Control Financer 2021 referent a les concessions administratives  
 
INT.CON-202200009: Actuacions de control consistents en el compliment de la D.A: 
3a de la llei Orgànica del control del deute comercial en el sector públic (compte 413).” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba
8a0f0086?startAt=369.0 
 
 
2.9.- Donar compte de l’informe definitiu de control financer de les auditories de 
 compliment dels ens dependents, exercici 2021, de 7 d’abril de 2022. 
 (INT.AUD 2/2022).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“D’acord amb l’article 29.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, el control financer 
de l’activitat econòmica-financera del sector públic local s’exercirà mitjançant l’exercici 
del control permanent i l’auditoria pública. 

Els resultats del control financer, tant de control permanent com de cadascuna de les 
auditories es documentaran en informes escrits, d’acord amb l’article 35 del referit 
Reial decret 424/2007. 
 
Aquests informes definitius de control financer seran remesos al Ple municipal a través 
de l’alcalde, segons l’article 36 del mateix Reial decret. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=369.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=369.0
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És per això, que es dona compte al Ple municipal els següents informes definitius de 
control financer de les auditories de compliments dels ens dependents: 
 

INT.ENS-2022000008:Informe de l'Auditoria de Compliment 2020.Pla 2021.Manresana 
d'Equipaments Escènics S.L. 
 
INT.ENS-2022000006: Informe de l'Auditoria de Compliment 2020.Pla 2021.Aigües de 
Manresa S.A. 
 
INT.ENS-2022000009: Informe de l'Auditoria de Compliment 2020.Pla 2021.Foment de 
Rehabilitació Urbana de Manresa S.A. 
 
INT.ENS-2022000007: Informe de l'Auditoria de Compliment 2020.Pla 2021.Fundació 
Turisme i Fires de Manresa.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba
8a0f0086?startAt=372.0 
 
 
2.10.-  Donar compte de l’informe definitiu de control financer de les auditories de 
 comptes dels ens dependents, exercici 2021, de 7 d’abril de 2022. (INT.AUD 
 1/2022).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“D’acord amb l’article 29.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, el control financer 
de l’activitat econòmica-financera del sector públic local s’exercirà mitjançant l’exercici 
del control permanent i l’auditoria pública. 

Els resultats del control financer, tant de control permanent com de cadascuna de les 
auditories es documentaran en informes escrits, d’acord amb l’article 35 del referit 
Reial decret 424/2007. 
 
Aquests informes definitius de control financer seran remesos al Ple municipal a través 
de l’alcalde, segons l’article 36 del mateix Reial decret. 
 
És per això, que es dona compte al Ple municipal els següents informes definitius de 
control financer de les auditories de comptes i els informes de recomanacions de 
control intern i informe addicional (IRCIA) dels ens dependents: 
 
INT.ENS-2022000005: Informe de l'Auditoria de Comptes 2020.Pla 2021.Consorci per 
la Gestió de Residus del Bages. 
 
INT.ENS-2022000001: Informe de l'Auditoria de Comptes 2020.Pla 2021.Consorci per 
l'impuls dels Serveis Educatius i Socials. 
 
INT.ENS-2022000003: Informe de l'Auditoria de Comptes 2020.Pla 2021.Fundació 
Aigües de Manresa-Junta la Sèquia. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=372.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=372.0
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INT.ENS-2022000004: Informe de l'Auditoria de Comptes 2020.Pla 2021.Consorci 
Parc Urbanístic de l'Agulla. 
 
INT.ENS-2022000002: Informe de l'Auditoria de Comptes 2020.Pla 2021: Consorci de 
la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=380.0 
 
 
2.11.- Donar compte de l’informe d’auditoria del Registre Comptable de Factures 
 de l’exercici 2021, de 6 d’abril de 2022. (INT.DON 12/2022).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
“ 

MANRESA 

 

Auditoria del Registre Comptable 

de Factures 
 

 

Període de l’auditoria: 01/01/2021 - 31/12/2021 
 

1. Objectius i abast de l’auditoria 

1.1. Objectius 

Els objectius de l'auditoria estan enfocats a verificar que el registre comptable de factures de 
MANRESA compleix amb les condicions de funcionament previstes en la Llei 25/2013 i la 
seva normativa de desenvolupament: 

1. Analitzar els processos de recepció de factures electròniques, la seva anotació en el 

corresponent registre comptable de factures i la seva corresponent tramitació en funció 

de si són acceptades o rebutjades. 

2. Analitzar els temps mitjans d'inscripció de factures en el registre comptable de factures, 

així com la possible retenció en les diferents fases del procés de factures. 

3. Verificar la correcta implementació dels controls de gestió en les aplicacions 

informàtiques implicades. 

1.2. Unitats incloses 

 Òrgan gestor Oficina comptable 

Entitat Codi DIR3 Descripció Codi DIR3 Descripció 

1 L01081136 OC/OG MANRESA L01081136 OC/OG MANRESA 

     

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=380.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=380.0
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1.3. Procediment d’execució 

L'òrgan competent per a realitzar l'auditoria és la Intervenció General de l'Entitat. 
 
1.3.1. Marc legal del Registre comptable de factures 

El marc legal i normatiu pel qual es regeix el funcionament dels Registres Comptables de 
Factures (RCF) està constituït per les següents normes: 
 

1. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures del Sector Públic. 

2. Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i 

tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 

25/2013. 

3. Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i 

funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques 

(PGEFe). 

4. Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre HAP/492/2014 i 

l'Ordre HAP/1074/2014. 

 
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, va imposar l'obligació de la implantació del RCF, tant 
per a les factures en paper com les electròniques, a partir del 15 de gener de 2015. L'òrgan 
competent per a la gestió del RCF és l'òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat, és a dir, l'oficina comptable. 
Les factures poden ser remeses a l'oficina comptable principalment en el format aprovat de 
factura electrònica a través d'un PGEFe, que realitza un registre electrònic automatitzat, o bé 
en paper, solament quan no sigui obligatòria la factura electrònica, mitjançant la seva 
presentació en un registre administratiu. En qualsevol dels dos casos, les factures han de ser 
registrades per l'oficina comptable en el RCF, assignant a cadascuna un codi d'identificació 
d'aquesta factura en el citat registre comptable, que l'acompanyarà en la seva tramitació. 
Les factures, tant electròniques com en paper, rebudes en el RCF, abans de la seva distribució 
als corresponents òrgans competents per a la seva tramitació, han de ser objecte de validació 
per l'oficina comptable. Si es detecten dades incorrectes o que impedeixin la seva distribució a 
aquests òrgans competents, o que les factures no li corresponen a ella, les haurà de rebutjar 
retornant-les al registre administratiu de procedència amb expressió de la causa d'aquest 
rebuig, quedant constància en el propi RCF. 
 
L'oficina comptable que hagi efectuat l'anotació de la factura rebuda, electrònica o en paper, en 
el respectiu RCF la remetrà a l'òrgan gestor destinatari d'aquesta, a través de la 
unitat tramitadora corresponent, que haurà de pronunciar-se sobre la conformitat o devolució de 
la factura rebuda, del que es deixarà constància en aquest registre. En el cas de les factures 
electròniques, el RCF posarà a la disposició de les corresponents unitats tramitadores les 
factures registrades, que, si disposen d'un sistema de gestió econòmic-pressupostari preparat 
per a això, les rebran en el seu respectiu sistema utilitzant els serveis que, a aquest efecte, 
proveeix el registre comptable de factures. 
 
La unitat tramitadora destinatària de la factura expressarà la seva conformitat o disconformitat 
amb la mateixa accedint directament al registre comptable corresponent o a través del seu 
propi sistema de gestió en el cas que aquest últim pugui fer ús dels serveis proveïts a tal fi pel 
registre comptable de factures. 
La tramitació, en cas de conformitat, del reconeixement de l'obligació per l'òrgan gestor i 
l’assentament en comptabilitat de l'obligació reconeguda i de la proposta de pagament 
identificaran les factures objecte de la proposta a través dels corresponents codis d'identificació 
assignats en el RCF. La comptabilització de l'obligació reconeguda en el Sistema d'informació 
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comptable provocarà un canvi d'estat automàtic de la factura en el registre comptable de 
factures que passarà a estar en estat d'obligació reconeguda. 
L'anotació en el Sistema d'informació comptable del pagament material de la corresponent 
operació, igualment provocarà un canvi d'estat automàtic de la factura en el registre comptable 
de factures que passarà a estar en estat de pagada. 
 
L'oficina comptable, a través del RCF, efectuarà requeriments periòdics d'actuació respecte a 
les factures pendents de reconeixement d'obligació, que seran dirigits als òrgans gestors 
competents. De la mateixa manera, elaborarà un informe trimestral amb la relació de les 
factures respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i 
no s'hagi efectuat el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents. 
 
1.3.2. Proves relacionades amb les factures en paper 

S'extreu del sistema d'informació comptable utilitzat totes aquelles factures que estan 
classificades com de tipus “paper”, és a dir, totes aquelles que no hagin estat remeses 
electrònicament en format Factura-e. S'han seleccionat únicament aquelles factures amb data 
d'expedició posterior al 14/01/2015 i d'import superior a 5.000€, examinant si pertanyen a 
proveïdors no obligats a la presentació de factura electrònica o a alguna de les categories 
excloses reglamentàriament de l'obligació de facturació electrònica. 
En algun dels apartats de l'auditoria la comprovació es realitza mitjançant un mostreig de les 
factures registrades. 
Per a totes les factures en paper que es registren en el RCF, es comprova que es guarda la 
informació citada en l'article 5.3 de l'Ordre HAP/492/2014: 

 Data d'expedició de la factura 

 Data de presentació de la factura en el registre administratiu 

 NIF, nom i cognoms, raó social de l'emissor 

 Número de factura 

 Import de l'operació, inclòs IVA (o impost equivalent) 

 Unitat monetària en la qual està expressat l'import 

 Codis DIR3 dels òrgans competents en la tramitació de la factura (Oficina Comptable, 

Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora) 

Serà necessari constatar que tots aquests camps tenen valors no nuls per al conjunt de 
factures en paper. 
L'objectiu principal d'aquesta prova és detectar aquelles factures que puguin ser susceptibles 
d'estar incomplint la normativa d'obligatorietat de facturació electrònica. Per a això, s'ha aplicat 
el següent conjunt de filtres per a obtenir el conjunt de factures rebudes en el període auditat 
que són susceptibles d'estar incomplint la normativa en haver-se tramitat en paper en comptes 
de tramitar-se de manera electrònica: 

1. Filtrar pel camp que indiqui el tipus de factura, seleccionant exclusivament les de tipus 

“paper”. 

2. Filtrar pel tipus d'emissor, seleccionant les que pertanyen a persones jurídiques. 

3. Filtrar per data d'emissió, deixant només les superiors al 14/1/2015 

4. Filtrar aquelles d'import total (incloent impostos) major a 5.000€. 

5. Filtrar per l'estat de la factura, seleccionant aquelles que no hagin estat rebutjades ni 

anul·lades (és a dir, les que han estat acceptades, o bé s'hagi reconegut l'obligació de 

pagament o s'hagin pagat). 

 
1.3.3. Proves relacionades amb l’anotació de factures en el RCF 
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Els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 25/2013 indiquen que tota factura remesa pel PGEFe ha de ser 
posada a disposició o remesa automàticament al RCF corresponent, el qual, en rebre-la, 
l'anotarà, generant un codi d'identificació d'aquesta factura en el citat registre comptable que 
serà comunicat immediatament als Punts d'entrada de factures electròniques. 
En l'auditoria caldrà constatar que, de manera automatitzada, en descarregar la factura, el RCF 
remet al Punt general d'entrada un codi automatitzat amb l'identificador de la factura en el RCF. 
De la mateixa manera, caldrà verificar que aquestes s'emmagatzemen correctament. 
 
Per a això, es realitzen diverses proves per a contrastar la informació d'anotació de factures en 
el RCF amb la informació del PGEFe. Els responsables de la plataforma proporcionen dos 
bolcats de factures per als RCF auditats, especificant el període temporal sol·licitat: 

  “FACTURES RETINGUDES EN EL PGEFe”: llistat de factures pendents de 

descàrrega per part del RCF.  

 “FACTURES REGISTRADES EN EL RCF”: llistat de factures remeses 

pel PGEFe al RCF. En aquest llistat s'inclou l'identificador de registre del PGEFe, així 

com l'identificador de la factura dins del RCF corresponent. 

A continuació, s'obté la informació anotada en el RCF i es compara amb la descarregada 
del PGEFe, a fi de realitzar les següents comprovacions: 

 Anàlisi del llistat de FACTURES RETINGUDES EN EL PGEFe. En cas de no ser buit, 

buscar per Dates, NIF, numeració de factura i import per a verificar que no existeix una 

factura igual anotada en el RCF. 

 Anàlisi del bolcat de “FACTURES REGISTRADES EN EL RCF”, comparant-ho amb la 

informació del RCF per a les factures electròniques que han arribat per aquest PGEFe 

en el període auditat, i detectant aquelles factures per a les quals no hi hagi una 

coincidència exacta. En cas de trobar inconsistències, analitzar les factures per a les 

quals s'han trobat diferències, analitzant els fitxers log del RCF, a fi de trobar els 

possibles motius d'aquestes divergències. 

 En aquesta anàlisi es genera un informe estadístic de temps mitjans d'inscripció de 

factures en el RCF que s'exigeix de manera expressa en l'article 12.3 de la Llei 

25/2013. Per a això, es calcula per a cada factura el temps transcorregut entre la data 

de recepció de la factura en el PGEFe i la data d'anotació en el RCF. 

 Per a constatar que el RCF emmagatzema i custòdia les factures anotades, caldrà 

constatar, mitjançant mostreig o mitjançant comprovació automatitzada exhaustiva, que 

es conserven les factures electròniques i per a cada factura anotada es pot accedir a la 

factura original. 

D'altra banda, es realitzen una sèrie de proves relatives a les validacions no assumides 
pel PGEFe que han de ser realitzades en anotar la factura en el RCF. Aquestes validacions es 
detallen en l'Ordre HAP/1650/2015 i se sintetitzen en una taula resum publicada en el Portal 
web de la IGAE, en l'apartat destinat al RCF. 
En l'auditoria serà necessari constatar que les aplicacions informàtiques que processen les 
factures en la fase d'anotació en el RCF realitzen aquestes comprovacions de manera 
automatitzada i rebutgen aquelles factures que no les superen. Aquesta comprovació es 
realitza mitjançant una anàlisi de les factures registrades. A l'hora d'avaluar la realització 
d'aquestes validacions és necessari assenyalar que la Disposició Addicional 4a de 
l'Ordre HAP/1650/2015 posava com a data límit als registres comptables per a realitzar 
aquestes validacions el 15 d'octubre de 2015, amb el que en les proves només serà necessari 
validar les factures rebudes a partir d'aquesta data. 
 
A fi de complir amb l'article 12.3 de la Llei 25/2013, aquestes proves d'auditoria inclouen també 
la realització d'un informe amb una anàlisi del número i causes de factures rebutjades en la 
fase d'anotació en el registre comptable. 
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1.3.4. Proves relacionades amb la tramitació de factures 

Es tracta d'una sèrie de proves relatives a la tramitació d'aquelles factures electròniques 
anotades en el RCF i que no hagin estat rebutjades per haver incomplit alguna de les 
validacions de l'apartat anterior. 
Els apartats 3 i 4 de l'article 9 de la Llei 25/2013 descriuen el procediment per a la tramitació de 
les factures una vegada hagin estat anotades en el RCF i no hagin estat rebutjades: 

 L'òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat la 
remetrà o posarà a la disposició de l'òrgan competent per a tramitar, si escau, el 
procediment de conformitat amb el lliurament del bé o la prestació del servei 
realitzada per qui va expedir la factura i procedir a la resta d'actuacions relatives a 
l'expedient de reconeixement de l'obligació, inclosa, en el seu cas, la remissió a 
l'òrgan de control competent a l'efecte de la preceptiva intervenció prèvia. 

 Una vegada reconeguda l'obligació per l'òrgan competent que correspongui, la 
tramitació comptable de la proposta o ordre de pagament identificarà la factura o 
factures que són objecte de la proposta, mitjançant els corresponents codis 
d'identificació assignats en el registre comptable de factures. 

Els articles 8 i 9 de l'ordre HAP/492/2014 detallen informació respecte a les propostes 
d'anul·lació i subministrament d'informació sobre l'estat de les factures: 

 En relació a les propostes d'anul·lació de factures (article 8), el RCF pot rebre 
sol·licituds d'anul·lació, de les quals prendrà nota únicament si es corresponen amb 
factures anotades en aquest registre, i es passaran als corresponents òrgans 
competents per a la seva tramitació, a l'efecte de que procedeixin a la seva estimació i 
subsegüent devolució de la factura, prèvia anul·lació, si fos el cas, de les anotacions 
que s'haguessin efectuat en aquest registre en relació amb la factura, o al seu rebuig. 

 L'article 9 indica que l'Administració Pública haurà de subministrar informació sobre 
l'estat de les factures a petició prèvia del proveïdor o presentador d'aquestes, a través 
del PGEFe, comunicant-li els següents estats de tramitació possibles: si ha estat 
registrada en el registre comptable de factures; si ha estat comptabilitzada l'obligació 
reconeguda; si ha estat pagada; anul·lada; i rebutjada. 
 

2. Proves relacionades amb les factures en paper 

2.1. Validacions de contingut 

Per a totes les factures en paper registrades en el RCF en el període d'auditoria, es comprova 
que es guarda la informació citada en l'article 5.3 de l'Ordre HAP/492/2014, amb valors no nuls 
de: 

 Data d'expedició de la factura 

 Data de presentació de la factura en el registre administratiu 

 NIF, nom i cognoms, raó social de l'emissor 

 Número de factura 

 Import de l'operació, inclòs IVA (o impost equivalent) 

 Unitat monetària en la qual està expressat l'import 

Codis DIR3 dels òrgans competents en la tramitació de la factura (Oficina Comptable, Òrgan 
Gestor i Unitat tramitadora). 
 
2.1.1. Resultats de les proves 

Relació de factures que no tenen informat algun de les dades indicades en el paràgraf anterior: 
 
Factures en paper sense alguna dada obligatòria - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
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Línia Dada no informada Número de factures 

1 Sense data d'expedició 0 

2 Sense data de presentació en el registre administratiu 0 

3 Sense dades del tercer (NIF, nom i cognoms o raó social) 0 

4 Sense referència de factura 0 

5 Sense import, inclòs IVA o impost equivalent 0 

6 Sense unitat monetària en la qual està expressat l'import 0 

7 Sense codis DIR3 dels òrgans competents en la tramitació de la factura (OC, OG i UT) 0 

0 Núm. total de factures processades 1445 

 
2.1.2. Comentaris 

 

Les factures arribades en paper eren correctes. 

 

 
2.2. Factures susceptibles d‘ incomplir la norma 

Factures en paper de persones jurídiques i d’ import major a 5.000,00 €. 
 
 
2.2.1. Resultat de les proves 

Evolució mensual del número de factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa 
- Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 

 
Mes Medi

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Núm. total de 

factures en paper 

registrades 

91,0

0 

31,0

0 

135,

00 

129,

00 

148,

00 

137,

00 

125,

00 

81,0

0 

71,0

0 

169,

00 

153,

00 

175,

00 

120,4

2 

Núm. total de 

factures en paper 

de persones 

jurídiques 

d'import > 5000 € 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Percentatge de 

factures 

susceptibles 

d'incomplir la 

normativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.2. Gràfic d’evolució 

 
 

2.2.3. Comentaris 

 

No consta cap factura en paper susceptible d’incomplir la normativa. 

 

 
2.3. Identificació de les factures de paper susceptibles d’incomplir la normativa amb 

major import 

Relació de les factures en paper susceptibles d’ incomplir la normativa amb major import. Es 
separen en dos llistats, un per als  proveïdors  espanyols i un altre per als proveïdors de serveis 
en l’ exterior. En cada un d’ ells es relaciona un número màxim de 10 factures. 
 
2.3.1. Proveïdores espanyoles 

Factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa de major import (proveïdors 
espanyols) - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
Núm. 

factura 
Data emissió 

Nacionalita

t emissor 

NIF emissor Raó social Import con 

IVA 

Oficina 

comptable 

     0,00 €  

 
2.3.2. Proveïdors estrangers 

Factures en paper susceptibles de incomplir la normativa de major import (proveïdors 
estrangers) - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
Núm. 

factura 
Data emissió 

Nacionalita

t emissor 

NIF emissor Raó social Import con 

IVA 

Oficina 

comptable 

     0,00 €  

 
2.3.3. Comentaris 
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2.4. Identificació dels proveïdors amb major import acumulat de les factures en 

paper susceptibles d’ incomplir la normativa  

Identificació de proveïdors amb major import acumulat de les factures en paper susceptible 
d’incomplir la normativa. Estan separades en dues llistes, una per als proveïdors  espanyols i 
altres proveïdors de serveis a l'estranger. Cada una d'elles està relacionada amb un nombre 
màxim de 10 proveïdors. 
 
2.4.1. Proveïdors espanyols 

Identificació dels proveïdors espanyols amb major import acumulat en factures en paper 
susceptibles de incomplir la normativa - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
NIF proveïdor Raó social Número de 

factures 

Import acumulat 

  0 0,00 € 

 
2.4.2. Proveïdors estrangers 

Identificació dels proveïdors estrangers amb major import acumulat en factures en paper 
susceptibles d’incomplir la normativa - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
NIF proveïdor Raó social Número de 

factures 

Import acumulat 

  0 0,00 € 

 
2.4.3. Comentaris 

 

 

 

 
2.5. Identificació de les Unitats per tramitar amb major volum de factures en paper 

susceptibles d’ incomplir la normativa 

Identificació de les Unitats administratives amb major volum de factures en paper susceptibles 
d’incomplir la normativa. Es generen diversos llistats, per Oficines comptables, Òrgans gestors i 
Unitats per tramitar , mostrant les unitats administratives amb major import total acumulat i amb 
major percentatge de factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa. 
 
2.5.1. Oficines comptables 

Oficines comptables amb major import acumulat en factures en paper susceptibles 
d’incomplir la normativa – Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
Codi DIR3 Denominació Número 

de 

factures 

Percent

at. de 

factures 

Diferènc

ia 

respect

e % mig 

Import 

acumulat 

  0 0,00 0,00 0,00 € 

 
2.5.2. Òrgans gestors 

Òrgans gestors amb major import acumulat en factures en paper susceptibles 
d’incomplir la normativa – Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
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Codi DIR3 Denominació Número 

de 

factures 

Percent

at. de 

factures 

Diferènc

ia 

respect

e % 

medi 

Import 

acumulat 

  0 0,00 0,00 0,00 € 

 
2.5.3. Unitats per tramitar 

Unitats per tramitar amb major import acumulat en factures en paper susceptibles 
d’incomplir la normativa – Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
Codi DIR3 Denominació Número 

de 

factures 

Percentat

. de 

factures 

Diferènci

a 

respecte 

% mig 

Import 

acumulat 

  0 0,00 0,00 0,00 € 

 
2.5.4. Departaments 

Departaments amb major import acumulat en factures en paper susceptibles d’incomplir 
la normativa – Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
Codi Denominació Número 

de 

factures 

Percentat

. de 

factures 

Diferènci

a 

respecte 

% mig 

Import 

acumulat 

  0 0,00 0,00 0,00 € 

 
2.5.5. Comentaris 

 

 

 

 
3. Proves sobre anotació de factures en el RCF (registre comptable de factures) 

3.1. Desglossament de factures electròniques retingudes en el PGEFe 

Identificació de les factures retingudes en el PGEFe. En cas de que existissin, s’ identifiquen 
aquelles factures retingudes en el PGEFe que per qualsevol motiu no hagin estat 
descarregades y anotades en el RCF. 
 
Per altra banda, per detectar possibles errors, es verifica que absolutament totes les factures 
electròniques que figuren en el llistat de factures registrades proporcionat per el PGEFe es trobi 
a la base de dades del propi RCF. Per això, es fa un creuament entre les factures registrades 
en ambdós sistemes, utilitzant l’ Identificador de la factura en el PGEFe. 
 
3.1.1. Factures electròniques retingudes en el PGEFe 

Llistat de factures retenidas en el PGEFe - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
Identificador en 

PGEFe 

Data 

presentació 

Referència 

factura 

NIF 

emissor 

Raó social Import Òrgan 

gestor 

Unitat 

tramitadora 

     0,00 €   
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3.1.2. Factures electròniques registrades en el PGEFe i no trobades en el RCF 

Llistat de factures no trobades en el RCF - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 
Identificado

r en PGEFe 

Fecha 

presentació 

NIF emissor Raó social Import Referència 

en RCF 

Data 

registre 

Òrgan 

gestor 

Unitat 

tramitado

ra 

115424940 31/12/2021 ESF25794603 Raiels SCCL 6.094,77 € ACCEPTED  L0108113

6 

L0108113

6 

115423356 31/12/2021 ESB62138144 BROTHERS 

PROJECTIONS, S.L. 

2.057,00 € PAID  L0108113

6 

L0108113

6 

115423818 31/12/2021 ESW0016043B AFEV 1.000,00 € PAID  L0108113

6 

L0108113

6 

111389105 05/11/2021 ES XXX XXX 1.484,00 € REGISTERE

D 

 L0108113

6 

L0108113

6 

107477663 03/09/2021 ESB62734793 Porquet Prat S.L. 229,90 € REGISTERE

D 

 L0108113

6 

L0108113

6 

115152675 28/12/2021 ESB08899023 Llibreria Sobrerroca 

S.L. 

100,79 € REGISTERE

D 

 L0108113

6 

L0108113

6 

114234617 16/12/2021 ESB58441585 INTEROAD, S.L. 14.601,89 € REGISTERE

D 

 L0108113

6 

 

93806746 02/01/2021 ESR2800267C MISIONERAS 

INMACULADA 

CONCEPCION 

200,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

93806903 02/01/2021 ESR2800267C MISIONERAS 

INMACULADA 

CONCEPCION 

200,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

93880316 05/01/2021 ESA41050980 SERVINFORM, S.A. 5.143,94 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

93924609 06/01/2021 ESB61271102 FINESCONFORT, S.L. 9.365,40 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

93929844 06/01/2021 ESB63015960 REMI RENT, S.L. 211,99 € REJECTED  L0108113

6 

L0181136 

93992950 08/01/2021 ESB64471923 MANRESANA D 

EQUIPAMENTS 

ESCÈNICS S.L. 

350,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94004894 08/01/2021 ESB60746757 Géneros de Punto 

Rompoda S.l 

802,41 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94055402 09/01/2021 ESB64879513 CRC PRODUCCIONS SL 302,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94069025 09/01/2021 ESB01808682 FESTACATALUNYA 

EVENTS, SL 

641,30 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94082974 10/01/2021 ESA41050980 SERVINFORM, S.A. 5.143,94 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94126217 12/01/2021 ESA60490067 FOMENT 

REHABILITACIO 

URBANA MANRESA, 

SA 

1.452,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94230390 13/01/2021 ESG66102443 CLUB NATACIO 

MINORISA 

342,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

94230445 13/01/2021 ESG66102443 CLUB NATACIO 

MINORISA 

2.280,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

94230490 13/01/2021 ESG66102443 CLUB NATACIO 

MINORISA 

684,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

94230516 13/01/2021 ESG66102443 CLUB NATACIO 

MINORISA 

1.368,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

94484369 19/01/2021 ESB64161334 ABCD ALQUIREP, S.L. 1.067,72 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94808886 26/01/2021 ESB78361482 Oracle Iberica, S.R.L 13.254,93 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

94838223 27/01/2021 ESB60804184 PUBLI-ESTAMP SPORT 

S.L. 

1.295,11 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

95024849 30/01/2021 ESG60181955 FUNDACIÓ AIGUES DE 997,08 € REJECTED  L0108113 L0108113
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MANRESA JUNTA DE 

LA SÈQUIA 

6 6 

95181449 03/02/2021 ESG66243411 ASSOCIACIÓ BAGES 

IMPULS 

484,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

95217970 03/02/2021 ESG58666983 SANT ANDREU SALUT, 

F.P. 

62.626,71 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

95235216 03/02/2021 ESG64995186 Associació Sargantana 662,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

95380261 05/02/2021 ESB64045511 CANAL TARONJA SL 786,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

95648082 11/02/2021 ES39331704W 9estudi . 1.452,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

95660964 11/02/2021 ESB63256739 PRESABA, SL. 1.076,90 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

96240967 24/02/2021 ESG60181955 FUNDACIÓ AIGUES DE 

MANRESA JUNTA DE 

LA SÈQUIA 

997,08 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

96551834 02/03/2021 ESG58848516 PROTECTORA 

D'ANIMALS DE 

MANRESA-AIXOPLUC 

ASSOC. 

4.842,17 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

96654674 03/03/2021 ESG58666983 SANT ANDREU SALUT, 

F.P. 

61.655,94 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

96684951 03/03/2021 ESB63015960 REMI RENT, S.L. 205,64 € REJECTED  L0108113

6 

L0181136 

96897717 05/03/2021 ES XXX XXX 2.993,44 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

97026609 08/03/2021 ES39333814L Cansaladeria 

Xarcuteria Torner 

26,40 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

97124109 10/03/2021 ESB08926255 GIMNAS GIMBE, SL 108,90 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

97226883 11/03/2021 ES XXX XXX 609,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

97328022 13/03/2021 ESG58666983 SANT ANDREU SALUT, 

F.P. 

62.626,71 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

97826912 23/03/2021 ES37255349H JORDI FONTQUERNI 

BAS 

307,46 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

98440481 02/04/2021 ESB55306336 WOLF CONTROL, SL 383,33 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

98559015 07/04/2021 ESG58666983 SANT ANDREU SALUT, 

F.P. 

16.702,98 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

98563790 07/04/2021 ESG61185815 FUNDACIÓ TURISME I 

FIRES DE MANRESA 

248,40 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

98606610 07/04/2021 ESB60912177 CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

PARA LA LI 

1.050,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100064453 30/04/2021 ES XXX XXX 662,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100104723 01/05/2021 ESB62734793 Porquet Prat S.L. 81,68 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100105146 01/05/2021 ESB62734793 Porquet Prat S.L. 292,82 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100110797 01/05/2021 ES XXX XXX 381,60 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100111205 01/05/2021 ES XXX XXX 801,97 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100199172 02/05/2021 ES XXX XXX 595,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100229608 04/05/2021 ES XXX XXX 1.065,67 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100233670 04/05/2021 ES XXX XXX 1.065,67 € REJECTED  L0108113 L0108113
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100234832 04/05/2021 ES XXX XXX 1.065,67 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100238845 04/05/2021 ESF17444225 SUARA SERVEIS, 

S.C.C.L. 

24.891,03 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

106054585 04/08/2021 ESB85897270 BAIMELEK S.L. 18.016,90 € REJECTED  L0108113

6 

 

100239621 04/05/2021 ESB65889180 NOVELEC BAGES, S.L. 134,36 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100263069 04/05/2021 ESG61185815 FUNDACIÓ TURISME I 

FIRES DE MANRESA 

1.824,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100265081 04/05/2021 ESG61185815 FUNDACIÓ TURISME I 

FIRES DE MANRESA 

1.824,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100295842 04/05/2021 ESB62181284 REVESTIMENTS 

PINTURES I 

PAVIMENTS S.L. 

392,62 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100296888 04/05/2021 ESB62181284 REVESTIMENTS 

PINTURES I 

PAVIMENTS S.L. 

392,62 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100688798 08/05/2021 ES XXX XXX 2.932,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100711373 09/05/2021 ES XXX XXX 850,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

100749017 11/05/2021 ES XXX XXX 114,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

106055402 04/08/2021 ESQ0801175A Consorci 

Administració Oberta 

de Catalunya 

46,46 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

106081463 04/08/2021 ESA81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. 

UNIPERS 

41,80 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

106081954 04/08/2021 ESA91001438 Alphabet España Fleet 

Management S.A.U. 

334,99 € REJECTED  L0108113

6 

 

106145594 05/08/2021 ESW8263000E HONDA MOTOR 

EUROPE LIMITED 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

2.254,23 € REJECTED  L0108113

6 

 

106450383 11/08/2021 ESW8263000E HONDA MOTOR 

EUROPE LIMITED 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

2.254,23 € REJECTED  L0108113

6 

 

106744044 17/08/2021 ESG08171407 FIATC MUTUA DE 

SEGUROS Y 

REASEGUROS 

450,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107176353 28/08/2021 ESG66102443 CLUB NATACIO 

MINORISA 

1.425,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

107176354 28/08/2021 ESG66102443 CLUB NATACIO 

MINORISA 

2.166,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

107206945 30/08/2021 ES XXX XXX 560,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107388195 02/09/2021 ES XXX XXX 121,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107388214 02/09/2021 ES XXX XXX 38,72 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107397743 02/09/2021 ES XXX XXX 114,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

100765912 11/05/2021 ESA41050980 SERVINFORM, S.A. 559,65 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107413867 02/09/2021 ESB67624569 9HPROTECTA 

SEGURETAT INTEGRAL, 

S.L. 

11.119,90 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107465121 03/09/2021 ES XXX XXX 632,01 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107518455 03/09/2021 ESA81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. 

UNIPERS 

102,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 
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107800588 08/09/2021 ESB67192195 YOUCOM PUBLICITAT, 

S.L 

472,38 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

107966494 11/09/2021 ES39349136T Transports Emili Parra 484,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

101996945 01/06/2021 ES XXX XXX 540,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102053033 02/06/2021 ESB65081820 TÜV RHEINLAND 

CERTIO SLU 

198,75 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102056770 02/06/2021 ESB43467968 Recop Restauracions 

Arquitectoniques,S.L. 

47.926,09 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102176448 03/06/2021 ESV65168437 ATENEU LES BASES, 

A.I.E. 

508,54 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102433864 06/06/2021 ESB01589183 FIRST CONTROL SL 1.439,90 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102529652 08/06/2021 ES XXX XXX 1.590,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102571836 09/06/2021 ES XXX XXX 110,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102741569 11/06/2021 ESB67423137 XBSTEEL TRADE SL 1.511,47 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102908986 15/06/2021 ESB01589183 FIRST CONTROL SL 1.156,76 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102943545 15/06/2021 ESG61443156 CONFEDERACIO D 

HORTICULTURA 

ORNAMENTAL 

CATALUNYA 

968,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

102951629 15/06/2021 ESB59859025 GRUPMAS 

CONSTRUCTORS, 

S.L.U. 

13.275,49 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

103023069 16/06/2021 ES XXX XXX 541,80 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

103120034 17/06/2021 ESB58074410 COMERCIAL 

ELECTRONICA 

MANRESA, SL 

31,54 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

103181510 18/06/2021 ESG63920912 Associació Josep Ma 

Cunill i Solà 

2.881,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

108362724 18/09/2021 ESB62734793 Porquet Prat S.L. 229,90 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

108513189 22/09/2021 ES XXX XXX 632,01 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

103454642 23/06/2021 ES XXX XXX 110,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

103454724 23/06/2021 ES XXX XXX 110,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

103532645 24/06/2021 ESJ63394779 PEP PALAU, VON 

AREND I ASSOC, S.C.P. 

2.999,99 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109165448 02/10/2021 ESB04971040 Comersalia, Sociedad 

Limitada 

1.754,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109167338 02/10/2021 ESB65889180 NOVELEC BAGES, S.L. 211,79 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109169692 02/10/2021 ESB58809229 MATERIALS PER A LA 

CONSTRUCCIO CASAS, 

SL 

543,80 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109331346 05/10/2021 ES XXX XXX 300,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548297 07/10/2021 ES XXX XXX 47,79 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548429 07/10/2021 ES XXX XXX 9,56 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548474 07/10/2021 ES XXX XXX 12,74 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548561 07/10/2021 ES XXX XXX 35,04 € REJECTED  L0108113 L0108113
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109548612 07/10/2021 ES XXX XXX 412,91 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548694 07/10/2021 ES XXX XXX 152,46 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548774 07/10/2021 ES XXX XXX 3,19 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548841 07/10/2021 ES XXX XXX 3,19 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109548927 07/10/2021 ES XXX XXX 19,12 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

103551429 24/06/2021 ESA08663619 CAIXABANK, S.A. 5.445,00 € REJECTED  L0108113

6 

 

103632954 26/06/2021 ES XXX XXX 127,50 € REJECTED  L0108113

6 

 

103749257 30/06/2021 ESB62857420 INPROVOR, S.L. 1.557,27 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104021659 02/07/2021 ESB62181284 REVESTIMENTS 

PINTURES I 

PAVIMENTS S.L. 

9,15 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104114681 03/07/2021 ESV65168437 ATENEU LES BASES, 

A.I.E. 

581,19 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104293173 07/07/2021 ES XXX XXX 1.565,85 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104413379 08/07/2021 ESB55306336 WOLF CONTROL, SL 431,24 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104416750 08/07/2021 ESG08171407 FIATC MUTUA DE 

SEGUROS Y 

REASEGUROS 

450,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104575341 10/07/2021 ESB64654478 SO I LLUM JOAN 

CARLES SL 

5.862,45 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104652606 13/07/2021 ESG08171407 FIATC MUTUA DE 

SEGUROS Y 

REASEGUROS 

-450,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104685097 13/07/2021 ESB67502138 FUSTERIA DEL 

CARDONER S.L. 

3.324,41 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109902446 14/10/2021 ESB55110084 JOGUINES PER VIURE 

SL 

278,84 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

109990209 15/10/2021 ESA80907397 Vodafone España, 

S.A.U. 

6.138,74 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

110471054 22/10/2021 ESB55222186 INDUSTRIAL AGUSTÍ 

1876 S.L. 

381,15 € REJECTED  L0108113

6 

 

110790743 28/10/2021 ESB62734793 Porquet Prat S.L. 229,90 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104825319 15/07/2021 ESG58886292 AVV ESCODINES 242,00 € REJECTED  L0108113

6 

22021 

104832399 15/07/2021 ESB61355624 UNIÓN BERMEO, S.L. 415,79 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104955995 17/07/2021 ESF08226714 Abacus SCCL 106,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

104956009 17/07/2021 ESF08226714 Abacus SCCL 118,25 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105044085 20/07/2021 ESB67502138 FUSTERIA DEL 

CARDONER S.L. 

3.324,41 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105580475 28/07/2021 ESB63814628 LLIBRES PARCIR, SL 1.840,55 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105620098 29/07/2021 ESB61355624 UNIÓN BERMEO, S.L. 487,88 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105817229 31/07/2021 ESJ02795383 Setdemàgia.SCP 840,95 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105912502 03/08/2021 ESB66049230 LA MUU ENDURANCE 

S.L. 

557,41 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 d’abril de 2022                            55 

 
 

Identificado

r en PGEFe 

Fecha 

presentació 

NIF emissor Raó social Import Referència 

en RCF 

Data 

registre 

Òrgan 

gestor 

Unitat 

tramitado

ra 

110964077 30/10/2021 ESB64471923 MANRESANA D 

EQUIPAMENTS 

ESCÈNICS S.L. 

900,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

111024830 01/11/2021 ES XXX XXX 237,50 € REJECTED  L0108113

6 

 

111065407 02/11/2021 ES39333814L Cansaladeria 

Xarcuteria Torner 

46,48 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105912653 03/08/2021 ESB66049230 LA MUU ENDURANCE 

S.L. 

557,41 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105949736 03/08/2021 ESB60221652 CODIBAIX, S.L.U. 59,48 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

105974764 03/08/2021 ESA91001438 Alphabet España Fleet 

Management S.A.U. 

502,56 € REJECTED  L0108113

6 

 

113125178 01/12/2021 ESB62734793 Porquet Prat S.L. 93,17 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113152242 01/12/2021 ESB60450350 Ferran BonvehÃ 

FÃ brega SL 

242,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113229047 02/12/2021 ES XXX XXX 1.378,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113233604 02/12/2021 ESA08971129 CORREDORIA 

D'ASSEGURANCES 

SANTASUSANA, S.A. 

2.448,96 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113712356 08/12/2021 ESG63920912 Associació Josep Ma 

Cunill i Solà 

75,99 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113883828 11/12/2021 ESF08226714 Abacus SCCL 4.174,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113888543 11/12/2021 ESQ0801200G CONSORCI DEL BAGES 

PER A LA GESTIÓ DE 

RESIDUS 

273.440,37 

€ 

REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113897711 11/12/2021 ESB60578267 Veterberga SL 1.310,14 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113925025 11/12/2021 ESB63442438 ROCORI S.L. 312,57 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

113997078 14/12/2021 ES XXX XXX 272,25 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114141700 15/12/2021 ESG60374022 FUNDACIO JOVIAT 8.117,80 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114225763 16/12/2021 ESB65761868 VIA GLOBAL 

FLOORING S.L. 

470,69 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114441077 18/12/2021 ESB58441585 INTEROAD, S.L. 17.425,59 € REJECTED  L0108113

6 

 

114498481 18/12/2021 ESA64718877 SALTOKI VIC, S.A. 599,65 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114498482 18/12/2021 ESA64718877 SALTOKI VIC, S.A. 135,24 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114498485 18/12/2021 ESA64718877 SALTOKI VIC, S.A. 198,86 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114498547 18/12/2021 ESA64718877 SALTOKI VIC, S.A. 47,26 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114498550 18/12/2021 ESA64718877 SALTOKI VIC, S.A. 154,40 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114498551 18/12/2021 ESA64718877 SALTOKI VIC, S.A. 443,94 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114498557 18/12/2021 ESA64718877 SALTOKI VIC, S.A. 196,65 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114504573 18/12/2021 ES XXX XXX 102,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114530058 19/12/2021 ES XXX XXX 818,55 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114690080 22/12/2021 ESB62143995 EURODISTRIBUCION 

DE SISTEMAS ESPAÑA 

SL 

4.480,03 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 
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Identificado

r en PGEFe 

Fecha 

presentació 

NIF emissor Raó social Import Referència 

en RCF 

Data 

registre 

Òrgan 

gestor 

Unitat 

tramitado

ra 

114709641 22/12/2021 ESE67115097 ALOS BROS,CB 216,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114803303 23/12/2021 ES XXX XXX 409,59 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114933675 24/12/2021 ES XXX XXX 152,00 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114934766 24/12/2021 ES XXX XXX 381,60 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

114947226 24/12/2021 ESB59803825 Serhs Food Area, S.L. 641,27 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

115136192 28/12/2021 ESB08899023 Llibreria Sobrerroca 

S.L. 

52,18 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

111415874 05/11/2021 ES XXX XXX 212,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

111854542 12/11/2021 ESB60866233 MOTO RECAMBIO 

MARVEA, S.L 

274,09 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

112137334 16/11/2021 ESG66532862 Associació Cultura 

Directa 

181,50 € REJECTED  L0108113

6 

L0108113

6 

 
3.1.3. Factures electròniques registrades en el PGEFe i trobades en el RCF amb 

diferent DIR3 

Llistat de factures trobades en el RCF amb diferent DIR3 - Periodo 01/01/2021 a 
31/12/2021 
 
Identificador en 

PGEFe 

Fecha 

presentació 

NIF 

emissor 

Raó social Import Referència 

en RCF 

Òrgan 

gestor 

Oficina 

comptable 

Unitat tramitadora 

    0,00 €     

 
 
3.1.4. Comentaris 

 

 

La majoria de factures que no es van registrar al Registre Comptable era perquè es van retornar 

(rejected). 

 
 

3.2. Informe estadístic de temps mig d’ inscripció de factures 

Amb l’objecte de mostrar els temps mig d’ inscripció de factures en el RCF, es realitza 
l’encreuament de dades entre les factures registrades en el PGEFe i les factures anotades en el 
RCF auditat, calculant la diferència en minuts entre la data i hora d’anotació en ambdós 
registres. 
Un cop realitzat aquest encreuament, es disposa  per a cada factura del temps que  ha tardat 
en anotar-se en el RCF, generant el informe de temps mig d’ inscripció de factures en el RCF 
sol·licitat expressament en el apartat 12.3 de la Llei 25/2013. 
 
3.2.1. Resultat de les proves 

Evolució mensual dels temps d’ anotació de factures en el RCF - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 
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(Temps en minuts) 
Mes 

Mitja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Temps mitjà 

d'anotació en el 

RCF (en minuts) 

1652

7.6 

5796

.6 

4571 7840

.67 

6641

.45 

9648

.66 

1575

2.86 

1150

5 

7287

.69 

7558

.2 

1339

.75 

4598

.73 

3.160

,00 

Temps mínim 

d'anotació en el 

RCF (en minuts) 

98 5147 1307 4883 5100 97 315 9424 178 1388 -129 1532 2.445

,00 

Temps màxim 

d'anotació en el 

RCF (en minuts) 

4831

1 

7949 1528

6 

1077

7 

9441 1941

3 

2953

1 

1358

6 

1670

2 

1487

4 

8170 9292 16.94

4,00 

 
3.2.1. Gràfic d’evolució 

 
3.2.2. Comentaris 

 

El temps mitjà de registre de les factures és de 3.160 minuts, que traduït en dies són 52,6 hores, per tant, 

2 dies. 
 

3.3. Identificació de les factures amb temps d’ anotació més alt 

Taula de detall en que es mostra un rànquing de amb factures amb el temps d’ anotació més 
alt. 
3.3.1. Resultat de les proves 

Identificació de les factures amb temps d’ anotació més alt - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 
 

Núm. factura NIF emissor Raó social Descripció 

Temps d’ 

anotació (en 

minuts) 

Òrgan gestor 

21103 B62975685 TOT BOSC SL AOC:94866659 Número de 

referència 220200021275 / 

Treballs de reposició d’arbrat al 

Parc del Casino de Manresa. 

48.311,00 L01081136 

21120 B65451759 GESTIÓ DE RESIDUS I 

BIODIVERSITAT, SL 

AOC:105409569 Pla de gestió 

integrada d’aus urbanes i 

atenció ciutadana, any 2021, 

abril ,maig i juny  contracte 

PRE.MEN 

29.531,00 L01081136 
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20212102017 B61125712 ECONOCOM NEXICA S.L.U. AOC:105546271 Veeam Cloud 

Connect Backup Externo 

OnDemand - Id: 322802 (2º 

factura) 

27.998,00 L01081136 

2103961 B61125712 ECONOCOM NEXICA S.L.U. AOC:105546519 Veeam Cloud 

Connect Backup Externo 

OnDemand - Id: 322802 (3º 

factura) 

27.998,00 L01081136 

NS/1633 B65047375 NO SONORES SL AOC:94068440 Concert del 

grup "Xiula" amb l'espectacle 

"Descontrol Mparental", 1a 

funció a les 12h i 2a funció a les 

18h 

25.231,00 L01081136 

21258 B62734793 PORQUET PRAT SL AOC:105616558 Val de 

comanda: 220210013606   Per 

imprimir  6 mupis ref. Mupis 

per l'exposició "Ser arbre. Josep 

Morral 

22.226,00 L01081136 

21254 B62734793 PORQUET PRAT SL AOC:105615105 Val de 

comada: 220210013602  Per 1 

ploter roll-Up de 200x85 cm + 

Lona impresa especial Roll-up 

ref. ArtK's 

22.226,00 L01081136 

21250 B62734793 PORQUET PRAT SL AOC:105613849 Val de 

comanda: 220210013995  Per 1 

lona impresa amb vores i ullets, 

mida 120x90 cm ref. Cartell 

FMM21-pri 

22.226,00 L01081136 

91/2021 1 XXX XXX AOC:105618816 VAL DE 

COMANDA 220210013947 

SACS DE TERRA PER A LA LLAR 

D'INFANTS LA LLUNA I 

BRESSOLVENT 

22.226,00 L01081136 

21251 B62734793 PORQUET PRAT SL AOC:105614028 Val de 

comanda: 220210000043 Per   

banderoles  per al Centre 

Cultural El Casino de 2 x 0,7 m. 

amb Lona Ext 

22.226,00 L01081136 

 
3.3.2. Comentaris 

 

 

El temps màxim d’anotació ha estat de 33 dies en una ocasió. 

 

3.4. Identificació de les Unitats per tramitar amb major temps mig 

d’anotació de factures 

Taules de detall en que es mostra un rànquing amb les unitats per tramitar amb major temps 
mig d’ anotació de factures. 
 
3.4.1. Oficines comptables 

Oficines comptables amb major temps mig d’ anotació de factures - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 d’abril de 2022                            59 

 
 

Codi DIR3 Denominació 

Temps mig d’ 

anotació (en 

minuts) 

Diferència (en 

percentatge) de 

temps mig  

respecte a la 

mitjana 

Número total de 

factures 

trameses 

L01081136 OC/OG MANRESA 3.160,00 0,00 656 

 
3.4.2. Òrgans gestors 

Òrgans gestors amb major temps mig d’ anotació de factures - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 
 

Codi DIR3 Denominació 

Temps mig d’ 

anotació (en 

minuts) 

Diferència (en 

percentatge) de 

temps mig  

respecte a la 

mitjana 

Número total de 

factures 

trameses 

L01081136 OC/OG MANRESA 3.160,00 0,00 656 

 
3.4.3. Unitats  per tramitar 

Unitats per tramitar amb major temps mig d’ anotació de factures - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 

Codi DIR3 Denominació 

Temps mig d’ 

anotació (en 

minuts) 

Diferència (en 

percentatge) de 

temps mig  

respecte a la 

mitjana 

Número total de 

factures 

trameses 

L01081136 OC/OG MANRESA 3.160,00 0,00 656 

 
3.4.4. Departaments 

Departaments amb major temps mig d’ anotació de factures - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 

Codi DIR3 Denominació 

Temps mig d’ 

anotació (en 

minuts) 

Diferència (en 

percentatge) de 

temps mig  

respecte a la 

mitjana 

Número total de 

factures 

trameses 

-  3.160,00 0,00 656 

 
3.4.5. Comentaris 

 

 

En no tenir desglossament per departaments/ servei, la informació es refereix a la unitat Ajuntament de 

Manresa. 

 

3.5. Informe de custodia de factures 

El sistema d’ informació comptable que gestioni el RCF hauria de custodiar les factures 
anotades de manera que es pugui accedir a elles. Per realitzar aquesta comprovació, s’ha 
realitzat un mostreig aleatori de 10 factures, seleccionant a l’ atzar un conjunt de factures 
anotades en el RCF, i realitzant la comprovació en el sistema de que es pot accedir i visualitzar 
la factura original. 
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3.5.1. Resultat de les proves 

Resultat de la comprovació visual en un mostreig aleatori de factures - Període 
01/01/2021 a 31/12/2021 
 
Línia Descripció Valor 

0 Núm. total de factures anotades en el RCF 12651 

1 Núm. de factures seleccionades per comprovar visualment 10 

2 Núm. de factures comprovades amb errors d'accés 10 

3 Percentatge de factures comprovades amb errors d'accés 0 

 
3.5.2. Comentaris 

 

 

 

 

3.6. Proves sobre validacions del contingut de les factures 

En aquest informe s’inclouen proves relatives a les validacions no assumides per el PGEFe que 
han de ser realitzades a l’anotar la factura en el RCF. Aquestes validacions es detallen en l’ 
Ordre HAP/1650/2015 i es sintetitza en una taula resum publicada en el Portal web de l’ IGAE, 
en l’ apartat destinat al RCF. 
En l'auditoria serà necessari constatar que les aplicacions informàtiques que processen les 
factures en la fase d’ anotació en el RCF realitzen aquestes comprovacions de manera 
automatitzada i rebutgen aquelles factures que no les superen. Aquesta comprovació es pot 
realitzar per mitjà d’un anàlisi de les factures realitzades. A l’hora d’avaluar la realització 
d’aquestes validacions és necessari assenyalar que la Disposició Addicional  4t de l’Ordre 
HAP/1650/2015 posava com a data límit als registres comptables per realitzar aquestes 
validacions el 15 d'octubre, de 2015, amb lo que amb les proves només serà necessari validar 
les factures rebudes a partir d’aquesta data. 
 
Serà necessari verificar si les aplicacions de gestió encarregades d’anotar les factures 
electròniques en el RCF tenen implants els controls següents descrits en els diferents apartats 
de l’ Orde HAP/1650/2015: 
 

 Apartat 4c: Constatar que el RCF rebutja el duplicat o còpia d’ aquelles factures que ja 

hagin sigut  registrades en el RCF. Si primer arriba i s’ anota en el RCF la còpia y 

després l’ original, es rebutja l’ original per arribar després. 

 Apartat 5f: Constatar que, en cas de que existís cessionari, el NIF de l’ emissor de la 

factura y el NIF del cessionari no coincideixin. 

 Apartat 6a.: Constatar que es valida el que, en las factures emeses en euros, els 

imports totals de les línies relatives al cost total siguin numèrics y estiguin arrodonits, d’ 

acord amb el mètode comú d’ arrodoniment, a dos decimals, com resultat del producte 

del número d’unitats per el preu unitari, i que els imports bruts de les línies siguin el 

resultat de restar del cost total els descomptes, i de sumar els càrrecs, tots ells 

numèrics y amb dos decimals. Així mateix, es validarà que la resta d’ imports a nivell de 

línia, amb l’excepció de l’import unitari, vinguin expressats en euros amb dos decimals. 

No es consideren imports els tipus impositius o els percentatges a aplicar que, a l’igual 

que l’ import unitari, podran tenir els decimals que permeti el format Facturae. 

 Apartat 6b: Constatar que es valida el que, en les factures emeses en euros, el total 

import brut de la factura sigui numèric i amb dos decimals, per suma dels imports bruts 
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de les línies. Així mateix, es deu validar que la resta d’imports vinguin expressats en 

euros amb dos decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els 

percentatges a aplicar que podran tenir els decimals que permetin el formato Facturae. 

 Apartat 6c: Validar que el codi de moneda en la que s’emet la factura es vàlid. 

 Apartat 6d: Constatar que es valida el que si el "total import brut abans d’impostos” és 

positiu, el "total impostos retinguts”, si tenen contingut, sigui major o igual que cero. 

 Apartat 6e: Constatar que es valida el que el "total import brut abans d’impostos” sigui 

igual al "total import brutˮ menys el "total general descomptes” més el "total general 

càrrecs ˮ. 

 Apartat 6f: Constatar que es valida el que el "total Factura” sigui igual al "total import 

brut abans d’ impostos” més el "total impostos repercutits” menys el "total impostos 

retinguts”. 

 
En relació a les validacions anteriors, el RCF ha de respondre al PGEFe comunicant-li el 
rebuig, indicant un codi d’ error, així com la seva descripció. 
 
3.6.1. Resultat de les proves 

Detall dels incompliments de les validacions descrites en l’Ordre HAP/1650/2015 - 
Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 

Línia Descripció 
Número de 

factures 

Percentatge 

0 Núm. total de factures rebudes 877 0,00 % 

1 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 4c 0 0,00 % 

2 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 5f 0 0,00 % 

3 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 6a 0 0,00 % 

4 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 6b 0 0,00 % 

5 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 6c 0 0,00 % 

6 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 6d 0 0,00 % 

7 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 6e 0 0,00 % 

8 Núm. factures no rebutjades que incompleixen l'apartat 6f 0 0,00 % 

9 Total factures rebutjades que incompleixen amb algun apartat 0 0,00 % 

 
3.6.2. Comentaris 

 

No hi ha incompliment de les validacions que efectua el sistema. 
 

 

3.7. Informe de causes de rebuig de factures 

En aquest informe s’inclou un anàlisi del número i les causes de factures rebutjades en la fase 
d’anotació en el registre comptable. Per això, les factures rebutjades s’agrupen per el motiu del 
rebuig. 
 
3.7.1. Resultat de les proves 

Desglossament de causes normalitzades de rebuig de factures - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 
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Línia Descripció 
Número de 

factures 

Percentatge 

0 Núm. de factures rebutjades 1030 100,00 % 

1 Núm. de factures rebutjades per diversos motius (computen sobre 

cadascun dels motius de rebot) 

1029 99,90 % 

2 Núm. de factures rebutjades en PGEF que no es troben en el RCF 174 16,89 % 

3 >> El període de facturació és incorrecte 30 2,91 % 

5 >> Les unitats facturades no són correctes 4 0,39 % 

7 >> El detall de la factura no coincideix amb la comanda aprovada 2 0,19 % 

9 >> El servei contractat correspon a l'exercici del proper any, per tant, 

la factura s'ha de presentar llavors 

2 0,19 % 

11 >> Per un error en el registre d'entrada 2 0,19 % 

13 >> No procedeix la seva tramitació 36 3,50 % 

15 >> Abonament d'una  factura anul.lada o no registrada 51 4,95 % 

17 >> Per estar registrada anteriorment una factura pel mateix servei i/o 

material servit, però amb un altre número 

44 4,27 % 

19 >> És una factura parcial de la comanda 20 1,94 % 

21 >> El pagament del contracte es fa mensualment 7 0,68 % 

23 >> El material no està servit /  el servei no s'ha fet / el servei no s'ha 

acabat 

35 3,40 % 

25 >> No pot ser una factura electrònica 3 0,29 % 

27 >> No correspon tramitar i aprovar la factura perqué l'import final de 

la mateixa és zero 

4 0,39 % 

29 >> La descripció dels articles o del servei és insuficient 56 5,44 % 

31 >> Per no fer constar el número de comanda aprovat i facilitat per 

l'ajuntament (AD) 

206 20,00 % 

33 >> Per no fer constar el núm.de comanda aprovat i facilitat per 

l'ajuntament (AD) i el detall de la factura és insuficient 

28 2,72 % 

35 >> La data de la factura és anterior a la data d'inici del servei 10 0,97 % 

37 >> Canvi de CMP.FAC 9 0,87 % 

39 >> L'emissor de la factura no es correspon amb l'adjudicatari 10 0,97 % 

41 >> No calia abonament perqué la factura ja va ser rebutjada i 

posteriorment ha entrat la factura correcta 

1 0,10 % 

43 >> No correspon fer el pagament a l'ajuntament de Manresa 4 0,39 % 

45 >> Material exent d'IVA per COVID-19 (BOE del 22 d'abril 2020) 4 0,39 % 

47 >> El proveïdor ha presentat una factura posterior que anul.la aquesta 1 0,10 % 

49 >> Abonament incorrecte 8 0,78 % 

51 >> La data de la factura és anterior a la data de la certificació 13 1,26 % 

53 >> El detall de la factura és incorrecte 31 3,01 % 

55 >> L'import de la factura no és correcte. Falta aplicar el descompte 5 0,49 % 

57 >> L'IVA aplicat no és correcte 4 0,39 % 

59 >> Ha de ser una sola factura mensual per contracte 16 1,55 % 

61 >> El detall de la factura no s'ajusta al detall de la certificació 1 0,10 % 

63 >> El total de la factura és incorrecte (L'IVA està sumat dues vegades) 8 0,78 % 

65 >> Per presentar una factura que agrupa dos o més vals de comanda 9 0,87 % 

67 >> El número de l'operació AD indicat a la factura és incorrecte. Hi ha 

contracte nou i AD nou 

41 3,98 % 

69 >> Anul.lada a sol.licitud del proveïdor 17 1,65 % 

71 >> La data de la factura és anterior a la data de finalització del 

contracte 

12 1,17 % 
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73 >> Error de càlcul a la factura 1 0,10 % 

75 >> El número de l'operació de despesa  (AD) de l'Ajuntament indicat a 

la factura  és incorrecte 

23 2,23 % 

77 >> L'import de la factura no és correcte 156 15,15 % 

79 >> Per presentar factura o factures sense ajustar-se al sistema de 

facturació aprovat 

53 5,15 % 

81 >> La data de la factura és anterior a l'entrega del material o 

finalització del servei 

18 1,75 % 

83 >> No s'ha trobat cap despesa aprovada per aquesta factura 20 1,94 % 

85 >> Per no fer constar el núm. de L'AD aprovat i facilitat per 

l'ajuntament i perquè el servei no s'ha fet 

2 0,19 % 

87 >> No fer constar l'IRPF, si és el cas 2 0,19 % 

89 >> Per estar registrada amb anterioritat  una altra factura amb el 

mateix número i del mateix proveïdor 

2 0,19 % 

91 >> Per presentar dos o més factures per un sol val de comanda o 

contracte 

28 2,72 % 

92 * Altres motius no normalitzats 1030 100,00 % 

 
3.7.2. Comentaris 

 

Ens trobem amb motius normals de rebuig de factures. 

 

 

3.8. Factures abonades abans de 30 dies des de la seva presentació en 

el RCF. 

3.8.1. Factures comptabilitzades 

Listat de factures comptabilitzades - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 

Factures 

comptabilitzades 

Import  Temps mig 

pagament 

(Dies) 

6987 28.854.452,34 15 

 
3.8.2. Factures abonades 

Listat de factures abonades - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 

Factures abonades Import  Temps mig 

pagament 

(Dies) 

2619 9.789.825,07 25 

 
3.8.3. Unitats tramitadores amb menor temps mitjà de pagament 

U.Tramitadora Descripció Nº Factures Import Dies 

   0,00 €  

 
3.8.4. Unitats tramitadores amb major temps mitjà de pagament 

U.Tramitadora Descripció Nº Factures Import Dies 

   0,00 €  
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4. Tramitació de factures 

4.1. Sol·licituds d’ anul·lació 

Per constatar que es tramitin adequadament les propostes d’anul·lació de factures, es realitza 
un encreuament de dades entre la taula de “SOL.LICITUDS D’ANUL.LACIÓ” subministrada per 
el PGEFe i la taula d’ “ESTATS DE FACTURES” de la base de dades del RCF auditat, generant 
un informe estadístic sobre la gestió de les anul·lacions. 
 
4.1.1. Resultat de les proves 

Tractament de les sol·licituds d’anul·lació de factures - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
 

Línia Descripció 
Número de 

factures 

Percentatge 

0 Núm. total de factures rebudes 877 100,00 % 

1 Sol·licituds d'anul·lació remeses pel PGEFe 0 0,00 % 

2 Sol·licituds d'anul·lació registrades en el RCF 44 5,02 % 

3 Sol·licituds d'anul·lació registrades en el RCF amb el text explicatiu del 

motiu de l'anul·lació buit 

0 0,00 % 

4 Factures anul·lades en el RCF 44 5,02 % 

5 Percentatge de factures anul·lades/sol·licitades 0  

 
4.1.2. Comentaris 

 

 

Res a destacar. 

 

4.2. Temps mig d’evolució d’estats 

Utilitzant la informació anotada en el RCF, es realitza un estudi d’evolució d’estats de les 
factures incloent els temps mig per assolir cada estat. 
 
Per aquest estudi es creua la taula d’estats de factures del RCF amb la taula de factures 
registrades subministrada per el PGEFe. 
 
Per cada estat intern en el RCF es calcula la diferència del temps transcorregut des que es va 
registrar la factura en el PGEFe fins que ha passat a aquest estat en el RCF. En el cas de les 
factures en paper, es pren el temps transcorregut des que es va registrar la factura en el RCF, 
realitzant una mitjana dels valors obtinguts. 
De la mateixa manera, per veure que el PGEFe actualitza correctament els canvis d’estat d’una 
factura, es realitza una comparació entre l’històric d’estats interns emmagatzemats en el RCF i 
els estats rebuts per el PGEFe, amb l’objecte de veure la seva coherència i estimar el temps 
mig que tarda el PGEFe en conèixer els canvis d’estat de factures. 
 
En el creuament es calcula la diferència de temps entre la data/hora en que el PGEFe coneix 
l’estat intern i la data/hora real en la que el RCF actualitza aquest estat intern, realitzant una 
mitjana dels valors obtinguts per cada estat. 
 
4.2.1. Resultat de les proves 

Temps mig en assolir els estats interns - Període 01/01/2021 a 31/12/2021 
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Línia 

Temps mig (en hores) en anotar el canvi d’estat intern des 

que es va registrar la factura en el PGEFe (per factures en 

paper, des del seu registre en el RCF) 

En RCF 

(factures en 

paper) 

En RCF 

(factures 

electrònique

s) 

En PGEFe 

0 Comptabilitzada 768,12 1.074,59 1.160,46 

1 Conformada 813,62 1.069,03 132,80 

2 Registrada 0,00 54,61 3,64 

4 Comptabilitzada 768,12 1.074,59 1.160,46 

5 Pagada 1.087,54 909,90 1.441,99 

7 Anul·lada 144,27 208,16 141,09 

8 Rebutjada 0,00 0,00 141,09 

 
4.2.2. Comentaris 

 

 

Res a destacar. 

 

4.3. Estadística de fluxos d’estats 

S’obté un informe estadístic de totes les seqüencies possibles d’evolució d’estats de les 
factures registrades en el període de l’auditoria. 
 
4.3.1. Resultat de les proves 

Anàlisis de les seqüencies d’estats interns de les factures - Període 01/01/2021 a 
31/12/2021 
 

Línia Fluix d’estats seguits 
Número 

factures 

Porcentatge 

0 Registrada > Anul·lada 1021 7,24 % 

1 Registrada > Confirmada > Comptabilitzada 1951 13,84 % 

2 Registrada > Confirmada 65 0,46 % 

3 Registrada 2 0,01 % 

4 Registrada > Confirmada > Comptabilitzada > Pagada 9723 68,98 % 

5 Registrada > Confirmada > Anul·lada 7 0,05 % 

6 Registrada > Comptabilitzada > Confirmada 90 0,64 % 

7 Registrada > Comptabilitzada > Confirmada > Pagada 1 0,01 % 

8 Registrada > Comptabilitzada > Anul·lada 2 0,01 % 

9 Registrada > Comptabilitzada 46 0,33 % 

10 Registrada > Comptabilitzada > Pagada 1188 8,43 % 

 
4.3.2. Comentaris 

 

Res a destacar. 
 

 
4.4. Reconeixement de l'obligació i el pagament  
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En relació amb el reconeixement de l'obligació i el pagament de les factures, l'anàlisi d’estats  
anteriors  serveix per detectar si hi ha qualsevol factura de pagament directe que no hagi 
superat abans de pagament per l'estat de reconeixement de l'obligació. Per tant, és suficient 
seleccionar aquelles factures que pertanyen a aquest tipus de flux i extreure tot el que són de 
pagament directe.  
 
Una altra prova a realitzar és detectar que no  existeixi  cap factura corresponent  a pagaments 
per justificar que no contenen, si escau, el número de lliurament  de pagaments a justificar i la 
data de pagament de la factura. Amb aquesta finalitat, és necessari seleccionar factures de 
pagament a justificar i verificar que els camps que emmagatzema el número de lliurament  de 
pagaments i la data de pagament de la factura no estan buides. 
4.4.1. Resultat de les proves 

Informe amb les validacions sobre el reconeixement i pagament de factures - Període 
01/01/2021 a 31/12/2021 
 

Línia Descripció 
Número 

factures 

Percentatge 

0 Núm. total de factures registrades 14096 100,00 % 

1 Factures de pagament directe 115 0,82 % 

2 >> Factures que no han passat per l'estat de reconeixement de 

l'obligació 

0 0,00 % 

3 Factures corresponents a despeses a justificar 1205 8,55 % 

4 >> Sense referència de despesa a justificar 0 0,00 % 

5 >> Sense data de pagament de la factura 17 0,12 % 

 
4.4.2. Comentaris 

 

 

Res a destacar. 

 
5. Obligacions dels òrgans competents en matèries de comptabilitat i control 

L'article 10 de la Llei 25/2013 indica que l'òrgan competent en l'àmbit de la comptabilitat haurà 
d’efectuar requeriments periòdics d'actuació pel que fa a les factures pendents de  
reconeixement de l'obligació, que fa més de tres mesos que estan en aquesta situació.  
 
Igualment, s’haurà de preparar un informe trimestral posant de manifest aquestes situacions, el 
qual haurà d’enviar-se dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural a l’òrgan de 
control intern. 
De la mateixa manera, l'article 12.2. d'aquesta llei indica que l'òrgan de control intern redactarà 
un informe anual que avalua el compliment de les normes en matèria de morositat. 
 
Comentaris 

 

Des d’aquesta Intervenció s’han enviat informes referents a factures entrades pendents 

d’aprovar: 

a) Informe INT.FRA202100003 – referent al primer trimestre del 2021, el qual afectava a 

un total de 98 factures per import de 26.3862,85 euros, serveis urbans. 

b) Informes INT.Fra202100004/5/6- referent al segon trimestre de 2021, amb un total de 4 

factures d’import 19.517,69 euros (Servei de contractació), més 4 factures que sumen 

2.244,70 euros (Serveis urbans), 1 factura d’Urbanisme d’import 9.059,88 euros. 

c) Informe INT.FRA202100007 – en relació al tercer trimestre del 2021 amb un total de 17 
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factures que sumen 9.794,62 euros. 

d) Informes INT.FRA20220001/2/3 en relació al quart trimestre  del 2021, amb factures no 

aprovades dins de termini dels serveis següents: 8 factures del servei de Presidència 

d’import 4.957,37 euros, servei de Dinamització Econòmica, 2 factures que sumen 

997,31 euros i servei de Serveis Urbans, 1 factura d’import 13.925,53 euros. 

 

 
6. Revisió de la seguretat 

L’article 12 de l'Ordre HAP /492/2014 dóna alguns requisits de disponibilitat, la confidencialitat,  
integritat i seguretat del registre comptable de les factures. S’haurien de realitzar en el marc de 
l’auditoria les comprovacions següents, a través de la revisió de la documentació existent (per 
exemple, d'auditories anteriors) o per mitjà d’entrevistes al personal al càrrec dels serveis 
corresponents: 

 Verificar que el sistema consta de mesures de  redundància i que es publica la 

disponibilitat horària del sistema en la seu  electrònica corresponent. 

 Constatar que compleix les salvaguardes d el Reial decret 1720 / 2007 per a la 

protecció de dades personals. 

 Verifiqui que compleix amb la política de seguretat de l'agència que té assignada la 

funció de comptabilitat, i que l'acreditació d'usuaris compleix seus procediments 

establerts, tenir accés en cada cas només les factures que s'han de arribar a conèixer. 

 Verificar que els sistemes de gestió RCF compleixen amb les disposicions del Reial 

decret 3/2010 que regula el règim de la seguretat nacional. 

 
Comentaris 

 

La revisió de la seguretat del sistema ha estat verificada segons informe emès per la responsable del 

servei de tecnologies i sistemes d’informació. 
 

“ 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=389.0 
 
 
2.12.- Donar compte de l'Informe Resum Anual de Control Intern, exercici 2021. 
 (INT.DON 13/2022).- 
 
El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL) i desenvolupat 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 
(RCI), s’exerceix a les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i si escau, 
dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seva 
triple accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència. 
 
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret 
424/2017, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=389.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=389.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 d’abril de 2022                            68 

 
 

En virtut d'això, es remet el present informe al Ple municipal per al seu coneixement, 
en el qual s'inclou un resum anual dels principals resultats obtinguts en les actuacions 
inherents a la funció interventora i el control financer per a l'exercici 2021 de 
l’Ajuntament de Manresa i dels seus ens dependents.” 
 
L’Informe Resum Anual sobre el Control Intern 2021, elaborat per la Intervenció, 
el podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b280882a350180897
2fc320011 
 
L’alcalde informa que els Grups Municipals de Fem Manresa i Cs han 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/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=396.0 
 
 
3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

 
3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desafectació de dos béns de 

domini públic de l’Inventari General consolidat de béns, drets i 
obligacions de l’Ajuntament, i la seva declaració com a parcel·les 
sobreres. (PAT.EXE 23/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 25 de març de 2022, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

I. L'Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions d’aquest Ajuntament, la 
comprovació del qual va ser aprovada per acord plenari de 17 de juny de 2021, inclou 
dos béns amb els números de fitxes 2455 i 2456, amb les denominacions de Camí1 i 
Camí 2 Plana del Pont Nou, respectivament, amb epígraf 1.1.c (vials no urbans) i la 
naturalesa jurídica de Béns de domini públic, ús públic. 
 
II. El Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa (POUM), Text Refós aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017, publicat en el DOGC 
de 26 d’octubre de 2017, va suposar un canvi de qualificació urbanística d’aquest dos 
béns, que van passar a ser qualificats com a Sòl no urbanitzable i la qualificació 
d’Espais agrícoles homogenis, agrícola (clau 12.1). 
 
III. D’altra banda, l’any 1993 es va construir l’Eix Transversal de Catalunya i 
concretament l’any 1997 es va finalitzar el tram que passa per Manresa, el qual va 
suposar la segregació parcial de l’àrea de regadiu del Poal envers el nucli urbà de 
Manresa, amb l’excepció d’alguns camins principals que van ser restituïts mitjançant 
ponts. Aquest fet va comportar que les dues petites porcions de camí esmentades 
quedessin segregades de la resta dels camins i, per tant, ja des de l’inici de les obres 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b280882a3501808972fc320011
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b280882a3501808972fc320011
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=396.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=396.0
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de construcció de l’Eix Transversal, van deixar de tenir l’ús públic que havien tingut fins 
llavors, tal i com ja va quedar constatat en el Pla General de Manresa de 1997. 
 
IV. L’arquitecta tècnica de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un informe en data 
24 de març de 2022, en el qual fa constar que, atesa la nova qualificació urbanística, 
cal modificar la naturalesa jurídica dels béns amb número de fitxa 2455 i 2456 per tal 
que figurin a l'Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions d’aquest 
Ajuntament amb classificació de finca rústica, amb epígraf 3.1 Béns patrimonials, 
immobles, i amb la naturalesa jurídica de béns patrimonials (epígraf 3.1 Immobles 
patrimonials). 
 
V. En aquest mateix informe, l’arquitecta tècnica proposa també que aquests béns 
siguin considerats com a parcel·les sobreres, atès que s’adeqüen al que disposa 
l’article 12 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, segons el qual són parcel·les sobreres les porcions de 
terreny propietat dels ens locals que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o 
emplaçament, no són susceptibles d’ús adequat. 
 
VI. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un informe en data 24 de març 
de 2022, en el qual fa constar que la desafectació com a béns de domini públic dels 
béns de l’Inventari municipal amb números de fitxes 2455 i 2456, passant a ser 
qualificats com a béns patrimonials i amb la consideració de parcel·les sobreres, 
s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques. 
 
Primera.- L'article 20.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix que l’alteració de la qualificació 
jurídica dels béns dels ens locals requereix un expedient en el qual s’acreditin 
l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació. 
 
Segona.- L’article 24 del mateix Reglament estableix el següent: 
 

1. Es pot procedir a la desafectació de béns de domini públic i comunals si 
durant un període de 25 anys no s’han utilitzat d’acord amb la seva 
afectació prevista. 

2. En aquest cas, cal que es constati així en l’acord del Ple, adoptat per 
majoria simple, sense que s’hagi de tramitar l’expedient previ a què es 
refereix l’article 20. 

 
En el cas que es tracta, a la part expositiva d’aquest dictamen es fa constar que les 
dues petites porcions de camí esmentades van deixar de tenir l’ús públic que havien 
tingut, des de fa mes de 25 anys, amb motiu de la construcció de l’Eix Transversal de 
Catalunya. 
 
Tercera.- L’article 12 del mateix Reglament estableix el següent: 

 
12.1 Són parcel·les sobreres les porcions de terreny propietat dels ens locals que, per la seva 
reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no són susceptibles d'ús adequat. 
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12.2 Per declarar un terreny parcel·la sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica 
en la forma que preveu l'article 20 d'aquest Reglament. Aquest expedient no és necessari quan 
l'alteració deriva expressament o implícitament de l'aprovació de plans d'ordenació urbana o 
projectes d'obres o serveis. 

 

En aquest cas tampoc no és preceptiu tramitar l’expedient de qualificació jurídica, atès 
que l’alteració deriva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa (POUM), 
Text Refós aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017. 
 
Quarta.- L’òrgan competent per aprovar les desafectacions de béns de domini públic 
és el Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 20 i 24 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals. Aquest acord requereix l’adopció per majoria simple dels 
membres del Ple. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
PRIMER.-  APROVAR la desafectació com a béns de domini públic dels dos béns que 
figuren a l'Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb els números de fitxes 2455 i 2456, amb les denominacions de Camí1 
i Camí 2 Plana del Pont Nou, respectivament, amb epígraf 1.1.c (vials no urbans), que 
passen a ser qualificats com a béns patrimonials (epígraf 3.1 Immobles patrimonials), i 
la seva declaració com a parcel·les sobreres, de conformitat amb els articles 12 i 24 
del Reglament del patrimoni dels ens locals, que queden inscrits amb la denominació 
següent: 
 

Bé 2455: - Parcel·la sobrera a la plana del Pont Nou (antic camí 1) 
Bé 2456: - Parcel·la sobrera a la plana del Pont Nou (antic camí 2) 

 
SEGON.- ACTUALITZAR l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions 
d’aquest Ajuntament, per aplicació d’allò que disposa l’article 102 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, amb els canvis aprovats en el punt anterior.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=1650.0 
 
 

L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots 

afirmatius (5 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. 

 
 
3.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró 

municipal d’habitats amb referència a 1 de gener de 2022. (AJT.DIC 
26/2022).- 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=1650.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=1650.0
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El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 d’abril de 2022, 
que es transcriu a continuació: 
 
“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 
2022, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a 
terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es 
trameten 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 2022, 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  2021 78.231 

Altes anteriors a 1 de gener de 2021 entrades a partir del 30 
de març del 2021 

12 

Baixes anteriors a 1 de gener de 2021 entrades a partir del 
30 de març del 2021 

14 

POBLACIÓ DE DRET a 1 de gener de 2021 actualitzada 78.229 

ALTES   (de l’1-1-2021 a l'31-12-21) entrades fins a  30 de 
març de 2022 

4.879 

BAIXES  (de l’1-1-2021 a l’31-12-2021) entrades fins a 30 
de març de 2022 

5.656 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2022 

 
77.452 

 

 
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/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=1840.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 

 
3.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de 

crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 536/2022).- 
 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 d’abril de 2022, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents i consideracions jurídiques 
 
L’empresa CANAL TARONJA, SL ha presentat dues factures al registre de l’Ajuntament 
de Manresa, l’import de les quals suma 1.439,90 €, pels serveis efectuats pel documental 
del Cosmògraf i la campanya de la Fira de l’Aixada. 
 
L’empresa EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SL ha presentat factures al registre de 
l’Ajuntament de Manresa relatives a la publicació d’anuncis oficials durant el període 
comprès entre el mes d’octubre de 2021 fins a març de 2022, l’import de les quals suma 
7.601,22 €. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=1840.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=1840.0
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L’empresa EDICIONS INTERCOMARCALS, SA ha presentat una factura al registre de 
l’Ajuntament de Manresa relativa a insercions publicitàries i anuncis oficials al diari Regó 
7 durant el període comprès entre el mes de desembre de 2021 fins a març de 2022, 
l’import de la qual suma 19.708,79 €.  
 
El Sr. XXX ha presentat una factura al registre de l’Ajuntament de Manresa pels serveis 
relacionats amb els Fons Europeus, com són l’anàlisi de documentació, redacció de 
memòries i identificació de convocatòries dels esmentats Fons, per import d’11.858 €. 
 
La Interventora de l’Ajuntament de Manresa, en exercici de les seves funcions de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, ha informat aquestes factures amb l’objecció 
relativa al fet que es tracta d’obligacions econòmiques indegudament adquirides i, 
conseqüentment, acorda la suspensió de la tramitació dels expedients fins a l’esmena 
d’aquestes deficiències. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 48 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent 
de l’Ajuntament de Manresa, que regula el procediment per al reconeixement 
extrajudicial de crèdits degut a obligacions indegudament compromeses, s’han tramitat 
els presents expedients, el qual consten dels següents documents: 
 

1. Informe del servei gestor, el qual acredita els serveis realitzats i l’existència de 
crèdit suficient per fer front a la despesa al pressupost municipal vigent. 

2. Informe jurídic del servei el qual conclou favorablement optar pel 
reconeixement extrajudicial de crèdits per liquidar les obligacions indegudament 
adquirides, i no recórrer a la revisió d’ofici. 

3. Informe de l’òrgan Interventor 
4. Resolució d’alcaldia que aprova la liquidació de les quantitats a satisfer 

derivades de la prestació de serveis efectuats i l’inici dels tràmits necessaris per 
reconèixer extrajudicialment els crèdits pendents d'imputació pressupostària i la 
seva aplicació al pressupost de l'exercici 2022. 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta, a l’emparament del què disposa l’article 
23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; art. 163 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; i art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i en virtut de la 
competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
es proposa al Ple l'adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa CANAL TARONJA, SL 
(CIF B64045511) per import de 1.439,90 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
9122 22699, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei i que es 
relaciona a continuació: 

 
 Procediment Núm. de factura Import Objecte de la despesa 
1 CMP.FAC2021011712   F202111460 895,40 € Documental 1,14 min - Cosmògraf 
2 CMP.FAC2022001439 F202201404 544,50 € Campanya Fira de l’Aixada 

 
Segon. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA, SL (CIF B-66485343) per import de 7.601,22 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 9122 22699, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei i que es 
relaciona a continuació: 
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 Procediment Núm. de factura Import  Objecte de la despesa 
1 CMP.FAC2021010838   F202110593 294,03 € Anunci – Gestió Tributària 
2 CMP.FAC2021010839 F202110594 609,84 € Anunci – Territori 
3 CMP.FAC2021010840 F202110595 283,14 € Anunci – Gestió Tributària 
4 CMP.FAC2021010841 F202110596 392,04 € Anunci – Gestió Tributària 
5 CMP.FAC2021011169 F202110923 860,31 € Anunci – Territori 
6 CMP.FAC2021011170 F202110924 838,53 € Anunci – Territori 
7 CMP.FAC2021011566 F202111317 784,08  € Anunci – Territori 
8 CMP.FAC2022000613 F202200605 686,07 € Anunci – Territori 
9 CMP.FAC2022000614 F202200606 326,70 € Anunci – Gestió Tributària 
10 CMP.FAC2022000895 F202200873 1317,69 € Anunci – Territori 
11 CMP.FAC2022001271 F202201244 805,86 € Anunci – Territori 
12 CMP.FAC2022001757 F202201722 402,93 € Anunci – Gestió Tributària 

 

Tercer. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa EDICIONS 
INTERCOMARCALS, SA (A-08539165) per import de 19.708,79 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 9122 22699, pel deute acreditat i informat pel responsable 
del servei i que es relaciona a continuació: 

     
 Procediment Núm. factura Import Objecte de la despesa 
CMP.FAC2022002124 F20222075 19.708,79 € Insercions publicitàries i anuncis oficials  

 
Quart. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor del Sr. XXX (DNI XXX) per import d’11.858 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9123 22706, pel deute acreditat i informat pel 
responsable del servei i que es relaciona a continuació: 
 

Procediment Núm. factura Import Objecte de la despesa 
CMP.FAC202202167 F202222118 11.858 € Anàlisis de documentació Fons Europeus.  

Redacció memòria.  
Identificació convocatòries Fons Europeus. 

“ 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=2149.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 GMERC i 8 GMJxM) i 9 vots negatius (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem 

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

quedat reproduït. 

 
 
3.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per ensenyaments a 
l’Escola d’Art, i de l’ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per 
ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de Grau Professional. 
(AJT.DIC 28/2022).- 
 

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 d’abril de 2022, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2149.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2149.0
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La cap de servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, amb el vistiplau del regidor 
d’Ensenyament i Universitats va emetre la proposta següent, d’establiment d’una tarifa 
per al nou cicle formatiu de grau mitjà de Serigrafia Artística de l’Escola d’Art de 
Manresa: 
 
“Que el proper curs 2021-22 s’inicia un nou cicle formatiu a l’Escola d’Art de Manresa: 
CFGM Serigrafia Artística. 
 
Que cal establir la taxa de prestació d’aquest servei a l’Ordenança fiscal núm. 31, 
reguladora de la taxa de l’ensenyament a l’Escola d’Art de Manresa.” 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 17/06/2021 es va acordar l’establiment de 
la tarifa esmentada, així com la reestructuració dels epígrafs 1 a 3 de la taxa.  
 
Aquestes modificacions entraven en vigor per al curs iniciat amb posterioritat a la seva 
aprovació, és a dir, per al curs 2021/2022 i següents. 
 
Tanmateix, per acord del Ple de la Corporació de data 21/10/2021 es van modificar les 
tarifes de  l’ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa de l’ensenyament a 
l’Escola d’Art de Manresa aplicables al curs 2022/2023 i següents, sense tenir en 
compte la reestructuració dels epígrafs i l’establiment d’una tarifa diferenciada per al 
cicle formatiu de grau mitjà de Serigrafia Artística aprovats al mes de juny anterior. 
 
Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria d'aquest Ajuntament s'ha 
procedit a l'elaboració del projecte de modificació de l’ordenança fiscal núm. 31, 
reguladora de la taxa de l’ensenyament a l’Escola d’Art de Manresa, per tal de corregir 
l’omissió detectada. 
 
D'altra banda, segons s’informa per part del servei, s’ha detectat un error material en 
l’article 4.3 de l’ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al 
Conservatori Municipal de Música de grau professional, en què es fa referència al 
Consell Escolar de l’Escola d’Art, quan s’hauria de fer referència al consell escolar del 
Conservatori. 
 
Consta a l’expedient  l’informe tecnicoeconòmic a què fa referència l’article 25 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, l’informe tècnic favorable, així com l’informe jurídic favorable amb la nota de 
conformitat del secretari general que preveu l’art. 3.d) 1r del Real Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional.  
 
Consideracions legals 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL), estableix als seus articles 15 a 19 
el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
L’article 16 del TRLHL disposa que en el cas de modificació de les ordenances fiscals, 
els acords hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. 
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La modificació de les ordenances fiscals requereix l’adopció d’un acord provisional i 
efectuar el tràmit d’exposició pública que regula l’article 17 del TRLHL als efectes que 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
L’article 17.3 del TRLHL disposa que, en cas que no es presentin reclamacions durant 
el període d’exposició pública, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors 
provisional, sense necessitat d’acord plenari. 
 
L’art. 3.d) 1r del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional 
disposa que el secretari general ha d’emetre en tot cas informe previ en els expedients 
d’aprovació o modificació d’ordenances i reglaments, podent consistir en una nota de 
conformitat en relació amb l’informe jurídic que figuri en l’expedient. 
 
L’aprovació de les ordenances fiscals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació d’acord amb allò disposat a l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
El regidor d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents    
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les ordenances 
fiscals reguladores de tributs municipals que a continuació es detallen: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA DE 
L’ENSENYAMENT A L’ESCOLA D’ART DE MANRESA 
 
Es modifiquen les tarifes de l’article 5, i on diu: 

 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

1 ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS. CICLE 
FORMATIU GRAU MIG   

  Curs de 1.600 hores en 2 cursos (1.400 hores lectives  + 200 
hores pràctiques)   

1.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici 
de cada curs  108,20 

1.1 1r. Curs APGI 457,90 

1.2 2n. Curs APGI 457,90 

2 IL·LUSTRACIÓ. CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR   

  Curs de 2.000 hores en 2 cursos (1.720 hores lectives + 280 
hores de pràctiques)   

2.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici 
de cada curs  108,20 

2.1 1r. Curs Il·lustració   571,40 

2.2 2n. Curs Il·lustració 571,40 

3 OBRA FINAL DE CICLE   

  Alumnes obra final d'Art final i Il·lustració 143,90 
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4 ASSIGNATURES SOLTES O MÒDULS   

4.0 Matrícula. Alumnes no matriculat a curs sencer d'un cicle   55,20 

4.1 Mòdul o assignatura. Preu hora  0,77 

4.2 Alumnes repetidors. Preu hora d'assignatures  1,21 

5 CURS PONT D'ACCÉS A CICLES SUPERIORS   

  Preparació de la part específica d'octubre a maig   

5.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici 
de cada curs  108,20 

5.1 Curs entre 6 i 7 mesos (total 360 hores) 250,10 

6 MATERIAL ALUMNAT CICLES FORMATIUS   

6.1 Material didàctic 31,50 

 

Ha de dir: 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

   

1 Matrícula cicles formatius de grau mitjà i superior. L’alumnat la 
pagarà una única vegada abans inici de cada curs 108,20 

   

2 CICLES FORMATIUS   

2.1 ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS  

  Curs de 1.600 hores en 2 cursos (1.400 hores lectives  + 200 
hores pràctiques) 

  

2.1.1 1r. Curs Assistència al producte gràfic imprès 457,90 

2.1.2 2n. Curs Assistència al producte gràfic imprès 457,90 

2.2 IL·LUSTRACIÓ. CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  

 Curs de 2.000 hores en 2 cursos (1.720 hores lectives + 280 
hores de pràctiques) 

 

2.2.1 1r. Curs Il·lustració   571,40 

2.2.2 2n. Curs Il·lustració 571,40 

2.3 SERIGRAFIA ARTÍSTICA. CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ   

2.3.1 Curs de 950 hores en 1 curs (865 hores lectives + 85 hores de 
pràctiques) 

571,40 

   

3 OBRA /PROJECTE FINAL DE CICLE   

  Alumnat obra/projecte final de cicle de grau mitjà o superior 143,90 

4 ASSIGNATURES SOLTES O MÒDULS   

4.0 Matrícula. Alumnes no matriculat a curs sencer d'un cicle   55,20 

4.1 Mòdul o assignatura. Preu hora  0,77 

4.2 Alumnes repetidors. Preu hora d'assignatures  1,21 

5 CURS PONT D'ACCÉS A CICLES SUPERIORS   

  Preparació de la part específica d'octubre a maig   

5.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici 
de cada curs  

108,20 

5.1 Curs entre 6 i 7 mesos (total 360 hores) 250,10 

6 MATERIAL ALUMNAT CICLES FORMATIUS   

6.1 Material didàctic 31,50 
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ORDENANÇA FISCAL núm. 32 REGULADORA DE LA TAXA PER 
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU 
PROFESSIONAL 
 
Es modifica parcialment l’article 4.3. i on diu: 
 
“El Consell Escolar de l’Escola d’Art”  
 
Ha de dir: 
 
“El consell escolar del Conservatori”.  
 
SEGON: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en 
aquest dictamen, que passaran a tenir el redactat següent: 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de la publicació oficial de la seva 
aprovació definitiva, essent aplicable als cursos que comencin amb posterioritat a 
aquesta data, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
TERCER: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi 
formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 
 
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia següent a la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació.” 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=2587.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots 

afirmatius (5 GMERC, 8 GMJxM i 2 GMCs) i 7 abstencions (4 GMPSC-CP i 3 GM 

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

reproduït. 

 
 

3.1.5.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Pla d’Ajust 
consolidat. (AJT.DIC 32/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 d’abril de 2022, 
que es transcriu a continuació: 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2587.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2587.0
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“Antecedents 

L’ajuntament es va acollir a un dels mecanismes de finançament que va aprovar el 
Govern de l’Estat a través del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, o la 
seva ampliació a través del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb 
problemes financers. Aquests comportaven l'aprovació d'una operació d'endeutament 
a llarg termini i l'obligació per part de les entitats locals d'aprovar un pla d'ajust, que 
respongués a uns criteris bàsics a fi de garantir la sostenibilitat financera de l'operació. 

 
En data 30 de març de 2012 per acord de Ple de l’ajuntament es va aprovar un Pla 
d’ajust per tal de donar compliment a l’establert anteriorment. 
 
La mateixa normativa estableix que el pla s’haurà d’actualitzar en el cas que un ens 
dependent hagi estat sectoritzat com Administració Pública per la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (IGAE), i això modifiqui l'àmbit subjectiu del pla d'ajust de 
manera que hagin de reflectir-se les noves projeccions de Drets Reconeguts, 
Obligacions Reconegudes i magnituds Financeres i Pressupostàries i Endeutament, 
així com possibles mesures per al reequilibri del grup consolidat. D'igual forma es 
procedirà en els supòsits de dissolució d'ens dependents, amb prèvia baixa en 
l'inventari d'ens del sector públic local, que estiguessin inclosos en l'àmbit subjectiu del 
pla d'ajust. 
La modificació de l’àmbit subjectiu del Pla d’Ajust, és : 

- S’ha dissolt el Consorci del Parc Central 

- La societat Foment de la rehabilitació Urbana de Manresa, SA., ja no està 

sectoritzada com a Administració Pública, a efectes de l’IGAE. 

La modificació del Pla d'Ajust s'estendrà durant el període d'amortització previst per a 
l'operació d'endeutament, i els pressupostos generals anuals hauran de recollir 
l’establert al Pla.  
 
Consideracions legals 
 
El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera 
de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
 
La Disposició Addicional 98ª Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2017. 
 
El Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per 
al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
El Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers. 
 
Disposició addicional 108 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2021. 
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Considerant l'informe favorable de la interventora emès en data 8 d’abril de 2022, així 
com el model de Pla d'Ajust que consta com a Annex, es proposa al Ple de la 
corporació que adopti els següents  

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar l’actualització del Pla d'Ajust consolidat, amb la supressió de dos 
ens dependents de l’ajuntament de Manresa: Consorci Parc central (dissolució), i 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA. (ha deixat de considerar-se 
Administració Pública a efectes de l’IGAE). 
 
SEGON. Remetre el present Pla d'Ajust, l'endemà de la seva aprovació pel Ple a 
l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via 
telemàtica i amb signatura electrònica.” 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=2691.0 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 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. 

 
 
3.1.6.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de la base 4 

de les Bases d’Execució del Pressupost del 2022. (AJT.DIC 33/2022).- 
 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 d’abril de 2022, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
Per acord plenari de data 23 de desembre de 2021, es varen aprovar les Bases 
d’execució del pressupost de l’exercici 2022, juntament amb l’aprovació del pressupost 
de la Corporació i dels ens dependents. L’aprovació definitiva data de 25 de gener de 
2022. 
 
En data 7 de març de 2022, el servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, 
emet un informe justificant la necessitat de completar les aplicacions pressupostàries 
amb l’objectiu de poder contractar assistències tècniques adaptades a les diferents 
tipologies d’actuacions, proposant la creació de quatre aplicacions pressupostàries a 
través de la modificació pressupostària corresponent, així com vincular les següents 
aplicacions entre si, juntament amb la preexistent 15121 609 01: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2691.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2691.0
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D’acord amb la base número 4, sobre la vinculació jurídica dels crèdits, les 
classificacions econòmiques esmentades no estan vinculades entre si, per la qual 
cosa, és convenient crear una excepció a tal efecte. 
 
En data 21 de març de 2022, el servei d’Ensenyament fa la petició de desvincular 
l’aplicació pressupostària 22 3230 22799, de les que tenen la mateixa classificació 
econòmica (22799): 
 

22 3230 22799  

Llars d'infants.-Altres treballs realitzats per altres empre 

Cl.  org.:    

Cl. func.: 3230  Llars d'infants 

Cl. eco.: 22799  Altres treballs realitzats per altres empreses 

 

D’acord amb la base número 4 sobre la vinculació jurídica dels crèdits, l’aplicació 
pressupostària 3230 22799 està vinculada amb les altres amb la mateixa classificació 
econòmica, per la qual cosa, resulta necessari desvincular-les. 
 
Per altra banda, el Capítol V de Contractació, en el primer paràgraf, es remet a la 
Resolució de l’Alcaldia 1935/2020, de 18 de febrer de 2020, per la qual es modifica la 
Instrucció per la tramitació dels contractes menors a celebrar l’Ajuntament de Manresa.  
 
La nova Resolució és la 1211/2022, del 3 de febrer de 2022, per la qual cosa és 
necessari modificar també aquest apartat de les Bases d’Execució del Pressupost, 
actualitzant la norma de referència. 
 
Normativa aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la 
Llei reguladora d'hisendes locals en matèria de pressupostos.  
 
Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Manresa, exercici 2022, base 
quarta.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la base 4 de les Bases d’Execució del 
Pressupost del 2022, que quedarà redactada de la forma següent:  
 
 

15121 609 01 Espais públics Honoraris

15121 622 01 Edificis públics Honoraris d'obra nova

15121 632 06 Edificis públics Honoraris de rehabilitació i ampliació

15121 640 01 Edificis públics cedits o arrendats Honoraris

15121 682 01 Edificis de naturalesa patrimonial Honoraris
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“BASE 4. Vinculació a nivell de capítols.  
 
Capítol 6 – Inversions (...)  
Com a excepció queden vinculades entre elles les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 

 
 (...) 

Capítol 2 – Despeses en béns i serveis (...)  

Excepcions al concepte 227 (...) 

Com a excepció. l’aplicació pressupostària 3230 22799, queda vinculada per si 
sola, és a dir: 

                3230      22799”  

 “CAPÍTOL V – CONTRACTACIÓ 

 Article 30 – Compres i contractes menors (...)” 

On diu “Resolució de l’Alcaldia 1935/2020, de 18 de febrer de 2020”, ha de dir 
“Resolució de l’Alcaldia 1211/2022, de 3 de febrer de 2022” 

 
SEGON.- Exposar l’acord durant quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, perquè les persones interessades puguin presentar reclamacions, si ho 
consideren oportú. En cas de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat 
definitivament.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=2770.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.6 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots 

afirmatius (5 GMERC, 8 GMJxM, 3 GM Fem Manresa i 2 GMCs) i 4 abstencions (4 

GMPSC-CP) 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 3.1.7 i 3.1.8 de l’ordre del dia.  
 
 

15121 609 01 Espais públics Honoraris

15121 622 01 Edificis públics Honoraris d'obra nova

15121 632 06 Edificis públics Honoraris de rehabilitació i ampliació

15121 640 01 Edificis públics cedits o arrendats Honoraris

15121 682 01 Edificis de naturalesa patrimonial Honoraris

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2770.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2770.0
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3.1.7.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 7/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
7/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 d’abril de 2022, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. P7/2022, consten les 
propostes de diferents  serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de 
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2023, i de les quals no existeix 
suficient crèdit al pressupost vigent 
 
Aquestes propostes son les següents: 
 
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: Proposta de 
modificació de crèdits de data 29 de març  d’import 48.000,00 euros. (PRE.SOL 25) 
per a la nova  licitació de l'ampliació de la urbanització de la Plaça Sant Ignasi amb 
actualització de pressupost. 
 
.- Servei  de Seguretat Ciutadana i Policia Local: Proposta de modificació de crèdits 
de data 29 de març   d’import  550,00  euros. (PRE.SOL 24)  
És imprescindible l’adquisició d’una nova càmera per a la unitat d’Atestats perquè s’ha 
avariat i ha deixat de funcionar l’anterior, que va ser adquirida l’any 2017,  i que 
s’utilitza constantment. La càmera de fotos és una eina imprescindible en la tasca 
diària de la unitat, doncs cal aixecar testimoni gràfic de molts dels accidents de trànsit 
esdevinguts a la ciutat, i sovint cal fer-ho en unes condicions de lluminositat que 
requereixen d’una càmera de certa qualitat com la que se sol·licita.  
 
.- Servei  de Seguretat Ciutadana i Policia Local: Proposta de modificació de crèdits 
de data 1 d’abril   d’import 9.798,64 euros. (PRE.SOL 29)  
 
Segons les estimacions fetes pel nostre mecànic, atenent a l’estat en el que es troben 
els vehicles, les despeses ja realitzades a càrrec de la partida 214 i la previsió de 
manteniments (previsió de canvi de pneumàtics, canvis d’oli, pastilles frens, etc...) 
mínims necessaris, ens caldria afegir-hi, com a mínim, la quantitat de 9.798’ 64 €. A la 
partida esmentada s’ha mantingut la mateixa quantitat amb la que estava dotada l’any 
passat, si bé aquest any hem augmentat en tres vehicles la flota del servei: les dues 
grues que fins ara eren propietat d’Eysa (matrícules 1660 JFX i 1662 JfX) i que hem  
remunicipalitzat i la furgoneta Nissan Primastar matrícula 9523 DXB, que fins ara 
estava inclosa en un rènting que cobria la major part del seu manteniment.  
 
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de 
data 1 d’abril  d’import  32.165,03  euros. (PRE.SOL 23). 
 Aprovació i pagament conveni prestació servei transport escolar, curs 2021/2022, a 
favor Consell Comarcal del Bages . 
 
.- Servei d’Alcaldia-Presidència: Proposta de modificació de crèdits de data 7 d’abril  
d’import  30.000,00 euros. (PRE.SOL 27).  
Subvenció atorgada per part del Departament de Cultura de la Generalitat - Oficina de 
Suporta la Iniciativa Cultural (OSIC, en endavant). 
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A l'esmentada partida hi ha previstos 30.000 € com a despesa de l'Ajuntament per 
atorgar una subvenció nominativa a favor de la Fundació Espurnes Barroques pel 
desenvolupament del projecte "Concert de Jordi Savall i La Capella Reial de Catalunya 
& Hespèrion XXI. Ignasi de Loiola (1491-1556). Vocació, èxode i èxtasi" i el concert 
"Bach a la Cova". 
 
 
Es preveu ampliar aquesta partida amb 30.000 € més, sumant un total de 60.000 €, i 
augmentant conseqüentment la subvenció nominativa a favor de l'esmentada 
Fundació, en tant que l'OSIC vol col·laborar econòmicament, a través de l'Ajuntament 
de Manresa, en l'esdeveniment cultural exposat. 
 
Es proposen per una banda els moviments corresponents a suplements de crèdits  
finançats amb l’aplicació parcial del romanent de tresoreria  per a despeses generals,  
amb majors ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021 i amb majors ingressos 
de subvencions no previstes,  i per altra banda, es creen crèdits extraordinaris 
finançats amb baixes de crèdit , per tal de poder fer front a les consignacions 
esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels serveis, segons 
informes adjunts. 
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat 
definitivament en data 25 de gener de 2022. 
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Atès que les modificacions proposades  afecten per una banda els moviments  
corresponents a suplements de crèdits  finançats amb l’aplicació parcial del romanent 
de tresoreria per a despeses generals, amb majors ingressos de sobrants de crèdits de 
l’exercici 2021 i amb majors ingressos de subvencions no previstes,  i per altra banda, 
es creen crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdit ,  correspon al Ple de la 
corporació aprovar-les. 
Vist l’informe favorable 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. 
 
Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com l'article 36.1 del Reial decret 
500/1990, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria provinent de l’exercici 2021. 
 
L'import del romanent líquid de tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2021 
ascendeix a la quantitat de 982.620,29 euros, restant els imports que s’han disposat 
per al finançament d'expedients de modificació de crèdits anteriors, encara queda 
romanent per a disposar, per la qual cosa resulta suficient per al finançament de la 
present modificació 
 
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. P7/2022 
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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3.1.8.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 8/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
8/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, d’11 d’abril de 2022, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. P8/2022, consten les 
propostes de diferents  serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de 
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2023, i de les quals no existeix 
suficient crèdit al pressupost vigent 

Aquestes propostes son les següents: 

.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: Proposta de 
modificació de crèdits de data 7 d’abril  d’import 28.498,33 euros. (PRE.SOL 36) 

Es va rebre l'encàrrec de muntar una carpa a la pl. de les Oques per gestionar la 6a 
onada de COVID-19 causada per la presència de la variant òmicron, i descongestionar 
el CAP Bages (c. Soler i March, s/n). La contractació de la instal·lació de la carpa, 
instal·lació de climatització i grup electrogen, instal·lació elèctrica interior i vigilància de 
l'espai durant les nits es van tramitar a través dels expedients CON.EME 2021000021, 
2021000022,2021000023 i 2021000024 respectivament. 

El pagament dels treballs s'ha realitzat a la partides 92062.21200 i 92062.21300 amb 
cost total de 28.498,33 euros, i no estava previst en el pressupost pel 2022. 
 
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: Proposta de 
modificació de crèdits de data 7 d’abril  d’import 4.110,54 euros. (PRE.SOL 34) 
El passat gener es va tramitar la compra d'unes noves taules plegables per al saló de 
sessions a la partida 92061.62500. La consignació inicial de la partida era de 7.500 € 
per a la compra de mobiliari per als equipaments administratius, no estant inclosa a la 
partida aquesta compra.  

És necessària la suplementació de la partida en aquest import part de poder cobrir les 
necessitats de mobiliari durant el 2022.  
 
.-  Servei d’Alcaldia-Presidència : Proposta de modificació de crèdits de data 7 d’abril  
d’import  3.000,00 euros. (PRE.SOL 32).  
 Amb motiu de la celebració del Centenari del Centre Excursionista Montserrat es 
proposa augmentar la partida de subvencions nominatives per tramitar l'expedient de 
subvenció nominativa per poder atorgar 3.000 € a l'esmentada entitat. 
 
.-  Servei de Gestió de Serveis Urbans : Proposta de modificació de crèdits de data 7 
d’abril  d’import  213.800,00 euros. (PRE.SOL 33). 
El 14 de febrer de 2022 es va remunicipalitzar el servei de retirada de vehicles de la 
via pública. Cal liquidar a l'empresa EYSA, antiga concessionària, el servei prestat fins 
aquesta data. 
 
.-  Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports : Proposta de modificació de crèdits de 
data 11 d’abril  d’import  70.000,00  euros. (PRE.SOL 40). 
Atendre les despeses de la programació d'actes en el marc de la Festa Major de 
Manresa 2022. 
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.- Servei d’Organització i Recursos Humans : Proposta de modificació de crèdits de 
data 11 d’abril  d’import 68.300,00  euros. (PRE.SOL 37). 

Creació de les aplicacions pressupostàries 3400.1201, 1711.13100 i 9121.13100 per 
incorporar una plaça de tècnic/a de grau mitja, una plaça oficial 1a jardiner/a i una 
plaça de Coordinador/a general personal d’alta direcció. 
 
Es proposen per una banda els moviments corresponents a suplements de crèdits  
finançats amb l’aplicació parcial del romanent de tresoreria  per a despeses generals,  i 
per altra banda, es creen crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdit , per tal 
de poder fer front a les consignacions esmentades, sense que això pertorbi el 
funcionament normal dels serveis, segons informes adjunts. 
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat 
definitivament en data 25 de gener de 2022. 
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Atès que les modificacions proposades  afecten per una banda els moviments  
corresponents a suplements de crèdits  finançats amb l’aplicació parcial del romanent 
de tresoreria per a despeses generals,  i per altra banda, es creen crèdits 
extraordinaris finançats amb baixes de crèdit ,  correspon al Ple de la corporació 
aprovar-les. 

Vist l’informe favorable 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. 
 
Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com l'article 36.1 del Reial decret 
500/1990, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria provinent de l’exercici 2021. 
 
L'import del romanent líquid de tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2021 
ascendeix a la quantitat de 982.620,29 euros, restant els imports que s’han disposat 
per al finançament d'expedients de modificació de crèdits anteriors, encara queda 
romanent per a disposar, per la qual cosa resulta suficient per al finançament de la 
present modificació 
 
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. P8/2022 
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 dels punts 3.1.7 i 3.1.8 les podeu consultar a l’enllaç 
següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=2920.0 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.7 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 GMERC i 8 GMJxM), 3 vots negatius (3 GM Fem Manresa) i 6 

abstencions (4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 

contingut que ha quedat reproduït. 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.8 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 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. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del 

POUM. Col·lector en l’àmbit de les fàbriques Vermella i Blanca. (PLA.POU 
1/2021).- 
 

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 8 d’abril 
de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
Per encàrrec municipal, s’ha redactat una modificació puntual del POUM de Manresa 
que comprèn l’àmbit de les fàbriques Vermella i Blanca per a la implantació de la 
variant del col·lector general Manresa - Sant Joan de Vilatorrada, tenint en compte els 
condicionants de l'entorn tant mediambientals com patrimonials. 
 
La Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament està redactant el Projecte 
constructiu de desdoblament del col·lector general de Manresa-Sant Joan de 
Vilatorrada al seu pas pel barri de Sant Pau a l’alçada de les fàbriques Vermella i 
Blanca de Manresa, per a la seva propera execució. 
 
L’estat del col·lector existent fa necessària una variant d’aquest, per dur a terme les 
tasques de manteniment que requereixen el seu buidat, tenint en compte les 
restriccions d’abocament al riu Cardener, ja que és necessari mantenir el servei en 
continu del col·lector. 
 
El projecte de desdoblament del col·lector té com a referència l’Estudi d’alternatives 
del Projecte de Variant del col·lector general de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada a 
l’alçada de la fàbrica Blanca/Vermella de Manresa. Valora els equips i l’obra civil 
necessària que comporta executar un sorrer, un sistema de bombament amb cargols 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2920.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=2920.0
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d’Arquímedes i una variant en el traçat de la canonada, així com l’arranjament de la 
canonada existent.  
 
Per tal de donar accés a tot el recorregut cal projectar un camí d’accés que segueix el 
recorregut de la canonada des del punt de connexió inicial a la comporta fins el punt de 
vessament a la canonada existent. Aquest camí en un punt ha de travessar una 
derivació del Cardener i per tant cal fer una obra de pas. 
 
L’objectiu principal de la modificació consisteix en adaptar el planejament vigent a la 
nova infraestructura prevista per a l’execució de les canonades i equips que han de 
permetre:  
 

_Donar continuïtat al subministrament d’aigües residuals a la EDAR de Manresa.  
_Disposar d’un sorrer per poder eliminar les graves i sorres procedents de la 
canonada per tal que no quedi disminuïda la secció de pas en aquesta. 
_Poder arreglar els problemes de filtració que té la canonada existent i permetre 
l’accés rodat al conjunt de les instal·lacions. 

 
L’àmbit de la modificació comprèn els terrenys necessaris per implantar la 
infraestructura del nou col·lector i elements annexes, així com els terrenys necessaris 
per a la compensació de zones verdes perdudes en sòl urbà pel seu canvi de destí a 
sistema de serveis tècnics. Comprèn diferents règims de sòl, en funció de les zones 
afectades: àmbit en sòl urbà i àmbit en sòl no urbanitzable i conté elements 
patrimonials així com es veu afectat parcialment per zones inundables.  
 
Els objectius derivats de l’MPPOUM són els següents:  
 

- La qualificació dels elements de projecte superficials destinats a serveis tècnics 
necessaris per a la implantació de la infraestructura. 

- Delimitar un àmbit de Pla especial per al desenvolupament del projecte del 
col·lector i concretar uns criteris per la seva implantació.  

- Establir unes mesures correctores ambientals que minimitzin l’impacte de 
l’actuació.  

 
Els criteris principals per a l’elaboració de la proposta són: 
 

- La preservació i integració dels elements patrimonials de l’entorn - El 
manteniment de la xarxa de camins rurals existents 

- Donar continuïtat als espais lliures existents  
- Integrar la continuïtat paisatgística dels espais lliures del parc fluvial amb els 

espais lliures del sòl urbà. 
- Minimitzar el moviment de terres i no incrementar els pendents existents. 

 
De conformitat amb allò previst a l’article 7.2 de la Llei 6/2009, de 28 de abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, el 30 de desembre de 2021 es va notificar 
a aquest Ajuntament per part dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament d’Acció Climàtica, la Resolució per la qual s’emet l’informe ambiental 
estratègic, en sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb 
condicionants (exp. OTAACC20210009). 
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a) La MPPOUM ha d’atendre les observacions i recomanacions exposades per l’ACA en el seu informe de 
setembre de 2021, específicament pel que fa a la situació del nou tram de col·lector i els elements associats en 
zona de flux preferent (ZFP), i justificar adequadament la compatibilitat de la proposta amb el que estableixen els 
articles 9 i 10 del RDPH. 
b) Cal completar la taula de valoració ambiental de les alternatives proposades introduint un objectiu ambiental 
relacionat amb la lluita contra el canvi climàtic i, modificar-la, si convé, tenint en compte l’exposat per l’ACA en 
relació amb l’afectació a la ZFP i la resta de consideracions exposades en aquesta resolució. 
c) Cal completar el document ambiental estratègic amb una avaluació adequada de la incidència del Pla sobre el 
canvi climàtic, estimant, a més de les emissions de GEH associades a l’alternativa escollida, el possible efecte 
sobre la capacitat d’embornal i estoc de carboni que presenta l’àmbit en la situació actual. Per fer-ho, es 
recomana utilitzar les eines de càlcul elaborades per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
d) La MPPOUM ha de donar instruccions específiques al PEU i el projecte posterior, mitjançant les seves 
normes, per garantir que el disseny de l’estructura emprada en l’encreuament del canal de les fàbriques de Sant 
Pau no desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit (codi E007.08); també, perquè les actuacions que se’n 
derivin no afectin l’entorn de protecció de l’element catalogat “les quatre moreres de paper de la fàbrica 
Vermella” (codi EBIM-045). 
e) Per la possible incidència ambiental en l’execució futura de les obres, i d’acord amb l’informe emès per l’ARC, 
cal que la MPOUM doni instruccions específiques al PEU per assegurar que el projecte i les obres posteriors 
adoptin les mesures preventives o correctores que preveu la legislació vigent, en cas de detecció de sòls 
contaminants procedents de les activitats industrials (històriques o actuals) desenvolupades a l’àmbit. 
f) La MPPOUM ha d’assegurar la compatibilitat urbanística de qualsevol de les mesures ambientals i 
compensatòries inicialment proposades que puguin afectar les previsions del planejament vigent. Així mateix, es 
recomana que la documentació gràfica mostri clarament els àmbits prèviament destinats a la possible 
implementació de les mesures ambientals referenciades i que el PEU haurà de concretar. 
g) L’anàlisi i valoració prèvia per seleccionar la mesura compensatòria a implementar ha de tenir en compte, 
entre altres, l’efecte en el guany de capacitat d’embornal i estoc de carboni que ambdues propostes puguin 
generar, i la resta de criteris exposats en aquesta resolució. 

 

L’arquitecta de la Secció de Planejament considera el document adequats pel que fa al 
contingut, els objectius pretesos i la documentació necessària.  
 
Consideracions legals 
 
Contingut 
 
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. 
 
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura 
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la 
conveniència i oportunitat en relació amb els interessos públics i privats concurrents. 
En el cas present, el col·lector existent presenta una sèrie de dèficits com són fuites i 
filtracions d’aigua alhora que acumulació de graves i sorres a la pròpia canonada, que 
dificulta el seu bon funcionament en aquest tram.  
 
La justificació i conveniència de la present modificació ve motivada per la necessitat 
d’implantar aquest nou col·lector donat l’estat actual de l’existent. 
 
Per tant, l’interès general per la redacció d’aquesta modificació és poder adaptar el 
planejament urbanístic per possibilitar la implantació d’aquesta infraestructura tan 
necessària per al municipi.  
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Tramitació 
 
Amb caràcter previ, i d’acord amb l’art. 7.2 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, s’ha 
sol·licitat a l’òrgan ambiental la declaració de no subjecció de l’expedient al tràmit de 
modificació ambiental, havent-se resolt en data 20 de desembre de 2021, com ha 
quedat recollit als antecedents. 
 
Quant a la tramitació del document, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat 
inicialment el Pla s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un 
mes, a l’efecte de què puguin formular-se al·legacions. La convocatòria d’informació 
pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(Decret 305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, 
en el supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació urbanística 
municipal, l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí 
Oficial que correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera 
publicació obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de 
donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública així com 
garantir la consulta dels instruments de planejament per aquests mitjans. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb l’article 85.5 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó 
de llurs competències sectorials, si s’escau. En aquest cas, s’hauran de sol·licitar els 
informes que s’indica a l’informe ambiental i els necessaris segons els tècnics 
municipals: 
 

- Agència Catalana de l’Aigua  
- Medi ambient, del Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural a 

la Catalunya Central 
- ADIF  
- Serveis d'Infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació de Barcelona  

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística en data 8 
d’abril de 2022. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
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1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. 
COL.LECTOR EN L’ÀMBIT DE LES FÀBRIQUES VERMELLA I BLANCA, redactat 
per encàrrec municipal, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini 
d’un mes, comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com 
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
3r. SOL·LICITAR INFORME a l’Agència Catalana de l’Aigua, a Medi Ambient del 
Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural, a ADIF i al Servei 
d’Infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació de Barcelona, en relació als 
aspectes de la seva competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.” 
 

La Modificació Puntual del POUM. Col·lector en l’àmbit de les fàbriques Vermella 
i Blanca, la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b280882a350180897
bb5090012 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=3676.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

22 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 liquidació del servei de retirada 

i dipòsit de vehicles de la via pública del municipi de Manresa, 
corresponent a l’exercici 2019. (CON.EXE 96/2021).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 23 de 
març de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. El Ple de la Corporació, en sessió de 20 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 a la via pública de 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b280882a350180897bb5090012
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b280882a350180897bb5090012
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=3676.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=3676.0
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Manresa,  a favor de la proposició de l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS 
Y SERVICIOS, SA (A-28.385.458 – carrer Ulisses, 18 4a planta edifici G de 
Madrid). 
 

II. En data 3 de novembre de 2021, l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA, 
va presentar a l’Ajuntament de Manresa, amb número de registre d’entrada  
78.466, la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública 
per a l’any 2019, amb un import a liquidar de 146.228,82€ (IVA inclòs). 
 

III. En data 28 de febrer de 2022, la cap de Secció de Transport, Estacionaments i 
Qualitat Ambiental, ha emès un informe relatiu a la liquidació del  servei de 
retirada i dipòsit de vehicles a la via pública, corresponent a l’exercici 2019, en 
què conclou que d’acord amb els plecs de clàusules que regulen el servei, i les 
dades facilitades pel contractista, la liquidació en qüestió es tanca amb un 
saldo de cent quaranta-sis mil dos-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta-dos 
cèntims (146.228,82€) IVA inclòs, a favor de l’entitat mercantil adjudicatària, 
Estacionamientos y Servicios, SA, d’acord amb el detall següent: 
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Liquidació del servei de retirada 

de vehicles de la via pública per a 

l’any 2019

1. Recaptacions per taxa

2019

Recaptació per retirades 150.409,64 €

Recaptació per mitja taxa 1.075,00 €

Devolucions -2.188,60 €

Recaptació per estàncies 25.315,40 €

Recaptació total 174.611,44 €

Vehicles a dipòsit 1.465

vehicles de trasllat (no generen taxa) 632

Recaptació mitjana per vehicle 119,19 €      

taxa de 8 a 22 hores 106,00 €      

2. Costos servei retirada de vehicles i dipòsit

2019

Amortització 10.160,00 €

Financiació 1.475,01 €

Costos de personal 140.256,76 €

Costos d'explotació 25.521,60 €

Despeses generals i benefici industrial 21.112,60 €

Total 198.525,97 €

IVA (16%)

IVA (18%)

IVA (21%) 41.690,45 €

TOTAL COST (IVA inclòs) 240.216,42 €

kt aprovada 1,335630

preus actualitzats 320.840,26 €

3. Cálcul import a liquidar

Total recaptació 174.611,44 €

Total a garantir: Cost Servei 320.840,26 €

Diferència -146.228,82 €

Quantitat a liquidar (IVA inclòs) -146.228,82 €



 

         Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 d’abril de 2022                            101 

 
 

 

IV. En data 22 de març de 2022, el cap de Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions ha emès un informe, en el què conclou que l’aprovació de la 
liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública per a 
l’exercici 2019, en els termes descrits, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 

1. Ingressos pel servei de retirada i dipòsit de vehicles. De conformitat amb la 
clàusula 152a del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
que regeix la concessió, l’Ajuntament garantirà al concessionari, a través de la 
corresponent liquidació anual, uns ingressos que igualin el pressupost 
d’explotació del servei recollit en el contracte. 

 
D’acord amb el contingut de l’informe de la cap de la Secció Transport, 
Estacionaments i Qualitat Ambiental, en aplicació d’aquesta clàusula, resulta 
una liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública de 
Manresa, corresponent a l’exercici 2019, de 146.228,82 € IVA inclòs, a favor de 
la concessionària. 

 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la liquidació és el Ple de la 

Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació.  
 

Per tot això, com a regidor d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Aprovar la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública del 
municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019, amb un saldo de cent quaranta-
sis mil dos-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (146.228,82€) IVA inclòs, a 
favor de l’entitat mercantil adjudicatària, Estacionamientos y Servicios, SA (A-
28.385.458).” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=3926.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 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. 

 

 
4.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació del servei públic 

d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, 
corresponent a l’exercici 2019. (CON.EXE 97/2021).- 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=3926.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=3926.0
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El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 23 de 
març de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 23 d’octubre de 2003, 
va adoptar l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que 
consisteix en la 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 situats a la via pública, a favor 
de la proposició de l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA 
(NIF A-28.385.458 carrer Ulisses, 18 4a planta edifici G de Madrid). 

 
II. En data 3 de novembre de 2021, l’entitat mercantil Estacionamientos y 

Servicios, SA va presentar una instància amb RE E2020078466, sol·licitant la 
liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, 
corresponent a l’exercici 2019. 

 
III. La cap de la Secció de Transport, Estacionaments i Qualitat Ambiental, en data 

28 de febrer de 2022, ha emès un informe relatiu a la liquidació del servei 
públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, corresponent a l’exercici 
2019, en què posa de relleu que d’acord amb el PCA, l’actualització de tarifes i 
els ingressos de la recaptació del servei, la liquidació corresponent a aquest 
exercici és de zero euros (0€). 
 

IV. En data 22 de març de 2022, el cap del Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions, ha emès un informe en què conclou que l’aprovació de la liquidació 
del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de 
Manresa, corresponent a l’exercici 2019, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 

1. Règim jurídic de la liquidació. La clàusula 149a del plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques reguladores del contracte establia 
que, atès que els ingressos obtinguts estan directament relacionats amb 
l’exercici de l’autoritat per part de l’Ajuntament de Manresa, aquest garantia els 
ingressos corresponents a una ocupació del 55% sobre el total de les places 
inicials, 654, sempre que els expenedors fossin plenament operatius durant tot 
el període.  
 
Arrel de la modificació del contracte aprovada per acord del Ple de data 20 de 
juliol de 2017, que entrà en vigor efectivament el dia 1 d’octubre de 2017, el 
punt f.1) relatiu al règim econòmic de la concessió del servei d’aparcament en 
superfície, que modifica la clàusula 149 del PCA, estableix un sistema de 
retribució per diferents trams de recaptació, en els termes següents: 

 
1).- Tram de recaptació  I: retribució garantida 
Retribució garantida (RG) =  (0,50 * P * HS * TH ) + CPDA + CAZB 
Essent : 
P = nombre de places de zona blava segons contracte actual (654) 
HS = Hores totals de regulació anuals 
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TH = Tarifa vigent del contracte inicial, actualitzada per l’aplicació del coeficient 
Kt 
0,50 = ocupació del 50 %  de l’oferta de places inicial. 
CPDA = Cost PDAs  
CAZB = cost ampliació zona blava 
 
2).- Tram de recaptació II (no garantida) 
Recaptació a partir del Tram I, i fins a cobrir l’import resultant de la següent 
fórmula: 
RG + (0,05 * P * HS * TH ) (significat dels símbols definits a l’apartat A ). 
Es retribuirà a la concessionària amb el 100% de la recaptació obtinguda en 
aquest tram 
 
3) Tram de recaptació III (excedents) 
Recaptació a partir del Tram II. 
Es retribuirà a la  concessionària amb el 20 % de la recaptació d’aquest tram.  

 
D’acord amb aquests paràmetres, l’actualització de tarifes i els ingressos 
obtinguts de la recaptació del servei durant l’exercici 2019, que conten en els 
càlculs annexos, i tenint en compte el càlcul de les amortitzacions previstes 
(costos PDA i costos d’ampliació), la liquidació corresponent a l’any 2019 és de 
0 euros, atès que els ingressos per recaptació són superiors en el 1r tram de 
recaptació (retribució garantida). El 2n tram, al no ser garantit, no procedeix el 
seu abonament a l’empresa, encara que no s’hagi assolit en la seva totalitat. I 
tampoc opera en aquest cas, el 3r tram, ja que la recaptació no supera el tram 
2. 
 

2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la liquidació 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, proposo al  Ple l’adopció 
del següent 

ACORD 
 

Aprovar la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps 
limitat en el municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019, amb un import total 
de zero euros (0€), d’acord amb el detall següent: 
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1. Càlcul de l'ocupació garantida

núm places a garantir 654

dies de servei 299

hores diàries 8,5

tarifa 1,6120 € sense IVA 1,9505 € IVA inclòs

Garantia ocupació 50% 1.339.685,65 € (sense IVA) 1.621.019,63 € (IVA inclòs)

5% ocupació no garantida 133.968,56 € (sense IVA) 162.101,96 € (IVA inclòs)

2. Recaptació any 2019

mes dies recaptats

sense iva amb iva

gener 26 133.868,12 161.980,42

febrer 23 118.897,83 143.866,38

març 26 118.408,55 143.274,34

abril 24 136.769,20 165.490,73

maig 26 141.927,73 171.732,55

juny 24 159.460,81 192.947,58

juliol 27 140.795,88 170.363,02

agost 26 107.951,76 130.621,63

setembre 23 130.839,32 158.315,58

octubre 26 131.620,12 159.260,34

novembre 25 130.836,41 158.312,06

desembre 23 134.045,74 162.195,34

TOTAL 299 1.585.421,46 €    1.918.359,97 €     

3.  Càlcul actualització preus PDA (sense IVA)

Cost PDA a preus 2007 11.498,94 €

Variació IPC octubre 2007 a octubre 2008 3,6 %

Cost PDA a preus 2009 11.912,90 €

Variació IPC octubre 2008 a octubre 2009 -0,7 %

Cost PDA a preus 2010 11.829,51 €

Variació IPC octubre 2009 a octubre 2010 2,3 %

Cost PDA a preus 2011 12.101,59 €

Variació IPC octubre 2010 a octubre 2011 3 %

Cost PDA a preus 2012 12.464,64 €

Variació IPC octubre 2011 a octubre 2012 3,5 %

Cost PDA a preus 2013 12.900,90 €

Variació IPC octubre 2012 a octubre 2013 -0,1 %

Cost PDA a preus 2014 12.888,00 €

Variació IPC octubre 2013 a octubre 2014 -0,1 %

Cost PDA a preus 2015 12.875,11 €

Variació IPC octubre 2014 a octubre 2015 -0,7 %

Cost PDA a preus 2016 12.784,99 €

Variació IPC octubre 2015 a octubre 2016 0,7 %

Cost PDA a preus 2017 12.874,48 €

Variació IPC octubre 2016 a octubre 2017 1,6 %

Cost PDA a preus 2018 13.080,47 €

Variació IPC octubre 2017 a octubre 2018 2,3 %

Cost PDA a preus 2019 13.381,32 €

4. Cost ampliació

sense IVA IVA inclòs

Cost a origen (2017) 159.488,94 € 192.981,62 €    

Costos amortització de la inversió (part no revisable ) 41.855,06 € 50.644,62 €      

Costos explotació (revisables) 117.633,88 € 142.337,00 €

Variació IPC octubre 2017 a octubre 2018 2,30% 2,30%

Preu revisat 2019 (costos explotació) 120.339,46 € 145.610,75 €    

Costos totals ampilació actualitzats 2019 162.194,52 € 196.255,37 €

Liquidació del servei de control de l’estacionament regulat en superfície a la via pública per a l’any 2019

recaptació 
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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/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=4034.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 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 la pròrroga i de la 3a modificació 
del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les 
instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua 
calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels equipaments 
municipals. (CON.EXE 17/2022).- 
 

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 24 de 
març de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

5. Càlcul import a liquidar

sense IVA IVA inclòs

Total recaptació 1.585.421,46 € 1.918.359,97 € 

Garantia 50% ocupació 1.339.685,65 € 1.621.019,63 €

Costos PDA 13.381,32 € 16.191,40 €      

Costos ampliació 162.194,52 € 196.255,37 €    

Total costos a garantir 1.515.261,49 € 1.833.466,40 € 

Liquidació tram 1 (garantida) 0,00 € No procedeix liquidació, ja que és superior la recaptació als costos a garantir

Liquidació tram 2 (no garantida) 0,00 € No procedeix liquidació 

L'empresa ja està retribuïda amb l'import ingressat en aquest tram 70.159,97 € (sense IVA)

No procedeix retribució de la resta del tram, ja que no està garantit 63.808,59 € (sense IVA)

Liquidació tram 3 0,00 € No procedeix liquidació ja que no es supera el tram 2

FORMA DE DISTRIBUCIÓ SEGONS CONTRACTE

Tram I (retribució garantida)

Retribució garantida (RG) = ( 0,50 x P x HS x TH ) + C ampliació + CPDA

P= nombre de places zona blava contracte inicial ( 654)

HS = Hores totals de regulació anuals

TH = Tarifa vigent contracte inicial, aplicant aplicant el coeficient de revisió K t

Campliació = cost ampliació zona blava

CPDA = Cost PDAs

0,50 =  ocupació del 50% de l'oferta de places inicial. 

Tram II (retribució no garantida)

Recaptació  a partir de  la RG, i fins a cobrir l'import resultant de la següent fórmula RG + (0,05*P*HS*TH)

Es retriburià a la concessionària amb el 100% de la recaptació d'aquest tram. 

Tram III (excedents)

Recaptació a partir del Tram II

Es retribuirà a la concessionària amb el 20% de la recaptació d'aquest tram, i el 80% per l'Ajuntament

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4034.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4034.0
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I. La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 14 de març de 
2017, va adjudicar el contracte de serveis que consisteix en el manteniment de 
les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua 
calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels equipaments 
municipals, a favor de la mercantil VYC INDUSTRIAL, SA, amb un preu anual 
pels serveis bàsics de 143.655,73€ (IVA no inclòs), i un import màxim de 66.000€ 
(IVA no inclòs) en concepte de servei correctiu i altres treballs. 
El contracte es va formalitzar en data 27 d’abril de 2017 amb una vigència 
inicial de (4) anys. 

 

II. La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de maig de 
2018, va aprovar la 1a modificació del contracte en el sentit d’incorporar els 
següents equipaments: 

- Mercat Puigmercadal 
- Associació de Veïns Passeig i rodalies 
- local del carrer Sant Francesc 
- Centre de Normalització Lingüística ubicat al Passeig Pere III núm. 18 

I donar de baixa el Centre de Normalització Lingüística ubicat al carrer Jaume I, 
amb efectes 1 de juny de 2018; amb un increment del preu del contracte de 
3.851,48 € anuals, IVA no inclòs. Resultant un preu anual pels serveis bàsics 
de 147.507,21€ (IVA no inclòs), i un import màxim de 66.000€ (IVA no inclòs) 
en concepte de servei correctiu i altres treballs. 

 

III. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de desembre de 
2020, va aprovar la 2a modificació del contracte en el sentit d’incorporar:  

- el manteniment de l’Edifici Impuls 
- el manteniment preventiu i normatiu de 14 refredadores i una bomba de 

calor tipus roof-top. 
Resultant un preu anual pels serveis bàsics de 159.591,60€ (IVA no inclòs), i 
un import màxim de 66.000€ (IVA no inclòs) en concepte de servei correctiu i 
altres treballs.  
 
Així mateix, va aprovar la pròrroga del servei pel període comprès entre l’1 de 
maig de 2021 i el 30 d’abril de 2022. 
 

IV. En data 14 de febrer de 2022, el tècnic de Manteniment d’Equipaments ha 
emès un informe en el què proposa la pròrroga del contracte per una anualitat, i 
la modificació del servei, en el sentit d’incorporar: 
 

 La sala de calderes de biomassa de la Balconada. 
 

V. Mitjançant proveïment de data 23 de febrer de 2022, es va donar audiència a 
l’adjudicatària, en l’expedient de pròrroga i 3a modificació del contracte, i en 
data 28 de febrer de 2022, mitjançant instància amb registre d’entrada 
E2022015793, la mercantil VYC INDUSTRIAL, SA ha expressat la seva 
conformitat tant amb la pròrroga com amb la modificació del servei. 

 

VI. La interventora municipal, mitjançant certificat de data 3 de març de 2022, ha 
acreditat l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient per a 
l’aprovació de la pròrroga i modificació del contracte. 
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 d’abril de 2022                            107 

 
 

VII. En data 23 de març de 2022, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un 
informe jurídic en què conclou la pròrroga del contracte pel període comprès 
entre el dia 1 de maig de 2022 i el 30 d’abril de 2023, i la modificació del servei, 
amb la inclusió de la sala de calderes de biomassa de la Balconada, s’ajusta a 
dret. 
 

Consideracions legals 
 
PRIMERA. Durada del contracte. La clàusula 4a del plec de clàusules 
administratives preveu que la durada inicial del contracte és de quatre (4) anys, a 
comptar des de la data de posada en funcionament del servei, que es determinarà 
explícitament en el moment de formalització del contracte. 
 
L’Ajuntament podrà aprovar, si ho estima convenient, fins a dues pròrrogues anuals, 
de manera que la durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues no podrà ser 
superior a sis (6) anys. 
 
Aquestes pròrrogues seran d’acceptació obligatòria per part del contractista.  
 
El present expedient de pròrroga per una nova anualitat, amb efectes a 1 de maig de 
2022, inclou el periode comprès entre el dia 1 de maig de 2022 i el 30 d’abril de 2023. 

 
SEGONA. Règim de la modificació contractual. La clàusula 38a del plec de 
clàusules administratives preveu que l’Ajuntament podrà modificar el contracte, en els 
termes que estableix l’article 9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
Serà causa de modificació prevista la incorporació de noves instal·lacions o la 
supressió d’equips existents, en equipaments municipals actuals o futurs, que 
requereixin el manteniment previst en el PCA. 
 
El 3r expedient de modificació del contracte incorpora al servei una nova instal·lació a 
mantenir, això és, la sala de calderes de biomassa de la Balconada, amb efectes a 1 
de maig de 2022. 
 
La modificació anterior comporta un increment del preu del contracte de 1.813,64 € 
anuals (IVA no inclòs).  
Així, el nou preu del contracte de manteniment preventiu, normatiu i correctiu (excepte 
material de manteniment correctiu) anual serà de 161.405,24 € (IVA no inclòs). 
 
TERCERA. Audiència al contractista. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s’ha donat un tràmit d’audiència pública al contractista per un termini de 10 
dies. 
 
QUARTA. Informes i dictàmens preceptius. De conformitat amb la disposició 
addicional 2a punt 7è i 8è del TRLCSP, amb caràcter previ a l’adopció de l’acord de 
modificació del contracte, serà preceptiva l’emissió d’informe per part del secretari de 
la corporació. 
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CINQUENA. Reajustament de garanties. D’acord amb l’article 99.3 del TRLCSP, cal 
reajustar la garantia definitiva constituïda, per tal que guardi l’adequada proporció amb el 
nou preu modificat, en el termini de 15 dies comptats des de la data de notificació del 
present acord.  
 
La garantia dipositada, en primer terme, té un import de 41.931,15€, això és un 5% 
sobre el preu d’adjudicació (838.622,94 €). 
 
En la mesura que aquest import es va veure incrementat fins a 852.877,52€, es va 
suplementar la garantia definitiva en 712,73€. 
 
A la vista de la present modificació, amb un import global de 1.813,64 €, IVA no inclòs, 
s’escau complementar la garantia constituïda en 90,68 €. 
 
SISENA. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada, l’òrgan municipal 
competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació, en la seva condició 
d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del 
TRLCSP. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 

PRIMER. Aprovar la 3a modificació del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua 
calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels equipaments municipals, 
adjudicat a la mercantil VYC INDUSTRIAL, SA (A-08.147.357 i domicili al c. Avenc del 
Daví, 22 – P. I. Can Petit – 08227 de Terrassa), amb efectes a 1 de maig de 2022. 
 
La modificació incorpora al servei:  

 el manteniment de la sala de calderes de Biomassa de la Balconada:  1 
caldera de biomassa de 300kW i 2 circuits de sortida que alimenten l’escola 
Serra i Hunter i el camp de futbol de la Balconada. 

 
La valoració econòmica és la següent: 
 

NOVA INSTAL·LACIÓ TIPUS EDIFICI COST ANUAL 
 

Biomassa La Balconada 8 2.015,16 

 

  TOTAL (abans d'IVA) 

 

2.015,16 

Aplicació de la baixa ofertada (-10%)  -201,52 

TOTAL MODIFICACIÓ (abans d’IVA)  1.813,64 

 
La modificació comporta un increment del preu del contracte de 1.813,64 € anuals (IVA 
no inclòs). 
Així, el nou preu del contracte de manteniment preventiu, normatiu i correctiu (excepte 
material de manteniment correctiu) anual serà de 161.405,24 € (IVA no inclòs). 
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SEGON. Prorrogar el contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les 
instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i 
de protecció contra la legionel·la dels equipaments municipals, adjudicat a la mercantil 
VYC INDUSTRIAL, SA (A-08.147.357 i domicili al c. Avenc del Daví, 22 – P. I. Can Petit 
– 08227 de Terrassa), pel període comprès entre l’1 de maig de 2022 i el 30 d’abril de 
2023, amb un preu anual pels serveis bàsics de 161.405,24€ (IVA no inclòs), i un 
import màxim de 66.000€ (IVA no inclòs) en concepte de servei correctiu i altres 
treballs. 
 
TERCER. Requerir l’entitat mercantil Vyc Industrial, SA, perquè en el termini de quinze 
dies naturals, comptats des de la data de recepció de la notificació d’aquest acord, 
dipositi davant l’Ajuntament de Manresa la quantitat corresponent al reajustament de la 
garantia definitiva, per un import de 90,68 €. 
 
Els mecanismes admesos per poder dipositar el reajustament davant de la Tresoreria de 
l’Ajuntament (93 878 23 31) seran els següents: 
 

a) En xec bancari o ingrés al compte corrent municipal de Caixabank  ES44 
2100 0017 5202 0083 1686. 

b) Mitjançant aval prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de 
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment de les condicions 
i requisits disposats reglamentàriament. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i 
condicions establertes reglamentàriament amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar en el ram. 

d) Mitjançant retenció en el preu practicada sobre la propera certificació o 
posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva 
aprovació. En aquest cas serà necessari presentar el document de petició 
corresponent. 

 
En el cas de l’opció d), el document de sol·licitud s’haurà de presentar en aquest enllaç: 
 
https://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/tramitar/850, indicant com a expedient de 
referència CONEXE2022000017. 
 
QUART. Comunicar a l’adjudicatària que haurà de concórrer a formalitzar la  
modificació del contracte quan sigui requerida.” 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=4379.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 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. 

 
 

https://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/tramitar/850
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4379.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4379.0
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4.1.5.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió de tarifes i de la relació 
de preus per minut de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme 
de la Plaça Porxada, per a l’exercici 2022. (CON.EXE 13/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, d’1 d’abril 
de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“ANTECEDENTS 
 

I. L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 19 de 
novembre de 1991, va adjudicar la concessió administrativa de construcció i 
explotació d’un aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la plaça 
Porxada, a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA (A-
59.790.147 – Avinguda Diagonal, 523 planta 21 Barcelona). 

 
II. En data 30 de gener de 2001, l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE 

CATALUÑA, SA, va canviar la seva denominació per la de VINCI PARK 
ESPAÑA, SA, tal com recull l’escriptura pública atorgada pel Notari Rafael 
Vallejo Zapatero, amb el núm. 349/01 del seu protocol. 
 

III. Mitjançant resolució d’alcaldia de data 29 d’agost de 2007, es va aprovar un 
nou sistema tarifari, establint la tarifa base per minuts. 
 

IV. En data 3 de novembre de 2015, l’entitat mercantil VINCI PARK ESPAÑA, SA, 
va canviar la seva denominació per la d’INDIGO INFRA ESPAÑA, SA (A-
59.790.147), tal com recull l’escriptura pública atorgada pel Notari Jorge García 
Llorente, amb el núm. 1864 del seu protocol. 

 
V. Mitjançant acord del Ple de la Corporació, de data 18 de març de 2021, es va 

aprovar la revisió de les tarifes de l’aparcament soterrani per a automòbils de 
turisme de la Plaça Porxada per a l’exercici 2021, aplicant sobre les tarifes 
vigents un coeficient de revisió Kt=0,9950, essent els trams horaris de preus 
revisats els que s’indiquen a continuació: 
 
La tarifa base serà per minuts, i constarà de quatre decimals de precisió, 
d’acord amb els trams següents: 

 

Tram horari Preu per minut 2021 (**) 

De 0 a 180 minuts 0,0422 € 

De 181 a 360 minuts 0,0359 € 

De 361 a 600 minuts 0,0305 € 

Màxim diari (>10 hores) 21,40 € (*) 

 
 
 
El preu de l’estada serà el producte del temps per minut d’ocupació per la tarifa base 
corresponent, arrodonit a 2 decimals a la xifra de cinc cèntims d’euro més propera, tant 
a l’alça com a la baixa, atesa la necessitat operativa d’utilitzar la moneda de 5 cèntims 
com unitat mínima de pagament en les màquines expenedores de tiquets.  

 
Així, el quadre tarifari és el que figura com annex aquest acord. 
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(*) Per arrodoniment als 5 cèntims més propers, la tarifa màxima diària a aplicar, per 
més de 10 hores d’estada, serà 21,40 €. 
(**) Per als càlculs de les tarifes per minut, annexades al quadre següent, s’ha utilitzat 
els valors dels trams arrodonits a quatre xifres decimals. 

 

VI. La Tècnica de Contractació ha emès un informe econòmic, en data 8 de febrer 
de 2022, en què es conclou que aplicant la fórmula polinòmica que disposa 
l’article 19 del plec de clàusules que regula la concessió, s’obté un coeficient de 
revisió de la Kt per al 2022 de 1,0426. 
 

VII. La cap de Secció de Transport, Estacionaments i Qualitat Ambiental ha emès 
un informe en data 25 de febrer de 2022, que incorpora les tarifes revisades del 
contracte, per a l’any 2022.   
 

VIII. En el tràmit d’audiència, la concessionària ha manifestat la seva disconformitat 
amb el càlcul i l’actualització del preu / minut, pel que fa a l’Índex de l’Energia 
emprat en aquest cas, això és, desembre 2020 (i no un altre de més recent), 
posant de relleu que en la revisió de preus 2021 s’havia emprat l’actualització 
de juny 2020. 
 

IX. Si bé, l’índex de l’Energia (desembre 2020) era l’últim índex publicat en el 
moment d’emissió de l’informe; havent comprovat que, efectivament, amb 
posterioritat s’ha publicat el corresponent a març 2021, la Tècnica de 
Contractació ha emès un nou informe econòmic, en data 11 de març de 2022, 
en què conclou que incorporant l’últim Índex de l’Energia publicat (això és, març 
2021); i aplicant la fórmula polinòmica que disposa l’article 19 del plec de 
clàusules que regula la concessió, s’obté un coeficient de revisió de la Kt per al 
2022 d’ 1,0469. 
 

X. En data 28 de març de 2022, la cap de Secció de Transport, Estacionaments i 
Qualitat Ambiental ha refet l’informe que incorpora les tarifes revisades del 
contracte, per a l’any 2022.   
 

XI. En el tràmit d’audiència, la concessionària ha manifestat la seva conformitat 
amb l’últim coeficient de revisió (càlcul de la Kt) i l’actualització del preu / minut. 
 

XII. El Cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 
jurídic, en data 1 d’abril de 2022, en què conclou que la revisió de tarifes per a 
l’any 2022, en els termes fixats, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 

1. Revisió de les tarifes. La revisió de les tarifes de la concessió està prevista a 
la clàusula 19a del plec de clàusules que regeix el contracte, la qual preveu la 
corresponent fórmula polinòmica, en aplicació de la qual, s’ha procedit a fer el 
càlcul de la revisió de les tarifes.  
Per facilitar el cobrament de les tarifes s’ha procedit a arrodonir l’import a una 
fracció de cinc cèntims d’euro. 

 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de revisió de 

la tarifa horària és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de 
contractació. 
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Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, 
proposo al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar les tarifes de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme de 
la Plaça Porxada, per a l’exercici 2022, aplicant sobre les tarifes vigents en l’actualitat 
un coeficient de revisió Kt=1,0469, essent els trams horaris de preus revisats els que 
s’indiquen a continuació: 
 
La tarifa base serà per minuts i constarà de quatre decimals de precisió, d’acord amb 
els trams següents: 
 

Tram horari Preu per minut 2022 (**) 

De 0 a 180 minuts 0,0442 € 

De 181 a 360 minuts 0,0376 € 

De 361 a 600 minuts 0,0319 € 

Màxim diari (>10 hores) 22,40 € (*) 

 

El preu de l’estada serà el producte del temps per minut d’ocupació per la tarifa base 
corresponent, arrodonit a 2 decimals a la xifra de cinc cèntims d’euro més propera, tant a 
l’alça com a la baixa, atesa la necessitat operativa d’utilitzar la moneda de 5 cèntims 
com unitat mínima de pagament en les màquines expenedores de tiquets. 

 
Així, el quadre tarifari d’aplicació és el que figura com annex a aquest 
informe. 

 
(*) Per arrodoniment als 5 cèntims més propers la tarifa màxima diària a aplicar per més de 
10 hores d’estada, serà de 22,40 €. 

 
(**) Per als càlculs de les tarifes per minut, annexades al quadre següent, s’ha utilitzat 
els valors dels trams arrodonits a quatre xifres decimals. 

 
La revisió de tarifes tindrà efectes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació 
del present acord per part de la concessionària. 
 
SEGON. Aprovar la relació de preus per minut adjunta al present dictamen, la qual 
incorpora la revisió a què fa referència el punt anterior 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/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=4542.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 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. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4542.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4542.0
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4.2 Regidoria delegada de Ciutat Verda 
 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Púbica i Ciutat Intel·ligent 
 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de la 

concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de 
recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de 
Manresa. (CON.EXE 46/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Ciutat Verda i del regidor 
delegat Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, de 5 d’abril de 2022, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. El Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer de 2011, 
va adoptar l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids 
urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (NIF A-28.037.224), 
amb domicili al carrer Veneçuela, 72-76 3a planta de Barcelona. 
 
El contracte es va formalitzar el dia 18 de març de 2011 i la prestació del servei 
va començar el dia 1 de maig de 2011. 

 
II. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2012, es van 

aprovar els preus unitaris per jornada dels serveis previstos en el contracte, 
fruit de la combinació dels preus unitaris de personal (Annex V.4) i els preus 
unitaris de material (Annex V.5), per tal de poder-los utilitzar com a preus 
unitaris en les certificacions mensuals del servei. 

 
III. Per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 

garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb efectes 
a 1 de setembre de 2012, es va modificar el tipus d’IVA aplicable al servei, 
incrementant-se del 8% al 10%. 
 

IV. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2012, es 
va aprovar la 1a modificació de la concessió del servei públic de recollida de 
residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que comportà 
un nou cànon a origen, per a l’any 2013, de  5.909.426,78 €.  
 

V. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2014, es va 
aprovar la 2a modificació de la concessió del servei públic de recollida de 
residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que comportà 
un nou cànon a origen, per a l’any 2014, de  5.655.551,17 €.  

 
VI. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local d’1 d’abril de 2014 es van 

aprovar els nous preus unitaris per jornada a origen dels serveis previstos en el 
contracte, fruit de la nova combinació dels preus unitaris de personal i els preus 
unitaris de material, amb efectes a 21 de gener de 2014 (data d’aprovació de la 
2a modificació del contracte). 
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VII. En data 17 de gener de 2014, mitjançant escriptura pública autoritzada per la 
senyora Almudena Elena Castro-Girona Martínez, Notària de l’Il·lustre Col·legi 
de Catalunya, amb el número 37 del seu protocol, es va formalitzar la cessió 
del contracte a favor de la  UTE SANEJAMENT MANRESA.  
 
La prestació del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja 
urbana del municipi de Manresa per part de la UTE Sanejament Manresa es va 
iniciar el dia 1 d’abril de 2014. 
 

VIII. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2015, es va 
aprovar la 3a modificació de la concessió, amb efectes 1 d’abril de 2015, que 
comportà una ampliació de 52.421,90 €, i un nou cànon anual de 
5.707.973,07€ a preus origen i amb les despeses generals, el benefici industrial 
i l’IVA de 10% inclòs. 
 

IX. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 d’octubre de 2015, es va 
aprovar la 4a modificació de la concessió, amb efectes 1 de novembre de 2015, 
que comportà un increment del cànon valorat en 64.252,92 € a preus origen 
(amb despeses generals, benefici industrial i IVA inclòs) i un nou cànon a 
origen de 5.772.225,99 €. 
 

X. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2018, es va 
aprovar una 5a modificació de la concessió, amb efectes 1 de juny de 2018, 
que comportà un increment del cànon valorat en 30.478,29 € a preus origen 
(amb despeses generals, benefici industrial i IVA inclòs) i un nou cànon a 
origen de 5.802.704,28 €. 
 

XI. En data 24 de maig de 2019, mitjançant escriptura pública autoritzada pel 
senyor Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Catalunya, amb el número 1.815 del seu protocol, es va formalitzar la cessió 
del contracte a favor de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
SA (NIF A-28.037.224).  
 
La prestació del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja 
urbana del municipi de Manresa per part de FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA es va iniciar el dia 1 de juliol de 
2019. 
 

XII. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA va segregar la 
branca d’activitat dels serveis mediambientals a FCC MEDIO AMBIENTE SA 
(A-28.541.639), amb efectes 1 d’octubre de 2019. 
 

XIII. Mitjançant acord del Ple de la Corporació de 18 de març de 2021, es va 
aprovar la pròrroga forçosa del contracte, per un termini d’un any, això és, pel 
període comprès entre el dia 1 de maig de 2021 i el dia 30 d’abril de 2022; i la 
10a revisió de preus de la concessió, així com, els nous preus unitaris per 
jornada a origen dels serveis previstos en el contracte.  
La revisió del cànon de la concessió, amb efectes a 1 de gener de 2021, és fruit 
de l’aplicació als preus a origen dels següents coeficients de revisió: Kt2 = 
1,062832 i Kt3 = 1,071785. 
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I va fixar el preu anual màxim del contracte, per a l’exercici 2021, amb efectes a 
1 de gener, en 6.147.362,76 € (IVA inclòs). 
 

XIV. Mitjançant proveïment de data 31 de març de 2022, s’ha donat audiència a la 
mercantil FCC Medio Ambiente SA (CIF A-28.541.639), en l’expedient de 
pròrroga del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió 
del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del 
municipi de Manresa, pel període compres entre el dia 1 de maig i el 31 
d’octubre de 2022 (6 mesos), en els termes i condicions vigents.  
I en data 5 d’abril de 2022, mitjançant instància amb RE E2022026050, la 
concessionària hi ha mostrat la seva conformitat.  
 

XV. La Interventora Municipal, mitjançant certificat de data 30 de març de 2022, ha 
certificat que a l’aplicació pressupostaria 1621 22700 i 1631 22700, o a la seva 
bossa de vinculació jurídica del Pressupost municipal de l’any 2022, aprovat 
definitivament el 25 de gener de 2022, existeix crèdit consignat suficient per 
atendre les despeses de la pròrroga del contracte, per un import de 
3.073.681,39€.  
Si bé, pel que fa a l’aplicació 1621 62200, el seu finançament resta condicionat 
a la signatura del préstec de l’exercici 2022. Per aquest import (83.553,18€), 
l’adjudicació es condicionarà de manera suspensiva a l’efectiva consolidació 
del préstec, segons la DA 3a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
 

XVI. En data 5 d’abril de 2022, el cap del Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions ha emès un informe jurídic en què conclou que la pròrroga del 
contracte per un termini de sis (6) mesos, això és, pel període compres entre el 
dia 1 de maig i el dia 31 d’octubre de 2022, en els mateixos termes i 
condicions, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 

1. Pròrroga de la concessió. La clàusula 7a del PCA, relativa al termini de la 
concessió preveia, una pròrroga del servei, per un període de deu (10) anys, 
d’acceptació obligatòria per part del contractista. 
 
No obstant, la necessitat d’introduir canvis substancials en la gestió del servei, 
fruit dels nous enfocs derivats de polítiques de minimització i selecció de 
residus més ambicioses i de la lluita contra l’emergència climàtica, així com, la 
necessitat de plantejar noves estratègies per a la reducció de residus i 
l’increment de la recollida selectiva en diferents fronts, van desaconsellar la 
pròrroga del servei per un període tant llarg. 
 
Així, mitjançant acord del Ple, de data 27 de gener de 2022, es va aprovar un 
nou expedient de contractació dels serveis de recollida de residus municipals i 
neteja viària del municipi de Manresa, amb un valor estimat del contracte de 
cent sis milions nou-cents setanta-un mil set-cents setanta-cinc euros amb 
vuitanta-tres cèntims (106.971.775,83 €) IVA no inclòs, en un període d’onze 
(11) anualitats; per procediment obert amb caràcter harmonitzat de conformitat 
amb l’article 156 i següents de la LCSP. 
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La nova licitació es va publicar al DOUE amb efectes 28 de gener de 2022. 
Dins del període de presentació d’ofertes, que va finalitzar en data 16 de març 
de 2022, es van presentar dues propostes, avui en tràmit de valoració del sobre 
núm. 2 (criteris avaluables segons judici de valor), subscrites per FCC MEDIO 
AMBIENTE SA i PREZERO ESPAÑA SAU. 
 
En aquest punt, l’article 29.7 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic 
preveu que, quan al venciment d’un contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que 

garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista com a conseqüència 
d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en 
el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot 
prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un 
període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que 
l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos 
respecte de la data de finalització del contracte originari. 
 

És per aquests motius que s’escau prorrogar el vigent contracte de concessió 
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de 
residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, per raons 
d’interès públic, en la mesura que és un servei de prestació obligatòria, per un 
termini de sis (6) mesos, això és, pel període compres entre el dia 1 de maig i 
el dia 31 d’octubre de 2022, fixant la previsió de la data d’inici d’execució del 
nou contracte (publicat amb una antelació de 3 mesos respecte al termini de 
finalització del servei vigent), en data 1 de novembre de 2022. 
 

2. Òrgan municipal competent. L'òrgan competent per a l’aprovació de la pròrroga 
i 10a revisió de preus de la concessió és el Ple de la Corporació, en la seva 
condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional 
segona del TRLCSP. 

 
Per tot això, en qualitat de Regidor delegat de Ciutat Verda, i Regidor delegat de 
Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent proposem al Ple l’adopció del següent:  
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja 
urbana del municipi de Manresa, adjudicada a la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE 
SA (A-28.541.639) amb domicili al carrer Josep Comas i Solà, 12 - Polígon Industrial 
de Bufalvent -  08243 de Manresa, per un termini de sis (6) mesos, això és, pel període 
compres entre el dia 1 de maig i el dia 31 d’octubre de 2022, en els mateixos termes i 
condicions. 
 
El preu anual màxim del contracte, amb efectes a 1 de gener de 2021, és de 
6.147.362,76 € (IVA inclòs). 
L’import de la pròrroga es xifra en un import de 3.073.681,39€.  
La despesa corresponent a les instal·lacions fixes, per aquest període, és de 
83.553,18€. 
 
SEGON. Condicionar suspensivament l’eficàcia i l’executivitat de la pròrroga del 
contracte a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’estat de despeses 
del Pressupost Municipal per a l’exercici 2022, i a l’efectiva consolidació dels recursos 
que han de finançar el contracte, de conformitat amb la DA3a de la LCSP.” 
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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/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=4830.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots 

afirmatius (5 GMERC i 8 GMJxM), 3 vots negatius (3 GM Fem Manresa) i 6 

abstencions (4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 

contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
5. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
5.1 Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement  
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de 

les ajudes a les empreses per a  la contractació de persones en situació 
d’atur, en el marc dels Fons de Prestació dels Plans Locals d’Ocupació 
2022 de la Diputació de Barcelona. (SUB.BCO 12/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i 
Coneixement, de 6 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 24 de febrer de 2022, 
va aprovar la concessió dels fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 per donar suport econòmic per al desenvolupament d’actuacions orientades 
a promoure l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur on, 
entre d’altres, va atorgar a l’Ajuntament de Manresa la quantitat de 234.116,85 euros 
per aquesta actuació. 
 
Entre les modalitats de suport d’aquest Pla Local d’Ocupació s’hi troba la modalitat 
d’ajuts a la contractació laboral, línia per fomentar la contractació, per part de les de les 
empreses, de persones en situació d’atur. 
 
Per a la determinació de les mesures a realitzar per tal de promoure l’ocupació i la 
millora de l’ocupabilitat s’ha tingut en compte, no només la situació econòmica del 
conjunt del país sinó també el context concret en el qual es troba la nostra ciutat i la 
comarca del Bages. 
 
A aquest efecte, i d’acord amb l’informe emès pel Cap de Servei de Desenvolupament 
Local cal fer esment que la recuperació econòmica post-pandèmia no està generant la 
creació d’ocupació neta i de qualitat. La realitat demostra que continua existint una 
elevada taxa d’atur juvenil, dificultats marcades en determinats col·lectius per accedir 
al món laboral, una creixent taxa de temporalitat i de parcialitat dels contractes laborals 
i baixos salaris que condicionen el dia a dia de moltes persones i famílies. A aquest 
marc, s’ha d’afegir la inestabilitat macroeconòmica en el context actual, amb el 
denominador comú de la inflació generalitzada en els preus de consum, produint 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4830.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=4830.0
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incertesa en les empreses  que veuen com les seves previsions anuals trontollen, amb 
conseqüències directes per la ciutadania a tots nivells.  
 
De la situació inèdita i excepcional de la COVID19 s’ha passat a una inestabilitat 
internacional generalitzada, amb previsions de traslladar-se al llarg de tot l’any, 
marcant les polítiques de les empreses i que requereix noves mesures orientades a 
donar resposta a l’actual conjuntura, que presenta àmplies conseqüències 
econòmiques i socials, tant a curt, com a mig i llarg termini, que agreugen la situació 
del mercat de treball i per tant de les persones que busquen feina, 
 
En aquest sentit, no s’ha d’ignorar que la comarca del Bages ha anat experimentant 
una retallada inferior de persones aturades arrel de la crisi generada per la Covid que 
a la resta del territori català, segons dades del departament de Treball de la 
Generalitat. 
 
El seu alt component industrial i la seva escassa dependència turística són elements 
que expliquen, en part, aquest fenomen. El Bages va tancar aquest febrer passat, amb 
un total de 9.504 persones registrades a l’atur, 2.699 menys que un any abans, el que 
suposa, en termes relatius, el -22,11%. Aquest percentatge se situa per sota de la 
retallada d’atur global del país en el mateix període, que ha estat del -27,45%. Aquesta 
diferència a l’entorn dels cinc o sis punts entre la comarca i el país es manté des del 
mes de maig del 2021. 
 
Aquesta situació també es trasllada en l’indicador de creixement del nombre de 
persones afiliades a la Seguretat Social al Bages entre el 31 de desembre del 2019 i la 
mateixa data del 2021. El percentatge d’increment va ser del 0,9%, situant la comarca 
entre les que menys han increment la afiliació en aquest període, segons les dades 
provisionals de l’Idescat. El Bages va tancar el 2021 amb un total de 72.467 afiliats, 
667 més que el 2019, abans de la pandèmia. Només les Garrigues i el Baix Llobregat 
van tenir un increment menor que el Bages en el mateix temps. Amb tot, l’evolució va 
ser positiva, a diferència de la Ribera d’Ebre i el Barcelonès on en dos anys es van 
perdre persones afiliades. 
 
Una de les principals conseqüències del marc d’inestabilitat d’aquest període és la 
situació de precarietat d’una part de la població, amb llars en què els seus integrants 
en edat de treballar, ho fan menys del 20% del seu potencial total de treball, per tant 
tenen una baixa intensitat laboral, indicador del AROPE (At Risk Of Poverty and/or 
Exclusion) creat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 
que serveix per mesurar la pobresa i el percentatge de persones i llars en risc 
d’exclusió social.  
 
Les administracions públiques no poden ser alienes a aquesta situació, sinó que han 
d’adoptar mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local, han 
d’impulsar polítiques de dinamització empresarial i diversificació econòmica, però 
també d’integració social i laboral. 
 
Per pal·liar aquesta situació, es proposa aprovar les bases de les ajudes a les 
empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del fons de 
prestació dels Plans d’Ocupació Locals 2022 de la Diputació de Barcelona. D’acord 
amb aquest programa, del qual l’Ajuntament de Manresa n’és beneficiari, es pretén 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 d’abril de 2022                            120 

 
 

afavorir la contractació de persones aturades mitjançant la cobertura d’una part del 
cost laboral que assumeixen les empreses i entitats per a la seva contractació.  
 
Així, aquests ajuts s’instrumentaran a través d’unes ajudes a les empreses i/o entitats 
per a la contractació indefinida de persones aturades, sobretot d’aquelles que tenen 
especials dificultats en la inserció laboral. Comparteixen els objectius de reduir la 
temporalitat i precarietat laboral promoguts per la recent reforma laboral aprovada per 
reial Decret 32/2021, de 28 de Desembre, atès que el contracte de treball indefinit ha 
esdevingut la modalitat ordinària de contractació.   
 
Per aquest motiu i a efectes no sols de creació d’ocupació sinó també d’ afavorir el 
desenvolupament econòmic de la comarca, es proposa l’atorgament d’aquestes 
d’ajudes mitjançant dues línies diferents. 
 

- Línia A destinada a empreses de Manresa per a la contractació de persones en 
situació d’atur, on l’ajut consistirà en un import de 6.000 euros per cada 
contractació a jornada complerta, o la part proporcional en cas de jornades 
parcials, que mínim haurà de ser del 50% de la jornada que marca el conveni 
d’aplicació. Aquesta línia estarà dotada amb 78.000,00 euros 
 

- Línia B destinada a empreses del Bages per a la contractació de persones en 
situació d’atur beneficiàries dels Programes del servei local d’ocupació de 
Manresa (CIO) on l’ajut consistirà en 9.000 euros per cada contractació a 
jornada complerta, o la part proporcional en cas de jornades parcials, que 
mínim haurà de ser del 50% de la jornada que marca el conveni d’aplicació. 
Aquesta línia estarà dotada amb 72.000,00 euros. 

Consideracions legals 
 

1. Competències municipals. D’acord amb els articles 13 i 14 de la Llei 13/2015, 
de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació públic de Catalunya, 
l’Ajuntament de Manresa com a entitat que forma part del sistema d’ocupació 
de Catalunya,  té entre els seus objectius fomentar el desenvolupament 
econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local així com detectar les 
necessitats de suport acompanyar a les persones i donar-los les eines per a 
que desenvolupin les habilitats i capacitats que els permetin millorar la seva 
situació laboral o professional, detectant les necessitats de suport i promovent 
l’atenció reforçada dels col·lectius amb més dificultats d’inserció. 

Així mateix, aquesta actuació s’emmarca en les línies d’actuació del Pla d’actuació 
municipal 2020-2023 en fomentar l'activitat empresarial, la creació d'ocupació de 
qualitat i la millora de l'ocupabilitat de les persones i en l’Agenda 2030 i Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) a Manresa. 
 

2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes ajudes per part de les Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
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Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 
de l’esmentada Llei 38/2003. 
 

3. Procediment d’aprovació de les bases. L’article 124 de l’esmentat Reglament 
d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar 
unes bases reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de 
sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació 
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 

 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació, tal i com estableix 

l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació 

Per tot l’exposat la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes a les empreses per a 
la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Fons de Prestació dels 
Plans d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que següent: 
 
“BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES EMPRESES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR EN EL MARC DELS 
FONS DE PRESTACIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ 2022 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajudes a empreses i/o 
entitats, persones treballadores o professionals autònomes de Manresa o, en certs 
supòsits, de la comarca del Bages per a la contractació indefinida de persones en 
situació d’atur inscrites  com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei 
públic de Catalunya (d’ara en endavant, SOC) i també al servei local d’ocupació de 
Manresa- Centre d’Iniciatives per l’Ocupació, (d’ara en endavant CIO) 
 
2. Línies d’Ajudes 
 
Es contemplen 2 línies d’ajudes  
 
Línia A Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa 
per a la contractació de persones en situació d’atur inscrites al SOC i  al CIO  
 
Quantia de l’ajut: l’ajut consistirà en 6.000,00 euros per cada contractació a temps 
complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials que com a mínim 
haurà de ser del 50%). 
 
Línia B. Ajudes a empreses domiciliades o que disposin d’un centre de treball al 
Bages per a la contractació de persones en situació d’atur, inscrites al SOC i 
beneficiàries de programes d’orientació, inserció o experienciació del CIO  
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Quantia de l’ajut: l’ajut consistirà en 9.000,00 euros per cada contractació a temps 
complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials, que com a mínim 
haurà de ser del 50%). 
 
Programes ocupacionals previstos en aquesta línia: les contractacions hauran de 
fer-se obligatòriament a persones participants en alguns dels programes executats o 
en execució del CIO Manresa Treball a Barris, Programa Treball Formació, Pla de 
Transició al Treball, Bages +45, Oficina Tècnica Laboral, Llar i Cures, Dispositiu 
d’atenció a persones perceptores de la RGC i a persones amb discapacitat, Programa 
Singular de Garantia Juvenil, Bages Reactivació Ocupacional, TransFeina, Ubicat, 
Espais de Recerca de Feina i 30Plus, Barris i Comunitats motors de transformació 
socials i qualsevol altre del CIO Manresa. 
 
3. Persones beneficiàries 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses i/o entitats, legalment 
constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació 
d’atur.  
 
També podran ser beneficiàries les persones treballadores o professionals per compte 
propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena. 
 
Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball 
temporal. 
 
Les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents: 
 

- Estar domiciliades o tenir un centre de treball a Manresa. Es considerarà centre 
de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, 
procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització 
específica, tant de béns com de persones (en general, és centre de treball cada 
lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina, així com 
també l’indret on es fa el muntatge o una construcció.)  

En el cas de la línia B s’admetrà també que estiguin domiciliades o tinguin un 
centre de treball a un municipi de la comarca del Bages. 
 

- No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i complir els 
principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral. 

- Una vegada formalitzats els contractes laborals, no realitzar acomiadaments ni 
incoar expedients de regulació d’ocupació durant un període mínim de 3 mesos 
des de la formalització del contracte. 

- Han de garantir una jornada de treball de com a mínim del 50% de les hores 
setmanals, segons el conveni col·lectiu aplicable. 

- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa 
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament de Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària  i al 
corrent amb les seves obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment 
s’haurà de mantenir durant tot el procediment: en el moment de la presentació 
de la sol·licitud, prèviament  a la resolució d’atorgament i abans de rebre 
qualsevol pagament. A aquest efecte les persones sol·licitants presentaran una 
declaració responsable que comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa 
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perquè pugui obtenir l’acreditació d’aquestes obligacions a través de mitjans 
telemàtics.  

- Designar una persona de l’empresa per tasques de tutoria i mentoratge de les 
persones contractades, a efectes de facilitar la incorporació d’aquestes 
persones a l’empresa. 

- Complir amb la Llei 17 2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 
 
S’exceptua dels requisits mínims i de les obligacions abans esmentades, casos 
derivats de la incoació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTOs). 
 
4. Obligacions de les persones beneficiàries 
 
Les persones beneficiàries estaran obligades a:  
 

- Estar legalment constituïdes i degudament inscrites en el corresponent registre, 
si escau 

- Mencionar explícitament als contractes laborals formalitzats el finançament 
percebut, incloent la frase: “El present contracte està cofinançat en tot/part amb 
càrrec a l’ajut atorgat per l’Ajuntament de Manresa en el Marc dels Plans Locals 
d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent 
règim”.  En cas de no ser possible preveure una clàusula en aquest sentit al 
propi contracte, cal comunicar al beneficiari que el contracte o nomenament es 
finança amb càrrec als ajuts atorgats en el marc d’aquest Pla. 

- Sotmetre’s  a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de 
l’Ajuntament de Manresa i de la Diputació de Barcelona. Això comporta la 
possibilitat de l’Administració d’exigir, en qualsevol moment, la documentació 
laboral i comptable i l’obligació de la beneficiària de facilitar-la per garantir-ne 
les facultats d’inspecció i control. 

- Tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona tots els 
documents originals justificatius del compliment de les determinacions que 
s’estableixen en aquestes bases durant 6 anys. Aquesta documentació també 
inclou els documents electrònics.  

- Comunicar a l’Ajuntament de Manresa la petició i/o obtenció del qualsevol 
subvenció concurrent que n s’hagi declarat prèviament així com també 
qualsevol alteració significativa que es produeixi  amb posterioritat a 
l’atorgament i i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les 
bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

- Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb la Llei general 
dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i amb 
qualsevol altre obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les. 

- Respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i vetllar per la igualtat entre 
homes i dones i, per aquelles empreses de més de 250 persones treballadores, 
comptar amb un pla d’igualtat 

- Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis 
(Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió relatiu a 
l’aplicació  dels articles 107 i 108 del tractat de funcionament de la Unió 
Europea a les ajudes de mínimis. 

- No incórrer en algunes de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir 
subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, 
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- Complir amb el compromís de tenir en compte la persona contractada per a 
futures contractacions. Aquesta manifestació de voluntat serà formalitzada a 
través de l’oportuna declaració responsable 

- Destinar un treballador propi perquè desenvolupi la figura del tutor el qual tindrà 
la funció de vetllar per la correcta acollida del nou treballador/a. 

- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació 
- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el 

compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
- Si l’import de l’ajuda supera els 10.000 euros, les persones jurídiques 

beneficiàries hauran de comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les 
públiques al portal de transparència municipal. 

- No acomiadar de manera improcedent a la persona que ha estat contractada 
amb el finançament d’aquestes ajudes.  

 
Les persones beneficiàries dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa 
aplicable en matèria de subvencions. 
 
 L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i pot suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit. 
 
5. Característiques de les ajudes 
 
Quantia de l’ajut: 
 
Línia A: 6.000,00 euros per cada contractació a temps complet (o el percentatge 
corresponent en cas de jornades parcials, que mínim haurà de ser del 50%). 
Línia B: 9.000,00 euros per cada contractació a temps complet (o el percentatge 
corresponent en cas de jornades parcials, que mínim haurà de ser del 50%). 
 
Número màxim d’ajudes que es poden sol·licitar: Cada empresa i/o entitat podrà 
sol·licitar un màxim de dues ajudes, amb independència si ambdues sol·licituds són 
per a una mateixa línia o bé demana una ajuda per a cadascuna de les línies.  
 
Conceptes de l’ajuda: per ambdós tipus d’ajudes es finançaran els conceptes 
salarials associats a les contractacions. En aquest sentit cal tenir present el següent:  
 

- L’ajuda comprèn el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues 
extraordinàries, i les quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa 

- No seran elegibles les despeses derivades dels costos generals pel personal 
durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, 
pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per 
mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni. 
 

6. Crèdit pressupostari 
 
L’import total d’aquests ajuts serà d’un màxim de 150.000 euros distribuïts de la 
manera següent: 
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Línia A. Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa per a la 
contractació de persones en atuir inscrites al SOC i CIO 
Manresa).................................................................................................78.000,00 euros 
 
Línia B. Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball al Bages per  a la 
contractació de persones en situació d’atur, beneficiàries de programes d’orientació 
inserció i experienciació del CIO 
Manresa).................................................................................................72.000,00 euros 
 
La determinació concreta de l’aplicació pressupostària on s’imputaran aquestes ajudes 
serà determinada en la corresponent convocatòria. 
 
Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària.  
 
En cas que la darrera ajuda atorgada per cada línia no rebi la quantia fixada, li serà 
adjudicat l’import resultant fins esgotar la partida, un cop restades les altres ajudes ja 
atorgades. 
 
Així mateix, en cas que l’import determinat per cada línia no quedi esgotat amb els 
ajuts atorgats en una primera convocatòria, podran finançar-se sol·licituds de l’altra 
línia. En cas que resti dotació sense gastar podrà obrir-se una segona convocatòria 
d’una de les dues línies (o les dues) amb l’import que resti, fins a esgotar l’import 
màxim de l’aplicació pressupostària. 
 
7. Característiques de la contractació i requisits de les persones contractades 
 
Els contractes hauran d’estar formalitzats entre l’endemà de la data de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el dia 1 
d’octubre de l’any de la convocatòria. 

El darrer mes de despesa elegible es correspondrà amb desembre de l’any de la 
convocatòria 
 
Els contractes podran ser a jornada completa o parcial però en aquest cas no podrà 
ser inferior a la meitat d’una jornada ordinària, segons el conveni col·lectiu aplicable a 
cada contractant. 
 
Baixes voluntàries o no superació de períodes de proves: en cas de baixes 
voluntàries o de no superació del període de prova, caldrà tenir present el següent: 
 

- Els contractes extingits deguts a baixa voluntària o no superació de període de 
proves seran elegibles, sempre i quan es realitzi una nova contractació de 
caràcter indefinit. 

- Els contractes extingits deguts a baixa voluntària o no superació de període de 
proves també podran ser subvencionats, sense necessitat d’una nova 
contractació, sempre i quan el treballador hagi prestat els seus serveis a 
l’empresa un mínim de 3 mesos.  

- Les possibles substitucions s’hauran de fer com a màxim 30 dies després de la 
finalització de la relació laboral de la persona treballadora a substituir. Aquest 
termini podrà ampliar-se quan, per causes no imputables a l’empresa, no es 
trobi una persona amb el perfil adequat   
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- Caldrà comunicar per escrit a l’Ajuntament de Manresa les causes de la baixa i 
aportar la documentació corresponent.  

 
Modalitat de la contractació:  Només serà subvencionable la modalitat de contracte 
de treball indefinit.  
 
Requisits de les contractacions i de les persones contractades: les persones 
contractades hauran de complir tots els requisits següents: 
 

a) Tenir la consideració de persona en situació d’atur. Es consideren persones en 
situació d’atur aquelles que estiguin inscrites amb anterioritat a la formalització 
del contracte al SOC com a demandants d’ocupació i, a més, també al  CIO  

b) No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi 
o aliè),  

c) No cotitzar en cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a 
excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que 
estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions. 

d) No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos 
immediatament anteriors a la data de formalització del contracte. 

e) No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses al qual 
pertany- que el contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat. 

 
Procediment per a la contractació: atenent les dues línies d’ajudes caldrà tenir 
present que: 
 
Línia A Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa 
per a la contractació de persones en situació d’atur inscrites al SOC i al CIO  
 
Totes les persones a contractar seran proposades pel CIO qui pre-seleccionarà vàries 
persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa i que, alhora, reuneixi els 
requisits fixats en aquestes bases. L’empresa determinarà el perfil posant, 
obligatòriament, una oferta formal a la borsa de treball del CIO.  
 
La selecció final la farà l’empresa d’entre les persones pre-seleccionades pel CIO. Les 
persones potencialment candidates hauran d’estar inscrites al CIO amb anterioritat a la 
publicació de l’extracte de la convocatòria en el butlletí oficial de la província de 
Barcelona i també hauran d’estar inscrites al SOC, en aquest cas amb anterioritat a la 
formalització del contracte. 
 
En el cas que el CIO no disposi d’una borsa de persones que compleixin el perfil 
indicat, se sol·licitarà a l’empresa i/o entitat que modifiqui el perfil o les condicions 
requerides .   
 
Qualsevol contracte d’una persona que no hagi estat proposada i preseleccionada pel 
CIO amb anterioritat a la formalització del contracte, no reunirà els requisits de les 
bases i de la convocatòria i per tant no podrà ser objecte de l’ajuda.  
 
Així mateix, la proposta i preselecció pel CIO i la posterior contractació de la persona 
amb anterioritat a la resolució d’atorgament de l’ajuda no crearà cap dret a favor de les 
empreses i/o entitats contractants, sinó que aquests participaran en el concurs públic 
en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants de les ajudes. 
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Línia B . Ajudes a empreses domiciliades o que disposin d’un centre de treball al 
Bages per a la contractació de persones en situació d’atur, beneficiàries de 
programes d’orientació, inserció o experienciació del CIO  
 
Totes les persones a contractar seran proposades pel CIO de l’Ajuntament de 
Manresa, qui seleccionarà una persona participant en algun dels programes 
ocupacionals que s’executen. L’empresa determinarà el perfil posant, obligatòriament, 
una oferta formal a la borsa de treball del CIO. Des del CIO se li derivarà una persona 
usuària d’un programa ajustada al perfil que hagi sol·licitat. Aquesta persona haurà 
seguit un procés d’orientació i haurà de ser la contractada per l’empresa. Per facilitar la 
correcta inserció laboral d’aquestes persones, la persona tècnica responsable del 
programa del CIO acompanyarà a l’empresa i li donarà suport.  
 
En el cas que el CIO no disposi de cap persona que compleixi el perfil indicat, se 
sol·licitarà a l’empresa i/o entitat que modifiqui el perfil o les condicions requerides.   
 
8. Àmbit temporal 

 
Els contractes hauran d’estar formalitzats entre l’endemà de la data de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el dia 1 
d’octubre de 2022. 

Les despeses a subvencionar seran les despeses salarials que es produeixin des de la 
formalització del contracte i en tot cas fins al 31 de desembre de 2022.  
 
La documentació justificativa haurà de presentar-se com a màxim el dia 15 de febrer 
de l’any de 2023. 
 
Les empreses beneficiàries hauran de tenir a disposició de l’Ajuntament de Manresa i 
de la Diputació de Barcelona tots els documents originals justificatius per un termini no 
inferior a 6 anys. 
 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Manresa podrà exigir en reintegrament de la 
subvenció en cas que l’empresa acomiadi de manera improcedent a la persona que ha 
estat contractada amb el finançament d’aquestes ajudes.  El període per a exigir 
aquest reintegrament serà de 4 anys a comptar des dels supòsits previstos en la 
normativa reguladora, sense perjudici de donar-se els supòsits d’interrupció de la 
prescripció.  
 
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un 
mateix any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la 
convocatòria corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou 
àmbit temporal i un nou termini de presentació de sol·licituds.  
 
9. Criteris de valoració 
 
Línia A Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa 
per a la contractació de persones en situació d’atur inscrites al SOC i CIO  
 
S’estableixen uns criteris de valoració automàtics que serviran per a determinar l’ordre 
de puntuació de les sol·licituds a efectes del seu atorgament.  
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Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió 
d’aquestes ajudes són els següents: 
 

CRITERIS PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

1 L’empresa, professional o entitat beneficiària 
contractant ha col·laborat, en els últims 3 anys amb el 
CIO 

2 punts 

2 Mida de l’empresa, professional o entitat beneficiària Màxim de 3 
punts, 
distribuïts de 
la manera 
següent 

2.1 Plantilla de personal entre 10 i 49 treballadors 2 punts 

2.2 Plantilla de personal inferior a 10 treballadors o és un 
treballador o professional autònom 

3 punts 

3 S’ofereix un salari igual o superior a 15.000€ anuals 
bruts (referits a un tipus de jornada completa; o 
proporcionalment en cas de jornades parcials i/o 
reduïdes) 

2 punts 

4 La persona a contractar està en situació d’atur arran de 
la crisi provocada per la COVID19 (inscrits com a 
DONO al SOC a partir del 16 de març de 2020)  

2 punts 

5 La persona a contractar pertany a un dels col·lectius 
amb dificultats especials d’inserció laboral 

2 punts 

6 S’acredita la incorporació de la perspectiva de gènere 
a l’empresa 

2 punts  

7 S’ofereix un contracte a temps complet  2 punts 

TOTAL 15 punts 

 
Línia B . Ajudes a empreses domiciliades o que disposin d’un centre de treball al 
Bages per a la contractació de persones en situació d’atur, beneficiàries de 
programes d’orientació, inserció o experienciació del CIO  
 
S’estableixen uns criteris de valoració automàtics que serviran per a determinar l’ordre 
de puntuació de les sol·licituds a efectes del seu atorgament.  

 
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió 
d’aquestes ajudes són els següents: 
 

CRITERIS PUNTUACIÓ MÀXIMA 

1 L’empresa, professional o entitat 
beneficiària contractant ha col·laborat, en els últims 3 
anys amb el CIO mitjançant les modalitats següents: 

Màxim de 18 punts, 
distribuïts de la manera 
següent: 

1.1 L’empresa ha acollit en pràctiques persones dels 
programes del CIO o ha ofert ofertes de feina a la 
borsa de treball del CIO 

2 punts  

1.2 L’empresa ha contractat a través d’una oferta genèrica 
a la borsa de treball del CIO en els darrers 3 anys.  

S’atorgaran 2 punts per a cada persona contractada 

6 punts 
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fins a un màxim de 3 contractacions 

1.3 L’empresa ha contractat a persones amb dificultat 
especials d’inserció derivades del CIO en els darrers 3 
anys 

S’atorgaran 4 punts per cada persona contractada fins 
a un màxim de 3 contractacions 

12 punts 

1.4 L’empresa ha contractat amb un contracte indefinit o 
han fet fixes persones amb dificultat especials 
d’inserció (amb oferta genèrica o col·laborant en un 
programa) en els darrers 3 anys 

S’atorgaran 6 punts per persona contractada fins a un 
màxim de 3 contractacions 

18 punts 

2 Mida de l’empresa, professional o entitat beneficiària Màxim de 10 punts 
distribuïts de la manera 
següent:  

2.1 Plantilla de personal entre 10 i 49 treballadors 5 punts 

2.2 Plantilla de personal inferior a 10 treballadors o és un 
treballador o professional autònom 

10 punts 

3 S’ofereix un salari igual o superior a 15.000€ anuals 
bruts (referits a un tipus de jornada completa; o 
proporcionalment en cas de jornades parcials i/o 
reduïdes) 

10 punts 

4 La persona a contractar pertany a un col·lectiu amb 
dificultats especials per la inserció laboral 

10 punts 

5 S’acredita la incorporació de la perspectiva de gènere 
a l’empresa 

8 punts  

6 S’ofereix un contracte de treball a temps complert 9 punts 

TOTAL 65 punts 

 
Aclariment sobre l’aplicació i comprovació de criteris de les línies A i B: 
 
El criteri d’empresa, professional o entitat beneficiària col·laboradora amb el CIO es 
comprovarà d’ofici per l’Ajuntament de Manresa (empreses inscrites al XALOC o 
empreses per les qual una persona de l’equip tècnic del CIO acrediti la col·laboració). 
El còmput dels 3 anys anteriors es farà des de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.   
 
S’aclareix que, en cap cas es tindran presents contractacions que hagin estat 
bonificades pel propi ajuntament en el marc d’ajudes a les empreses per la 
contractació de persones en situació d’atur d’anys anteriors. Si que podran obtenir la 
puntuació com a empresa col·laboradora per altres actuacions realitzades amb el CIO 
no vinculades directament als contractes subvencionats.  
El criteri sobre un salari igual o superior a 15.000€ anuals bruts s’ha fixat per analogia 
a la clàusula que s’introdueix en concessions administratives i contractes d’obres de 
l’Ajuntament de Manresa. Respon, tal i com recomana la Carta Social Europea, a fixar 
un salari equivalent al 60% del salari mitjà. 
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En relació amb el criteri de persona que pertanyi a un dels col·lectius amb dificultat 
d’inserció laboral, s’aclareix que s’entenen els col·lectius següents: 
   

- Persones en situació d’atur de llarga durada majors de 45 anys  
- Persones destinatàries de la renda garantida ciutadana o l’ingrés mínim vital  
- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de 

protecció de menors 
- Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que 

presenten dificultats d'ocupabilitat 
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 

procés de rehabilitació i reinserció social 
- Interns   de   centres   penitenciaris  la situació  dels quals els permeti   accedir   

a   una   ocupació, persones  en  llibertat condicional i persones exrecluses 
- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals 

que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral 
- Persones que estiguin en situació d’atur i que s’hagin trobat en situació de 

baixa intensitat laboral en els darrers 18 mesos (jornades laborals inferiors al 
20% o haver cotitzat menys de 108 dies en els darrers 18 mesos) 

- Persones entre 30 i 45 anys amb menys de menys de 2.500 dies cotitzats a la 
seva vida laboral. 

- Dones que encapçalen llars mono-parentals amb dificultats econòmiques  
- Dones víctimes de violència masclista 
- Persones trans* 
- Altres persones a valoració dels serveis socials o ocupacionals municipals 

 
Els criteris de la línia B referents a persones contractades o en pràctiques els darrers 
anys per les empreses (amb ofertes posades al CIO, pràctiques ofertes o 
col·laboracions amb programes) seran comprovats pel propi CIO. Les empreses 
indicaran les ofertes o els llocs de pràctiques gestionats al CIO així com, si s’escau, el 
programa amb el que van col·laborar a efecte de realitzar la comprovació. S’aclareix 
que, en cap cas es tindran presents contractacions que hagin estat bonificades pel 
propi ajuntament en el marc d’ajudes a les empreses per la contractació de persones 
en situació d’atur d’anys anteriors.  

De la mateixa manera es vol aclarir que la puntuació dels criteris de valoració referents 
a si l’empresa, professional o entitat beneficiària contractant ha col·laborat, en els 
últims 3 anys amb el CIO no són acumulatius. Per tant, pels casos on una mateixa 
persona derivada del CIO que hagi realitzat pràctiques i que posteriorment hagi estat 
contactada o que una persona amb especials dificultats d’inserció primer contractada 
temporalment i posteriorment hagi passat a un contracte indefinit només gaudirà de la 
puntuació mes alta.  

En relació amb el criteri d’incorporació de la perspectiva de gènere a l’empresa es 
podrà acreditar de la manera següent: 
 

 Pel cas de les empreses de 50 treballadors o menys: 

Disposar d’un pla d’igualtat que incloguin mesures per garantir la Igualtat (formació en 
matèria d’igualtat, conciliació laboral i personal, gestió del temps, sistemes de 
promoció professional, registre salarial, salut laboral amb perspectiva de gènere i 
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protocol per a la prevenció i atenció a l’assetjament sexual per raó de sexe, orientació 
sexual i identitat de gènere i expressió de gènere) 
 
En cas no disposar d’un pla d’igualtat aprovat, també s’acceptaran acreditacions que 
permetin evidenciar: 
 

- Haver impartit formacions al personal en matèria d’igualtat de dones i homes 
(caldrà aportar la documentació relativa al/s curs/os).  
 

- Disposar del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat  
- Haver incorporat la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos 

laborals  
- Disposar d’algun protocol o instruccions internes que prevegin mesures de 

conciliació de la vida personal i laboral 
 

 Pel cas de les empreses de més de 50 treballadors: 

S’haurà d’acreditar amb la inscripció del seu pla d'igualtat al Registre i dipòsit de 
convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat (REGCON), atenent 
l’entrada en vigor del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els 
plans d'igualtat i el seu registre. No s’acceptaran altres acreditacions o evidències. 
 
Criteris de desempat 
 
LÍNIA A: En cas d’empat prevaldran les sol·licituds que prevegin contractacions a 
temps complet. Si persisteix l’empat, tindran preferència les sol·licituds què hagin 
obtingut més puntuació en el criteri 5. En cas que persisteixi prevaldran les sol·licituds 
que hagin obtingut mes puntuació, en primer lloc, en el criteri 4 i en segon lloc en el 
criteri 2 de mida de l’empresa. En cas que persisteixi empat, una vegada revisats 
aquests criteris, s’aplicarà el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el 
registre de l’Ajuntament de Manresa. 
 
LÍNIA B: En cas d’empat entre sol·licituds, tindran prioritat les sol·licituds que prevegin 
contractacions a temps complet. El segon criteri prevalent serà el d’haver obtingut més 
puntuació en el criteri de contractació d’una persona que pertanyi a un col·lectiu 
d’especial dificultats d’inserció laboral. Si persisteix l’empat tindran prioritat les que 
hagin obtingut mes puntuació en el criteri d’haver contractat persones amb dificultat 
especials d’inserció de manera indefinida. En tercer lloc, si han contractat persones 
derivades del CIO en els darrers tres anys. En cas de persistir l’empat prevaldrà l’ordre 
de registre de les sol·licituds. 
 
10. Comissió de valoració 
 
L’encarregat de la valoració de les sol·licituds tant de la línia A com de la B, basant-se 
en l’aplicació dels criteris, serà una comissió qualificadora integrada per:  
 

- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació o regidor/a delegat/da que la 
substitueixi, que actuarà com a President/a 

- Sandra Oliva Cabeza, Tècnica d’Ocupació  
- Xavier Cano Caballero, cap de Servei de Desenvolupament Local 
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari que la 

substitueixi, que actuarà com a secretària. 
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La comissió podrà convidar a participar com a observadors a la comissió de valoració 
a altres tècnics municipals, membres del Ple o a agents socials i altres entitats de la 
ciutat, si ho considera oportú. 
 
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds 
que incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases. 
 
11. Termini  i forma de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de sol·licitud serà el que s’indiqui a la convocatòria corresponent.  
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a 
través de mitjans electrònics les persones següents:  
 

- Les persones jurídiques 
- Les entitats sense personalitat jurídica 
- Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi 

col·legiació obligatòria. 
- Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se 

electrònicament amb l’Administració  
 
La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Manresa   
 
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 
Manresa) així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Haurà de presentar-se una sol·licitud per cadascun dels contractes que es vulguin 
formalitzar. Recordar que cada empresa i/o entitat podrà sol·licitar un màxim de dues 
ajudes, amb independència si ambdues sol·licituds són per a una mateixa línia o bé 
demana una ajuda per a cadascuna de les línies. 
 
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent: 
 

- Còpia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant  
- Documentació acreditativa del permís de treball per compte propi, llevat que 

aquest permís ja consti en el document identificatiu de la persona sol·licitant 
(únicament en el cas de persones físiques estrangeres) 

- Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i  document 
d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau. 

- Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas 
de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a 
representant legal de l’empresa o entitat si s’escau. 

- Document acreditatiu del nombre de treballadors de l’empresa 
- Declaració responsable,  en el supòsit que el/la sol·licitant no sigui el/la 

representant legal  
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- Pla d’inserció seguint el guió següent:  
o Identificació de les accions complementàries que realitzarà la persona 

contractada  
o Competències tècniques o transversals que millorarà 
o Persona tutora que farà el seguiment i avaluació  

- En cas de voler optar a la puntuació fixada en els criteris de valoració per a la 
perspectiva de gènere hauran de presentar 

 Empreses de 50 treballadors o menys: Pla d’Igualtat o altres acreditacions en 
l’àmbit de la perspectiva de gènere com acreditació de formació, distintiu català 
d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat, acreditació de la incorporació de 
la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals, protocol o 
instruccions internes que prevegin mesures de conciliació de la vida personal i 
laboral 

 Empreses de més de 50 treballadors. Inscripció del Pla d’Igualtat en el Registre i 
dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat  

 
Un cop examinades les sol·licituds i documentació presentada, si no compleixen els 
requisits establerts en aquestes bases i/o no esmenen els defectes o ajunten els 
documents preceptius, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord 
amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.   
 

12. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, 
d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o 
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o 
regidor/a que el substitueixi. 
 

13. Resolució d’atorgament 
 
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor 
realitzarà la proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants 
establint-se un termini de 10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es 
presentin al·legacions, aquestes seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la 
proposta de resolució definitiva. 
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan 
no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions 
i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució 
tindrà el caràcter de definitiva.  
 
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions 
establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 
10 dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per 
part del beneficiari la seva renúncia expressa. 
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La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de 
l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el 
termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada 
la sol·licitud. 
 
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la 
Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la 
seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
desembre, general de subvencions.     
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 

14. Pagament i justificació 
 
Una vegada atorgat l’ajut s’atorgarà un avançament de la totalitat de l’import de l’ajut 
atorgat, prèvia presentació, per part de les empreses i/o entitats beneficiàries, de la 
documentació següent: 
 

- Relació nominal dels treballadors dels últims 6 mesos per tal d’acreditar que la 
persona contractada no ha prestat els seus serveis a l’empresa 

- Document d’inscripció al SOC i informe de vida laboral emès per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social de la persona a contractar 

- Contracte de treball degudament registrat  
 

Aquest avançament de la totalitat de l’ajut es justifica per la necessitat de reactivar 
l’ocupació així com també ve motivat per les modificacions legislatives en matèria de 
contractació laboral per lluitar contra la contractació temporal. 
 
El pagaments es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la 
persona beneficiària 
 
Les persones beneficiàries hauran de presentar, com a màxim fins el dia 15 de febrer 
de l’any següent a la convocatòria, la documentació justificativa següent:  
 

- Nòmines i justificant bancari de pagament 
- Justificant de pagament de les cotitzacions a la Seguretat social 
- Pla de treball indicant les tasques desenvolupades per la persona contractada 
- Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període 

subvencionat. 
- Informe de vida laboral del compte de cotització de l’empresa corresponent al 

període subvencionat. 
- Declaració emesa pel responsable de l’empresa/ entitat de que el total de les 

diverses fons de finançament de l’actuació no supera el cost de l’activitat 
subvencionada.  
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 d’abril de 2022                            135 

 
 

- En cas d’ajudes per un import superior a 10.000,00 euros, declaració emesa 
pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de 
transparència municipal.  
 

Les beneficiàries hauran  presentar despeses justificatives de com a mínim l’import 
atorgat, les quals hauran d’estar datades dins el període subvencionat.  En cas 
d’imputar-se despeses per un import inferior al concedit, l’import de l’ajut es reduirà 
proporcionalment. 

L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que 
consideri necessàries. 
A més, a més, al marge dels documents anteriors serà necessari informe positiu de 
l’equip tècnic del CIO en relació amb el compliment efectiu de l’empresa de la tasca de 
tutoria i mentoratge del treballador/a. 
 
15. Incompliment i reintegrament 
 
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el 
corresponent acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al 
reintegrament de subvencions establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament 
de Manresa. 

 
16. Publicitat 
 
Es recorda l’obligatorietat de publicitar el cofinançament públic en aquestes 
contractacions. A tal efecte, en els contractes de les empreses, professionals i/o 
entitats i les persones treballadores haurà de constar una referència expressa a l’ajut 
de la Diputació de Barcelona en els termes següents:  
 

 “El present contracte està cofinançat amb càrrec a l’ajut atorgat per 
l’Ajuntament de Manresa en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el règim corresponent” 
 

En cas de no ser possible preveure una clàusula en aquest sentit al propi contracte, cal 
comunica ral beneficiari que el contracte es finança amb càrrec als ajuts atorgats en el 
marc d’aquest Pla 
Així mateix, l’Ajuntament i els beneficiaris de les ajudes hauran de donar compliment a 
les previsions relatives a la publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
17. Compatiblitats 
 
Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra atorgada per altres 
administracions o ens públics o privats, a excepció de les ajudes atorgades per altres 
administracions locals vinculades al mateix Fons de Prestació “Plans Locals 
d’Ocupació”  de la Diputació de Barcelona 
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En qualsevol cas, l’import de l’ajuda no excedirà en cap cas del cost de la contractació 
i no podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb altres subvencions o ajuts 
rebuts d’altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, superi 
el cost de la contractació a efectuar pel beneficiari.  
 
En aquest mateix sentit, l’atorgament de l’ajut no podrà com a resultat que el 
beneficiari de l’ajut pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que 
signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència. 
 
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut atorgat per 
l’Ajuntament, no podrà justificar-se per altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions publiques.  
  
Igualment, seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals per a les 
contractacions laborals que realitzin les empreses. 
 
18. Règim de mínimis 

 
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (UE) 
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió relatiu a l’aplicació  dels articles 107 i 
108 del tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis. 
 
19. Aplicació supletòria  
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament 
de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i 
la resta de dret administratiu i privat. 
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que 
es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases. 
 
També seran d’aplicació les previsions establertes en el Catàleg de Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i les disposicions dels fons de prestació “Plans 
Locals d’Ocupació” de la Diputació de Barcelona  
 
20. Protecció de dades 
 
Els sol·licitants i beneficiaris dels ajuts objecte d’aquestes bases reguladores han de 
complir amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament ( UE) núm. 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, per tant, han d’adoptar i implementar les mesures organitzatives i 
tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament 
 
21. Principis ètics i normes de conducta.  
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De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis 
ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones 
beneficiàries de subvencions: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions econòmiques 

procedents de l’Ajuntament de Manresa. 
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al 

servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament 
jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta. 

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir 
una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol 
incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de 
la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre assumptes públics en els 
que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball. 

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats. 

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies. 
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, 

sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. 
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que presti i el 

compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les seves 
activitats. 

j) La bona fe. 
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o personal 

al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó del càrrec o 
que pugui comprometre l’execució de llurs funcions. 

l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de 
manera deshonesta. 

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en 
l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada 
posteriorment. 

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment 
de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.  

 
L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per part 
de les persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes: 
 
- Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix, 

simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i 
següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es 
prendrà en consideració aquest comportament al moment de determinar la 
graduació de la sanció corresponent. Així mateix es procedirà a deixar constància a 
l’expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la Transparència. 
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- Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés 
constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es deixarà constància 
a l’expedient administratiu i es publicarà mitjançant el Portal de la Transparència. 

22. Publicació dels ajuts 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions 
establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts 
percebuts en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la 
Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. “ 
 
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=5269.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
 

6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 

6.1 Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de la cessió d’ús a 

favor de la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana 
de Manresa, SA (FORUM, SA), d’un conjunt d’habitatges de titularitat 
municipal. (PAT.CUS 3/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Acció i Inclusió Social, de 25 
de març de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=5269.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=5269.0
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I. En data 21 de juny de 2010, el Ple de la Corporació va acordar la cessió d’ús a 
favor de FORUM, SA, d’un conjunt d’habitatges de titularitat municipal, 
regulada mitjançant conveni que es va signar el dia 14 de juliol de 2010. 

 
II. L’esmentat conveni, en el seu pacte tercer, establia un termini de vigència de 

10 anys comptats a partir de la seva signatura, i preveia la possibilitat d’ampliar 
el nombre d’habitatges cedits per part de l’Ajuntament, durant la seva vigència. 
En aquest sentit, mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació el dia 16 
de febrer de 2017, es va ampliar aquesta relació d’habitatges, amb la 
incorporació de 6 nous habitatges. 
 

III. Mitjançant resolució de l’alcalde president en data 31 de juliol de 2020, es va 
prorrogar la cessió d’ús fins a 31 de desembre de 2020. 
 

IV. En data 23 de desembre de 2020, FÒRUM SA va presentar una instància (NRE 
77123) sol·licitant la formalització d’una nova cessió d’ús relativa a l’indicat 
conjunt d’habitatges de titularitat municipal. 

 
V. El cap de servei de Drets Socials, en data 14 de desembre de 2021, va emetre 

informe favorable per a la tramitació d’una nova cessió d’ús, a fi de cobrir les 
necessitats derivades dels Serveis Socials i la reubicació de persones 
afectades per processos urbanístics. 
 

VI. En data 23 de desembre de 2021, el Ple de la Corporació va recuperar el ple 
domini de l’habitatge situat al carrer de la Sèquia, núm. 53. bxs. 1a. de 
Manresa, per haver deixat de complir la seva funció escolar.  
 

VII. Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 29 de desembre de 2021, 
es va incoar procediment per una nova cessió d’ús a favor de FÒRUM SA, 
incrementant la relació de pisos amb el que va ser recuperat segons el punt 
anterior, i es va obrir alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a 
l’efecte que els possibles interessats formulessin les reclamacions o 
al·legacions que consideressin pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, segons redacció donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny. 
 

VIII. L’anunci de la incoació del procediment fou publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província del dia 24 de gener de 2022, i ha estat exposat al públic per un 
termini de 20 dies hàbils, comptats des del 25 de gener al 22 de febrer de 
2022, ambdós inclosos, sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut 
cap al·legació ni reclamació. 
 

IX. Per part de la Unitat de Gestió Patrimonial s’ha redactat el document 
regulador de la cessió d’ús d’aquest conjunt d’habitatges de titularitat 
municipal, adjunt al dictamen que s’informa. 
 

X. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès informe al respecte de la 
cessió d’ús indicada, en data 24 de març de 2022, en què conclou que aquesta 
cessió s’ajusta a dret. 
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Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa de l’òrgan destinatari de la cessió.  L’article 75.1 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals disposa que els ens locals poden cedir en precari l’ús de 
béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques. A la vista dels 
estatuts de la societat anònima municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, SA (FORUM, SA), el supòsit examinat es tracta d’una 
cessió d’ús a favor d’una entitat pública de titularitat municipal.  
 
2. Justificació de l’oportunitat o conveniència de la cessió. La cessió es 
justifica amb la finalitat de destinar els habitatges objecte de la present cessió a fins 
de caire social, inclosa la reubicació de persones afectades per processos 
urbanístics. 
 
3. Naturalesa jurídica dels béns objecte de cessió. Segons consta a l’Inventari 
General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament, la totalitat dels 
habitatges que es relacionen a l’annex del document regulador de la cessió d’ús 
tenen la qualificació de béns patrimonials. 
 
4. Procediment. El procediment seguit per a la tramitació de la cessió d’ús és el 
previst al Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals.  
 
La documentació que integra el procediment és la següent: 
 

- Resolució de l’alcalde president de data 29 de desembre de 2021, d’incoació 
del procediment de cessió d’ús. 

- Informe del cap de la Unitat de Gestió Patrimonial en relació amb el transcurs 
del termini d’informació pública. 

- Minuta del document regulador de la cessió d’ús. 
 
5. Òrgan competent. De conformitat amb el que estableix L’article 73 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, la competència per aprovar les cessions 
d’ús correspon al Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Acció i Inclusió Social de l’Ajuntament de 
Manresa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER. Cedir l’ús a favor de la societat anònima municipal Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA), d’un conjunt d’habitatges de 
titularitat d’aquest Ajuntament a la ciutat de Manresa, que es relacionen en la 
minuta del document regulador annexa amb aquest dictamen. 
 
SEGON. Establir que els habitatges objecte de cessió seran utilitzats amb finalitats 
de caire social, i en especial, a cobrir necessitats derivades de Serveis Socials i a 
la reubicació de persones afectades per processos urbanístics. 
 
TERCER. Aprovar, en tot el seu contingut, la minuta del document regulador que 
s’adjunta a aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
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QUART. Facultat l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’acompliment del procediment.  
 
No obstant això, el Ple de la Corporació adoptarà l’acord que estimi més 
convenient. 
 
ANNEX 
 
DOCUMENT REGULADOR DE LA CESSIÓ D’ÚS A FAVOR DE LA SOCIETAT 
ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA SA (FORUM, 
SA) D’UN CONJUNT D’HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
 
D’una banda, l’Il·lustríssim senyor MARC ALOY GUÀRDIA, amb DNI XXX, alcalde 
president de l’Ajuntament de Manresa (CIF P-0811200-E), amb domicili a la plaça 
Major número 1, assistit pel cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions de 
l’Ajuntament de Manresa que, per delegació del secretari de la Corporació, i en virtut de la 
resolució d’alcaldia de 30 de gener de 2008, dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, el senyor Mateu Baylina Torreano, amb DNI XXX, que actua en la seva 
qualitat de gerent de la societat municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, SA (FORUM), amb NIF A-60490067, domiciliada a 
efectes de notificacions a la Plaça Immaculada núm. 3, baixos, de Manresa.  
 
Les parts es reconeixen capacitat legal necessària per a contractar i, per això 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Manresa disposa de diversos habitatges a la ciutat amb la 
qualificació jurídica de bé patrimonial, que es relacionen a l’annex d’aquest 
document regulador. 
 
II. Que mitjançant conveni signat el dia 14 de juliol de 2010, l’Ajuntament va cedir a 
la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA 
(en endavant FORUM, SA), l’ús dels esmentats immobles. Aquest conveni es va 
ampliar amb la incorporació de 6 nous habitatges, segons dictamen aprovat pel Ple 
de la Corporació en data 16 de febrer de 2017. 
 
III. Que existeix la voluntat per part d’aquest Ajuntament de tornar a cedir l’ús 
d’aquests pisos a favor de FORUM, SA, per tal de destinar-los a les necessitats 
socials. 
 
Per tot el que queda exposat, ambdues parts, en ús de les facultats que tenen 
conferides, 
 
PACTEN: 
 
PRIMER. Objecte del document regulador. L'objecte d’aquest document és regular 
la cessió gratuïta de l'ús a favor de FORUM SA, empresa municipal privada, dels 
habitatges que s'inclouen en l'annex a aquest document regulador, així com aquells 
que durant la vigència d’aquest document li cedeixi l'Ajuntament. 
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SEGON. Ús o destinació. Els habitatges objecte d'aquesta cessió es destinaran a 
finalitats socials i, en el seu cas, a la reubicació de persones com a conseqüència de 
processos urbanístics. 
 
TERCER. Termini de la cessió. Aquest cessió  té un termini de vigència de 4 anys, 
comptats a partir de la data de signatura d’aquest document. 
 
QUART. Drets i obligacions de les parts. Les parts s’obliguen a: 

 
a) FORUM SA gestionarà l'ús dels habitatges i, en conseqüència, li correspondrà 
l'administració ordinària davant les administracions, comunitats de propietaris o 
tercers, d'aquests béns. L'Ajuntament faculta FORUM SA per actuar en 
representació seva davant els tribunals, la respectiva administració, comunitat de 
propietaris o tercers. 
 
b) FORUM SA podrà arrendar els habitatges a terceres persones i percebre els 
preus corresponents per aquests arrendaments. Només podrà arrendar els 
habitatges o autoritzar el seu ús a precari a aquelles persones inserides en l'àmbit 
de la protecció social: ja siguin provinents de la reubicació per rehabilitació urbana 
o provinents dels Serveis Socials de l'Ajuntament. 
 
c) El preu mensual de l'arrendament per a contractes d’arrendament vigents es 
manté, aplicant a la superfície útil de cada habitatge el mòdul de 2€/m2. Aquest 
mòdul augmentarà anualment amb l'increment que experimenti l'IPC. 
 
Els contractes que se celebrin a partir de la signatura d’aquest document, així com 
renovacions, es faran aplicant l’índex de determinació del preu de lloguer social en 
els termes que es preveuen a la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en habitatge i la pobresa energètica o norma que la 
substitueixi. Aquesta transició es regularà en un encàrrec de gestió de 
desenvolupament de la fitxa D25 del Pla local d’habitatge 2017-2022. 
 
d) FORUM SA s'obliga a realitzar les obres de manteniment preventiu i correctiu 
dels habitatges, amb el límit de 2.000 € per habitatge, i a revisar i reparar el seu 
estat en el moment del canvi de llogater, per assegurar l’entrega de l’habitatge en 
condicions. Així mateix, FORUM, SA s'obliga a pagar les despeses ordinàries 
derivades de la comunitat de veïns i aquelles relatives als diferents serveis de què 
disposin els habitatges, quan no puguin ser repercutides als arrendataris. 
 
e) FORUM SA s’obliga a disposar d’un sistema de seguiment de costos del 
conveni amb indicació de: 
 

- Ingressos per cobrament de rendes, ajuts municipals a persones i famílies i ajuts 
procedents d’altres administracions. 

- Impagats, amb indicació de les persones i mensualitats degudes. 
- Costos imputats al seguiment del conveni, tant directes com indirectes. 

 
L’Ajuntament de Manresa aportarà la informació que se li sol·liciti amb aquesta 
finalitat. 
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Semestralment, es convocarà la comissió de seguiment del conveni amb la 
finalitat d’actualitzar aquesta informació econòmica. En el cas que el balanç del 
compte d’aplicació dels pactes d’aquest conveni comporti un saldo negatiu, es 
restablirà l’equilibri econòmic i financer. 
 
f) L’Ajuntament de Manresa assumirà les despeses de manteniment que superin 
els esmentats 2.000 € durant la vigència de cadascun dels contractes, sense 
pròrrogues.  
 
g) Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa l’execució de les obres d’adequació a 
les condicions d’habitabilitat i normes tècniques vigents. 
 
h) L’Ajuntament de Manresa assumirà les despeses relatives a la contractació 
d’una persona amb les funcions de seguiment de les persones i famílies residents. 
Aquesta figura es regularà en un encàrrec de gestió de desenvolupament d’aquest 
programa d’intervenció social. 

 
CINQUÈ. Clàusula de seguiment del conveni. S’estableix una comissió de 
seguiment del conveni composada per: 

 
- El/la Regidor/a d’Habitatge, qui exercirà les funcions de presidència 
- El/la Regidor/a d’Acció i inclusió social 
- El/la Gerent de Forum, SA o persona en qui delegui 
- El/la Cap de Servei de Drets Socials o persona en qui delegui 
- El/la Cap de Cap de Secció d'Habitatge i Desenvolupament Comunitari o 

persona en qui delegui 
- El/la Cap de Secció de Serveis Socials o persona en qui delegui 

 
SISÈ. Extinció del conveni. Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes 
següents: 

 
a) Per incompliment manifest d’alguna de les obligacions  assumides per 
 FORUM, SA. 
b)      Per mutu acord de les parts. 
c) Per transmissió del ple domini d’aquests habitatges a la societat 
 FORUM, SA. 
d)      Per compliment del termini pactat. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- Els efectes d’aquest conveni es fan extensius al període 
de temps comprès entre l’extinció de l’anterior conveni i l’entrada en vigor del present, 
atès que FORUM, SA ha gaudit de l’ús dels habitatges que s’inclouen en l’annex a 
aquest conveni, a excepció de l’habitatge ubicat al carrer Sèquia núm. 53, bxs. 1a., 
que s’hi incorpora de nou. 
 
I en prova de conformitat, totes les parts signen el present document, mitjançant firma 
electrònica i sense unitat d’acte, amb efectes a partir del moment en què estigui signat 
per totes les parts. 
 
ANNEX: RELACIÓ D’HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL OBJECTE DE 
CESSIÓ A FÒRUM SA 
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Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 2, 1r. 1a. 
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 2, 1r. 2a.  
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 2, 2n. 2a.  
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 6, 3r. 1a.  
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 8, bxs. 1a 
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 8, bxs. 2a. 
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 8, 1r. 2a. 
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 8, 4t. 2a. 
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 12, bxs. 2a. 
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 14, 1r. 1a. 
Carrer Ignasi Domènech Puigcercós, número 14, 4t. 1a. 
 
Plaça del Sol, número 8, 3r. 2a. 
Plaça del Sol, número 9, 3r. 1a. 
Plaça del Sol, número 10, 1r. 1a. 
Plaça del Sol, número 10, 2n. 2a. 
 
Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 1a. 
Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 2a. 
Carrer Oleguer Miró, número 9, 4t. 1a. 
Carrer Oleguer Miró, número 9, 4t. 2a. 
 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, bxs. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, bxs. 2a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 1r. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 1r. 2a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 2n. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 2n. 2a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 3r. 2a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 4t. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 4t. 2a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 5è. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 5è. 2a. 
 
Carrer Sèquia, número 51, bxs. 1a. 
Carrer Sèquia, número 51, bxs. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 1r. 1a. 
Carrer Sèquia, número 51, 1r. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 2n. 1a. 
 
Carrer Sèquia, número 51, 2n. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 3r. 1a. 
Carrer Sèquia, número 51, 3r. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 4t. 1a. 
Carrer Sèquia, número 51, 4t. 2a. 
 
Carrer Sèquia, número 53, bxs. 1a. 
Carrer Sèquia, número 53, bxs. 2a. 
Carrer Sèquia, número 53, 1r. 1a. 
Carrer Sèquia, número 53, 1r. 2a. 
Carrer Sèquia, número 53, 2n. 1a. 
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Carrer Sèquia, número 53, 2n. 2a. 
Carrer Sèquia, número 53, 3r. 1a. 

Carrer Sèquia, número 53, 3r. 2a. 

Carrer Sèquia, número 53, 4t. 1a. 
Carrer Sèquia, número 53, 4t. 2a. 

 
-----------------------------------------------“ 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=6043.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
 
6.2 Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 
 
6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús 

gratuïta d’un local de titularitat municipal, situat a la plaça de Cal Gravat 
núm. 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent. 
(PAT.EXE 5/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Barris, Acció Comunitària i 
Civisme, de 7 de març de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. El Ple de la Corporació, en data 20 d’abril de 1998, aprovà la cessió gratuïta del 
local de titularitat municipal, situat a la plaça de Cal Gravat número 2 de 
Manresa, a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat – Bufalvent, per un 
període de 10 anys, prorrogables per períodes de dos anys un cop esgotat el 
termini inicial.  
 

II. El conveni regulador de les condicions de la cessió d’ús fou subscrit en data 12 
de maig de 1998, i es troba prorrogat actualment per un període de dos anys, 
comptats des del dia 13 de maig de 2020 fins al 12 de maig de 2022. 
 

III. El cap de Servei de Serveis Socials ha emès un informe favorable a prorrogar 
l’esmentada cessió per un nou període de dos anys, de conformitat amb el punt 
primer del pacte segon del conveni regulador de la cessió d’ús. 
 

IV. En data 15 de febrer de 2022 es va trametre a l’Associació de Veïns de Cal 
Gravat – Bufalvent un proveïment per tal que, en el termini de 10 dies, 
manifestés el seu interès en la pròrroga de la cessió. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=6043.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=6043.0
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V. Segons sol·licitud presentada per Internet amb referència registre d’entrada 
número E2022016342, el senyor XXX, en representació d’aquesta entitat, ha 
manifestat la seva conformitat amb la pròrroga per un nou període de dos anys, 
fins al 12 de maig de 2024. 
 

VI. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un informe jurídic en data 7 
de març de 2022, en el qual conclou que la renovació de la cessió d’ús a favor 
de l’AV de Cal Gravat – Bufalvent, per un nou període de dos anys, s’ajusta a 
dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 
PRIMERA. Termini de la cessió d'ús. El punt primer del pacte segon del conveni de 
cessió d’ús diu, literalment, que: 
 
  /... 1.- La cessió d’ús tindrà una durada de deu anys, comptats des de l’endemà de 

la signatura d’aquest conveni. 
 
  La cessió podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia comunicació 

amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
  Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de 

forma expressa la pròrroga de la cessió per períodes de dos anys, prèvia 
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos./... 

 
SEGONA. Òrgan competent. De conformitat amb el que estableix l’article 73 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, la competència per aprovar les cessions 
d’ús correspon al Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme, proposo 
al ple de la corporació l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
PRORROGAR la cessió d’ús gratuïta del local de titularitat municipal, situat a la plaça 
de Cal Gravat número 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat – Bufalvent, 
per un període de dos anys, comptats des del dia 13 de maig de 2022 fins al 12 de 
maig de 2024.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=6307.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=6307.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=6307.0
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6.3 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
6.3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús 

corresponent al local núm. 29 i una part del local núm. 28, ubicats a 
l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat Gedi Gestió i 
Disseny, SCCL. (PAT.EXE 13/2022).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 22 
de març de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en data 21 de setembre de 2009, va aprovar la cessió 
gratuïta del local 29 i part del 28 de l’octogonal 11, ubicats a l’octogonal 11 de la Font 
dels Capellans, a favor de GEDI, Gestió i Disseny, SCCL. 
 
II. En data 1 d’octubre de 2009 es va signar el conveni regulador de les condicions de 
la cessió d’ús corresponent al local núm. 29 i una part del local núm. 28, ubicats a 
l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de la indicada societat. 
 
III. Segons el pacte cinquè de l’esmentat conveni, la durada inicial de la cessió anava 
des del mes de setembre de 2009 fins al mes de juny de 2011 (ambdós inclosos), amb 
possibilitat de pròrroga. 
  
IV. La cessió d’ús en qüestió ha estat objecte de diverses pròrrogues, l’última de les 
quals dins el període comprès entre l’1 de juliol de 2021  i el 30 de juny de 2022. 
 
V. La cap de secció d’Ensenyament ha emès informe segons el qual proposa prorrogar 
novament aquesta cessió pel període d’un any, comprès entre l’1 de juliol de 2022 i el 
30 de juny de 2023, tal com també es preveu a l’indicat pacte cinquè del conveni. 
 
VI. Mitjançant proveïment amb referència registre de sortida número 19.980/25.02.22, 
es va donar audiència a GEDI, Gestió i Disseny, SCCL per tal que en el termini de 10 
dies manifestés el seu interès a prorrogar la cessió d’ús. 
 
VII. Segons sol·licitud presentada per Internet amb referència registre d’entrada 
número 17.352/04.03.22, la senyora XXX, en representació d’aquesta entitat, ha 
manifestat la seva conformitat amb la pròrroga per aquest nou període d’un any. 
 
VIII. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès informe al respecte, en data 8 
de març de 2022, en el qual conclou que la pròrroga de la cessió s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Termini de la cessió d’ús. El pacte cinquè del conveni que regula la cessió dels 
locals diu, literalment, el següent: 
 

/...“CINQUÈ.- Termini de la cessió d’ús.  
La cessió d’ús tindrà una durada des de l’inici del curs escolar 2009-2010 fins 
l’acabament del curs escolar 2010-2011, és a dir, des del mes de setembre de 
2009 fins al mes de juny de 2011 (ambdós mesos inclosos).  
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Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i 
de forma expressa la pròrroga de la cessió per períodes d’un any, ”.../ 

 
2a. Audiència a l'interessat. S'ha practicat el tràmit d'audiència a la societat 
interessada, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
3a. Òrgan competent. De conformitat amb el que estableix l’article 73 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, la competència per aprovar les cessions d’ús correspon al 
Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, con a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRORROGAR la cessió d’ús corresponent al local núm. 29 i una part del local núm. 
28, ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat GEDI 
GESTIÓ I DISSENY, SCCL, per un període d’un any, comprès entre l’1 de juliol de 
2022 i el 30 de juny de 2023.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=6694.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

22 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 en suport al dret a 

l’autodeterminació del Poble Sahrauí.- 
 
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de 14 d’abril de 
2022, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva 
posició neutral respecte el conflicte al Sàhara Occidental mitjançant una carta dirigida 
a Mohammed VI en què mostrava el seu suport al pla d'autonomia presentat pel 
Marroc l'any 2007. Posteriorment, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, va 
ratificar el posicionament del president del govern, Pedro Sánchez, anunciant en roda 
de premsa una nova etapa en les relacions entre el Marroc i l'Estat espanyol. 

Amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament consolidat sobre el 
conflicte, tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces polítiques al Congrés 
dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la lliure 
autodeterminació del poble sahrauí. La proposta d'autonomia confronta aquest principi 
d'autodeterminació, ja que, tal com es contempla als acords de pau signats l'any 1991 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=6694.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=6694.0
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entre el Marroc i el Front Polisario, la via de resolució del conflicte és mitjançant la 
celebració d'un referèndum. 
 
El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en un moment especialment 
delicat a la regió, en mig de l'increment de la confrontació geopolítica al Magreb amb el 
trencament de relacions diplomàtiques entre Algèria i el Marroc i amb la reobertura del 
conflicte armat al Sàhara Occidental des de novembre de 2020. 
 
La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa quaranta-sis anys i 
arriba com a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc 
fruit de l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres anys, l'abril 
de 2021 "per raons estrictament humanitàries" segons el govern espanyol. Aquest fet 
va comportar que Rabat no impedís l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que 
es trobaven en territori marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar 
la immigració per encàrrec de Madrid. En aquell moment, el Marroc ja va advertir que 
la situació de crisis entre els dos estats anava més enllà de l'acollida hospitalària i que 
reclamava un posicionament contundent per part del govern espanyol a favor de 
l'ocupació del Sàhara. Un pronunciament que finalment ha arribat. 
 
El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a costa 
de perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades amb 
l'externalització de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda, el 
portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre's 
"amb un compromís entre les parts i dins el procés polític facilitat per l'ONU". 
 
L'Estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat 
històrica amb el poble sahrauí, ha de treballar en favor del compliment de la legalitat 
internacional. En cap cas, el govern pot negociar ni qüestionar el dret del poble sahrauí 
a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a un pla com el d'autonomia que 
qüestiona el dret dels i les sahrauís. 
 
És per tot això, que Fem Manresa proposem al Ple de l’Ajuntament de Manresa 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el 
seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és 
contrari als drets del poble sahrauí.  
 
SEGON.- Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la 
realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li 
correspon com a potència administradora del territori i de denúncia de les repetides 
violacions dels drets humans que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel 
Marroc.  
 
TERCER.- Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la 
Llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres 
legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal 
que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer 
arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble 
sahrauí.  
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QUART.- Iniciar, com a Ajuntament, el procediment d'adhesió com a soci de la 
Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí. 
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del 
govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Exterior i 
Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments amb el Poble Sahrauí, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble 
Sahrauí, i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=7040.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.1 del Grup Municipal de Fem Manresa, 

i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (5 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. 

 
 
7.2.- Proposició del Grup Municipal del PSC-CP sobre un acord de 

corresponsabilitat i cogovernança amb el món local, pel que fa al foment i 
al finançament de l’Educació de 0-3 anys a Catalunya.- 

 
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal del PSC-CP, de 14 d’abril de 
2022, que es transcriu a continuació: 
 
“La universalitat i inversió en l’educació infantil és una de les mesures més importants 
de les polítiques educatives per promoure el dret a l’educació i la igualtat 
d’oportunitats. Tota l’evidència acadèmica i d’organismes internacionals (Unió 
Europea, OCDE i UNESCO) avalen els avantatges i el valor social d’invertir en 
l’atenció socioeducativa de la petita infància 0-6 anys. Diversos estudis demostren que 
la inversió en la primera infància obté el retorn més alt, respecte a d’altres edats, en 
benefici a l’Estat i als ciutadans (Heckman, 2011). També, a nivell espanyol la 
rendibilitat social de l’educació primerenca va ser de més de 4 vegades el seu cost 
(Van Huizen, Dumhs i Plantega, 2016). Així mateix, l’Agenda 2030 incorpora l’educació 
infantil com a objectiu específic i defensa la seva universalitat i accessibilitat.  
 
Arran d’una Iniciativa Legislativa Popular, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
5/2004 de creació de llars d’infants de qualitat. En compliment d’aquesta Llei, el 14 de 
febrer del 2005, es va signar el Primer Acord-marc entre la Generalitat de Catalunya, 
l’FMC i l’ACM, referent al finançament per a la creació de noves places públiques i per 
al sosteniment de les mateixes, en els centres de titularitat de les corporacions locals, 
on s’establia una aportació de la Generalitat de 5.000 € per plaça creada i de 1.800 € 
any per al sosteniment de la plaça. Aquest Acord-marc es va concretar mitjançant 
convenis específics entre cada Corporació local i el Departament d’Educació. També, 
complementàriament, es va impulsar una important línia de d’ajuts destinats a la 
població desafavorida, fins un màxim de 1.350 € anuals. Finalitzat el termini del Primer 
Acord-marc, el 19 de novembre del 2010, es va signar el Segon Acord-marc, entre la 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=7040.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=7040.0
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Generalitat i les Entitats Municipalistes, per garantir el finançament de les places dels 
ajuntaments amb el mateix import de 1.800 € any per plaça. 
 
Per contra, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de 
Catalunya han desatès l’educació 0-3 anys, malgrat tractar-se d’una competència 
exclusiva. L’any 2013 el Govern va disminuir en més d’un 50% les aportacions de la 
Generalitat per al funcionament ordinari de les llars d’infants municipals, passant dels 
1.800 € pel funcionament de cada plaça acordats en el seu moment amb els 
ajuntaments (sistema de terços), fins a l’aportació de menys de 900 € per plaça i curs 
anunciats en el seu dia pel Departament d’Educació. L’any 2015, es van eliminar 
també els ajuts per l’escolarització dels infants en situacions econòmiques 
desafavorides, i el finançament de les escoles bressol va passar a 0 €. 
 
Entre els cursos 2012-13 i 2018-19, els ajuntaments, que havien estat els grans 
impulsors de l’escola bressol pública, d’alta qualitat i assequible, van haver d’assumir 
la major part del cost financer - conjuntament amb les Diputacions - que per 
competència correspon a la Generalitat, a qui li pertoca, a més, establir la planificació 
de l’oferta de places i el seu finançament d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC).  
 
No es va recuperar l’aportació de la Generalitat fins el curs 2019-2020, amb una 
aportació de 1.300 € i que a dia d’avui, encara, no arriba a la coresponsabilitat 
acordada amb els ajuntaments en el seu dia. I, a més, estan finançant els ajuntaments 
a curs passat, incomplint la normativa.  
 
L’etapa educativa d’atenció a la primera infància ha d’esdevenir una de les prioritats de 
les polítiques públiques del Govern de la Generalitat. Les administracions han de 
garantir un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat a tota la població, en unes 
condicions d’equitat social i territorial, atenent a un principi de coresponsabilitat amb 
els ens municipals i la comunitat educativa. En aquest sentit, els i les socialistes van 
entregar al Govern de la Generalitat el “Pla per la universalització i gratuïtat de l’oferta 
educativa 0-3 anys, de 10 de desembre de 2021” en el qual es concreta una proposta 
de marc estable de governança, coordinació i finançament, en base a l’experiència de 
Govern d’anteriors legislatures on es van arribar a crear 40.493 places públiques, entre 
el 2004-2012.  
 
El passat 1 d’abril de 2022, la Generalitat amb l’FMC i l’ACM van signar el Tercer 
Acord-marc per a la implementació del finançament del cost de  escolarització per a les 
famílies d’infants a i2 a les llars  d’infants i escoles bressol de titularitat municipal i per 
avançar cap a la incorporació del  finançament del primer i segon curs del primer cicle 
d’educació infantil  (i0 i i1). En l’acord s’estableix un finançament de 1.600 € any per 
plaça per fer front a la part d’aportació de les famílies d’I2 i el mateix import de 1.600 € 
de mòdul de finançament de la Generalitat.  Malgrat l’acord és una fita positiva per 
reduir substancialment l’aportació de les famílies, l’actual acord infrafinança el 
sosteniment del servei i amaga un canvi de model de gestió, organització i finançament 
de les escoles bressol municipals. I obre la porta a un possible tracta diferenciat dels 
ens locals, especialment contraproduent per als ajuntaments que han executat 
polítiques de tarificació social i/o ajuts, la qual cosa pot arribar a revertir negativament 
per als ajuntaments i la ciutadania. 
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Al 2005, la base del càlcul del cost de funcionament de la plaça 0-3 anys va ser 5.400 
€ per any, en aquests moments la base del càlcul de la plaça ha estat 3.734,51 € 
perquè s’han restat els serveis complementaris i les despeses de manteniment, fent 
una analogia competencial als centres de primària, contràriament al que estableix 
l’article 159.4, l’article 198 Finançament del primer cicle d’educació infantil i la 
Disposició Final Primera de la LEC. Segons el tercer l’Acord-marc el Departament 
només finançarà les hores d’escolarització i s’ha obviat el cost pressupostari que 
suposa la tarificació social i les línies d’ajuts i beques atès que no s’ha calculat en cap 
del estudis realitzats pels diferents organismes. 
 
Per altra banda, l’anunci fet pel Govern respecte la voluntat de finançar les aportacions 
de les famílies d'Infantil 2 anys a les escoles bressol municipals, amb l'actual oferta 
limitada de places, especialment en els territoris més densament poblats o sense 
oferta suficient, pot generar majors graus de desigualtats i un tractament diferenciat i/o 
exclusió dels infants depenent d'on visquin, és a dir, segons el grau d'escolarització de 
0-3 anys dels pobles i ciutats del país. Per tot això, és imprescindible abordar la 
universalització mitjançant el creixement del nombre de places públiques on estableixi 
el nou mapa d’escolarització 0-3 anys de Catalunya, millorar el finançament de les 
places actuals i, progressivament, avançar vers el finançament complet del terç del 
cost de la plaça corresponent a les famílies. 
 
Perquè no és el mateix elaborar i oferir polítiques públiques que protegeixin la 
"universalitat" d’aquesta mesura (el qual ha de ser l'objectiu principal per assolir) que 
oferir tant sols la gratuïtat. Car la universalitat garanteix la igualtat d'accés de nens i 
nenes a l'educació infantil mentre que la gratuïtat serà només garantida per les places 
disponibles. 
 
A més a més, cal posar en valor que els ajuntaments ofereixen la seva disponibilitat a 
acordar nous escenaris de finançament sota la condició de garantir en el present i, 
també, en el futur, una regulació i vinculació jurídica i financera, absent en aquest 
moment, mitjançant un marc normatiu i econòmic explícit per aquesta etapa. Car 
l’anunci del Govern de la Generalitat obligaria a la majoria dels ajuntaments a derogar 
ordenances i acatar un règim d'accés que generarà segregació a les escoles bressol. I, 
a la pràctica, els municipis perdrien la capacitat pròpia d'organització del servei, 
vulnerant el principi d'autonomia local 
 
Cal recordar el recent escenari de molts anys d’inacció de la Generalitat que va 
provocar recursos contenciosos administratius fins a aconseguir que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya dictaminés sentències a favor dels ens locals, on es 
condemnava a la Generalitat de Catalunya a pagar els deutes per la gestió de les 
escoles bressol des de 2012. 
 
En el terreny econòmic, els municipis rebrem 1600€ per plaça, lluny dels 1800€ del 
que rebíem fa una dècada i sense tenir ni en compte els increments de l'IPC dels 
propers anys. La realitat, per contra, de les escoles bressol a pobles i ciutats és 
heterogènia.  
 
De manera prioritària, els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de 
finançament de l’acord normatiu, no només del nivell de 2 anys, sinó també dels nivells 
de 0 i 1 anys respectivament, així com les dates del pagament pendent del curs 2021-
2022, abans de l’estiu 2022, per poder fer front a les despeses del proper curs 2022-
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2023, i el model clar d’implementació del servei dels 0 als 3 anys garantint el seu 
servei mitjançant centres públics i el seu foment. En aquest sentit, pel que fa als Fons 
Europeus, Catalunya rebrà del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència un 
import de 111M € per a la creació de 10.884 places públiques de nova creació (2021-
2023). 
 
Per tant, darrere d’aquest anunci de la Conselleria, s'amaga un canvi de model de 
gestió, organització i finançament de les escoles bressol que no és positiu ni pels 
ajuntaments ni la ciutadania. 
 
I finalment, el passat 30 de març de 2022, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar van presentar a la Mesa del Parlament la darrera Proposta de Resolució 
sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que  fa al foment i 
finançament de l’escolarització 0-3 anys a Catalunya.  
 
Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Manresa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització 
de l’Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques a on 
estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les 
places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complert del terç del cost 
de la plaça corresponent a les famílies. 
 
SEGON.- Dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els 
nivells 0 i 1 anys, mitjançant un Acord de govern on es garanteixi els imports concrets 
del finançament de les escoles bressol municipal durant els propers anys i establint 
convenis específics entre cada corporació local i el Departament d’Educació, en base 
al reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui 
pertoca establir l’oferta de places i el seu finançament, d’acord amb la Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi d’autonomia local atès que és un 
servei públic de titularitat municipal.  
 
TERCER.- Aportar el cost total del que suposa el servei complert de les escoles 
bressol municipals, incrementant l’aportació dels 1.600 € en base al cost real del servei 
i incloent el finançament de l’esforç de les polítiques socials dels ajuntaments 
(tarificació social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual.  
 
QUART.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents 
derivats de les depeses efectuades pel funcionament i les places d’escoles bressol que 
correspon al Govern de la Generalitat. 
 
QUINCÈ.- Assegurar que l’actual Model del servei públic de qualitat d’educació 0-3 
anys s’implementi mitjançant els centre públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la 
Generalitat i del seu foment, a excepció de les zones rurals -poblacions inferiors a 
2.500 habitants- on les aules de 2 anys s’incorporen als centres d’educació infantil i 
primària. 
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SISÈ.- Generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport 
educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials, com la 
cobertura alimentària i/o d’acollida per als infants de famílies vulnerables, evitant 
l’exclusió per motius socioeconòmics. 
 
SETÈ.- Elaborar un nou Mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places 
d’escolarització de 0 a 3 anys, aprofitant l’important finançament dels Fons Europeus 
de recuperació, en base a uns criteris acordats prèviament amb les entitats 
municipalistes, amb l’objectiu d’avançar cap a la universalització d’aquesta etapa 
educativa en els propers anys, vetllant per l’equilibri territorial i tenint en compte l’oferta 
de les llars d’infants privades sense afany de lucre. 
 
VUITÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a 
la Federació de Municipis de Catalunya, a les quatre diputacions, a l’aFFaC, a CCOO, 
a UGT i a USTEC, i al Consell Municipal Escolar, i a les escoles bressol del municipi.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b

a8a0f0086?startAt=8361.0 

 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2 del Grup Municipal del PSC-CP, i el 

Ple la rebutja per 4 vots afirmatius (4 GMPSC-CP), 13 vots negatius (5 GMERC i 8 

GMJxM) i 5 abstencions (3 GM Fem Manresa i 2 GMCs). 

 
 
7.3.- Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i PSC per a uns Municipis i 

Comunitats Cuidadores.- 
 
El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i PSC-CP, de 14 
d’abril de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Considerant que totes les persones requereixen cures al llarg de tota la vida, i de 
forma més intensa en determinades etapes del cicle vital, la provisió de cures és un 
repte per a les polítiques públiques i un element central de les agendes locals. 
 
A la província de Barcelona hi havia l’any 2020, més de 120.000 persones amb una 
situació de dependència reconeguda; un 72% eren majors de 65 anys i un 40% 
superaven els 85. L’envelliment de la població que creix de forma sostinguda, - amb un 
19% de majors de 65 anys, dos punts percentuals per sobre respecte fa només deu 
anys i amb cada vegada més persones que superen els 85, sobretot dones - situa les 
cures de llarga durada com un repte pels nostres municipis compartit en l’entorn 
europeu. Tant és així que el Pilar Europeu dels Drets Socials afirma que “tota persona 
té dret a cures de llarga durada assequibles i de bona qualitat, en particular 
d’assistència a domicili i serveis comunitaris”. 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=8361.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=8361.0
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Davant d’aquest repte de present i de futur, des del municipalisme tenim el 
convenciment que cal avançar cap al reconeixement de la cura com un valor públic 
que ha d’esdevenir en un dret social i ciutadà, garantint les condicions perquè totes les 
persones puguin donar i rebre cura adequada a les seves necessitats i projectes de 
vida, i en el context de les seves comunitats. I, alhora, avançar cap al reconeixement, 
la redistribució i la dignificació del treball de cures, exercit de forma majoritària per 
dones, que representen el 97% de les treballadores de l’atenció social domiciliària a la 
província de Barcelona i la gran majoria de les cuidadores no professionals. 
 
Així, les ciutats, els barris i els pobles han d’esdevenir entorns de cura a través de 
serveis i recursos, espais d’interacció quotidiana i el teixit social de proximitat. 
 
Volem promoure municipis i comunitats cuidadors que afavoreixin la igualtat i la 
sostenibilitat social en el marc d’una societat intergeneracional i diversa. Amb aquest 
horitzó, entenem les cures com una activitat essencial per a la vida, així com per a la 
dinamització social i econòmica dels nostres municipis, que requereix de major 
reconeixement i de corresponsabilitat personal, social i institucional. 
 
ACORDS: 
 
1. Impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de 
l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de co-
responsabilització d’homes i dones. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A9, A10, A11, A17 i A39 del pla 
d’envelliment i dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022. 
 
2. Afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, 
en el marc de la cooperació interadministrativa, i apostant per la innovació social. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A20 i A27 del pla d’envelliment i 
dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
 
3. Incorporar la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l’atenció 
centrada en la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la 
flexibilitat i adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, 
singulars i canviants. 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A30 i A31 del pla d’envelliment i 
dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
 
4. Promoure accions per fomentar la dignitat i l’autonomia de les persones des de la 
lògica de la prevenció. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A5, A7, A8, A12, A15 i A28 del pla 
d’envelliment i dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
 
5. Mostrar el valor positiu de la cura, i contribuir a avançar en equitat en la distribució 
social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A34 i A35 del pla d’envelliment i 
dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
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6. Impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que 
cuiden, de forma professional o no. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A2 i A16 del pla d’envelliment i 
dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
 
7. Enfortir aliances entre l’administració local, les entitats del tercer sector social i les 
iniciatives comunitàries per impulsar espais de coproducció publicocomunitària en la 
resposta a necessitats de cures i a la soledat no desitjada. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A13, A14, A28, A29, A36,A37 del pla 
d’envelliment i dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
 
8. Promoure, d’acord amb el marc de responsabilitats de les diferents administracions, 
accions d’accessibilitat als espais públics i habitatges, així com d’adaptació funcional 
de les llars, per garantir un millor exercici de la cura en un municipi que afavoreixi 
entorns facilitadors de la convivència, la reciprocitat i la cohesió social. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A23 i A25 i A26 del pla d’envelliment i 
dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
 
9. Fomentar la participació de les persones implicades en els processos de provisió i 
recepció de cura per repensar el model d’atenció a les necessitats. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A39 del pla d’envelliment i 
dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022 
 
10. Potenciar i ser part activa d’espais de debat, coneixement, intercanvi i treball en 
xarxa per avançar en posicionament, estratègies i actuacions que permetin millorar la 
qualitat dels serveis de cures, des de l’equitat i la justícia social i de gènere. 
 
Concretament a Manresa mitjançant les accions A40 del pla d’envelliment i 
dependència aprovat en el ple del mes de març del 2022.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=9914.0 
 
 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3 dels Grups Municipals d’ERC, JxM i 

PSC-CP, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (5 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. 

 
  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=9914.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=9914.0
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8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 
 
No se’n presenten 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=10856.0 
 
 
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/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=10863.0 
 
 
10.- Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local 

amb caràcter reservat núm. 11, 12, 14, 15 i 16, dels dies 8, 15, 22 i 29 de 
març i 5 d’abril, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 8, del dia 
15 de febrer de 2022.-  

 
Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local 
amb caràcter reservat núm. 11, 12, 14, 15 i 16, que corresponen a les sessions dels 
dies 8, 15, 22 i 29 de març i 5 d’abril de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter 
públic núm. 8, que correspon a la sessió del dia 15 de febrer de 2022, 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/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=10872.0 
 
  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10856.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10856.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10863.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10863.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10872.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10872.0
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11.- Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats 
pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.- 

 
Data 

d'entrada 
Organisme Remitent Acord municipal 

28-03-2022 Banc de Sabadell 
Director Oficina 49- 
Manresa 

Acord de Ple de 17 de març de 2022, en relació 
a una moció en defensa de la inclusió financera i 
bancària de la ciutadania de Manresa, en 
especial el col·lectiu de les persones grans.  

30-03-2022 
Generalitat de 
Catalunya.  

Departament de la 
Presidència 
Secretaria del 
Govern. 

Acord de Ple de 27 de gener , en relació a una 
moció per aclarir la veritat sobre els atemptats 
de Barcelona i Cambrils de 17 d’agost de 2017. 

23-03-2022 

Fiscalia de la 
Comunitat 
Autònoma de 
Catalunya 

Fiscalia Superior 

Acord de Ple de 27 de gener , en relació a una 
moció per aclarir la veritat sobre els atemptats 
de Barcelona i Cambrils de 17 d’agost de 2017. 

01-04-2022 
Fiscalia Audiencia 
Nacional de Madrid 

Fiscal Jefe 

Acord de Ple de 27 de gener , en relació a una 
moció per aclarir la veritat sobre els atemptats 
de Barcelona i Cambrils de 17 d’agost de 2017. 

 
 

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=10887.0 
 
 
12.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 
 
L’alcalde Informa que en el marc de la Comissió d’Estudi de la Modificació del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), hi ha la proposta per part de tots els Grups 
Municipals, que el Grup o Grups Municipals que formulin una pregunta siguin els qui la 
llegeixin.  
 
 
12.1.-  Pregunta del Grup Municipal de Fem Manresa, pel Ple Municipal de 21 

d’abril, sobre la reobertura del dispensari del barri del Xup.- 
 
La regidora Gemma Boix Pou llegeix la pregunta formulada pel Grup Municipal de Fem 
Manresa, de 20 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació: 

“En el passat Ple Ordinari de la Corporació Municipal de 17 de març de 2022, el grup 
Municipal Fem Manresa vam preguntar sobre les actuacions concretes realitzades des 
del Govern Municipal encaminades a garantir la reobertura del dispensari del barri del 
Xup, i si una representació del Govern Municipal s’havia reunit amb la Fundació Althaia 
per treballar i debatre sobre la reobertura del dispensari.  

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10887.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10887.0
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La regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó, va respondre que s’havia anat a fer 
una visita per part de tècnics de l’Ajuntament al dispensari per valorar en quines 
condicions es trobava l’espai, i que a principi d’abril hi havia prevista una reunió amb la 
gerència de la Fundació Althaia per tractar el tema.  

Per aquests motius, demanem: 

1.- Quin és el resultat de la valoració tècnica de l’espai del dispensari?  

2.- S’ha realitzat ja la reunió per part d’una representació del Govern Municipal amb la 
Fundació Althaia? I, en cas afirmatiu, a quins acords s’ha arribat per tal d’assegurar la 
reobertura del dispensari del barri del Xup? 

3.- L'Ajuntament es compromet a assumir el cost de les obres de l’antic local del 
dispensari o en el seu cas comprar o arrendar un nou local per ubicar el nou 
dispensari?” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018b
a8a0f0086?startAt=10892.0 

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

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

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

El secretari general,        Vist i plau 
          L’alcalde, 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10892.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b08003834c018018ba8a0f0086?startAt=10892.0

