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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 5/2016 
Dia:  19 de maig de 2016 
Hora:  19 h a 22.38 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa  
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Mireia Estefanell Medina 
Antoni Llobet Mercadé 
Marc Aloy Guàrdia 
Josep M. Sala Rovira 
Àngels Santolària Morros 
Jordi Serracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Olga Sánchez Ruiz 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Masdeu Valverde 
Jordi Garcés Casas 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
Dídac Escolà Garcia 
Miquel Davins Pey 
 
Secretària general  
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absent justificat   
Àuria Caus Rovira 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta  núm. 4, que correspon a la sessió del Ple 
del dia 21 d’abril de 2016. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3356, de 13 d’abril de 2016, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3280, de 19 d’abril de 2016, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde en la 
Presidència de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, del dia 19 d’abril 
de 2016. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3547, de 29 d’abril de 2016, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde els dies 
30 d’abril i 1 de maig de 2016. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3479, de 26 d’abril de 2016, 

sobre delegació transitòria de les atribucions de la regidora Àura Caus en els 
regidors Jordi Serracanta i Joan Calmet. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4052, de 12 de maig de 2016, 

sobre activació del Pla Específic Municipal per a Emergències Fira de 
l’Ascensió-Expobages, per als dies 20 (tarda), 21 i 22 de maig de 2016. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 4100, de 12 de maig de 2016, sobre contractació, en 
règim laboral temporal d’interinitat, d’una persona per a realitzar tasques 
d’auxiliar tècnic. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 4101, de 12 de maig de 2016, sobre contractació, en 
règim laboral temporal d’interinitat, d’una persona per a realitzar tasques 
d’auxiliar tècnic. 

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Protocol anomenat “Pacte de ciutat per 

a la promoció econòmica i la cohesió social”, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Manresa, grups polítics amb representació al Ple i les entitats representatives 
dels interessos sindicals, empresarials i socials. 
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3.2 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de la modificació dels articles 2 i 
3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la celebració de la commemoració del 

125è aniversari de les Bases de Manresa. 
 
 
4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
4.1 Regidoria delegada d’Ocupació 
 
4.1.1  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les 

ajudes a les empreses per a la contractació de persones aturades, en el marc 
del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració 
social de la Diputació de Barcelona. 

 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 Regidoria delegada d’Acció social 
 
5.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació de la Taula del Tercer Sector 

per a les Emergències Socials. 
 
 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
6.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 241.60.489.20, Oficina Tècnica Laboral-Subvencions 
nominatives. 

 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació dels imports de les 

subvencions nominatives previstes en el pressupost del 2016, a atorgar a 
diverses entitats veïnals. 

 
6.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 8/2016, dins el pressupost municipal vigent. 
 
6.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud a la Direcció General del 

Cadastre de l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del 
terme municipal, dels coeficients que s’estableixin a aquest efecte per a l’any 
2017 per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
6.1.5 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la imposició i ordenació de 

contribucions especials per a la realització de les obres del projecte 
d’urbanització del Passatge Burés (actualment Passatges Pau Sabater i 
Manuel Ignasi Vallés), entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer. 
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6.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transpa rència  

6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de 
personal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016. 

 
 
7 PROPOSICIONS 
 
7.1  Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), per a l’adaptació 

dels parcs infantils de la nostra ciutat. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per a la 

derogació del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb 
autoconsum. 

7.3 Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per 
canviar el nom de carrer d’Alfons XII pel de carrer de la República Catalana. 

 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), en 

relació a l’atac contra tres infants de l’Estrep. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), de 

suport a la Llei 24/2015 i a la sobirania del Parlament de Catalunya en matèria 
d’habitatge i pobresa energètica. 

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

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

núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen als dies 12, 19 i 26 d’abril i 3 de maig de 
2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 14, del 
15 de març de 2016. 

 
 
11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP D E GOVERN 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
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1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 4, que correspon a la sessió del Ple 
del dia 21 d’abril de 2016. 

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm. 4, que correspon a la sessió del dia 21 d’abril de 2016, 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. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC , manifesta que 
han presentat un escrit per fer una addició a l’acta de la sessió del Ple núm. 4 del dia 
21 d’abril de 2016, tal i com ja saben la resta de grups municipals i el servei de 
Secretaria, per tal que s’incorpori a l’acta. 

 

L’alcalde manifesta que s’ha d’incorporar l’escrit aportat pel grup municipal del PSC, 
demana si hi ha cap més observació en relació amb l’acta i, en no haver-n’hi, es dóna 
per aprovada amb aquest afegit del president del GMPSC. 
 
 
Per tant, l’acta del dia 21 d’abril de 2016, es dec lara aprovada per unanimitat dels 
24 membres presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  3356, de 13 d’abril de 

2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
7/2016, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2016, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposa 
l’article 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. i 8è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2016, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
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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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que 
aquest expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, fa referència a uns canvis de 
partides per un import total de 74.792 €, dels quals, 28.337,00 € deriven de la 
Generació de crèdits per nous ingressos i 46.455,00 € corresponen a Transferències 
entre diverses aplicacions ja existents en el pressupost.  
 
Els canvis de partides són els següents: 
 

- Un reforç d’una partida per a una plaça del Protecció Civil que es va traslladar 
d’un altre departament i amb una categoria diferent a l’assignada al lloc de 
treball de Protecció Civil.  

 
- Gratificacions pels Serveis de Sistemes d’informació, per cobrir les hores extres 

del personal d’Informàtica per a les eleccions del 20 de desembre de 2015, que 
va resultar insuficient, i per a una previsió per a les eleccions del mes de juny 
de 2016. 

 
- Un reforç de partides per a la compra de material de seguretat per a la Policia 

Local i per a l’adquisició d’accessoris ergonòmics i cadires ergonòmiques per a 
diferents departaments. Tot es financia amb el Capítol I amb diners que ja 
estan dintre del pressupost municipal. 

 
- Un reforç de la partida d’Emergències socials per complementar els diners que 

faltaven pel contracte de lloguer de dos nous pisos, finançats amb recursos del 
propi departament dels sobrants d’uns ajuts. 
  

- Subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per import de 1.817,00 € 
destinada a l’Observatori de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 
 

- Per últim, una subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per fer front a les despeses pel funcionament del 
Camp d’Aprenentatge del Bages (Casa de la Natura de la Culla) per import de 
26.520 €.  
 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  3280, de 19 d’abril de 

2016, sobre substitució del titular de l’Alcaldia p er la primera tinent 
d’alcalde en la Presidència de la Junta de Govern L ocal amb caràcter 
públic, del dia 19 d’abril de 2016. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, la primera tinent 
d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina,  el substituirà en la presidència de la Junta 
de Govern Local, convocada per avui a les 12,30 h, amb caràcter públic. 
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SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora Mireia 
Estefanell Medina. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  3547, de 29 d’abril de 

2016, sobre substitució del titular de l’Alcaldia p er la primera tinent 
d’alcalde els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2016. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2016 , amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina,  que 
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora Mireia 
Estefanell Medina. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  3479, de 26 d’abril de 

2016, sobre delegació transitòria de les atribucion s de la regidora Àura 
Caus en els regidors Jordi Serracanta i Joan Calmet . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Efectuar a favor del regidor Jordi Serracanta Espinalt , una delegació     

transitòria d’atribucions per a la gestió dels serveis o funcions següents:  

a) Desenvolupament de les polítiques de promoció de la indústria de la ciutat. 

b) Actuacions per al desenvolupament, actualització i millora als polígons 
industrials i els espais d’activitat econòmica.  
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c) Proposta d’ajuts i subvencions a la indústria. 

d) Participació en l’elaboració del Pla Industrial de Manresa i el Pla de Bages.  

e) Promoció de polítiques de suport a les empreses. 
 
Segon.   Efectuar a favor del regidor Joan Calmet Piqué,  una delegació transitòria 

d’atribucions per a la gestió dels serveis o funcions següents:  

a) Desenvolupament de les polítiques de promoció del comerç de la ciutat. 

b) Gestió de les polítiques de mercats municipals, mercats de venda no 
sedentària i fires de caràcter exclusivament comercial. 

c) Proposta d’ajuts i subvencions al comerç.  

d) Proposta d’autoritzacions de l’ús de la via pública dels mercats de venda no 
sedentària i les fires de caràcter comercial, incloses les propostes de 
disciplina i sancionadores. 

e) Direcció del servei d’explotació de les marquesines i plafons publicitaris a 
l’espai urbà. 

f) Proposta de Resolució dels expedients derivats de la gestió del Mercat de 
Puigmercadal, inclosos els de disciplina i sancionadors. 

 
Tercer. La facultat resolutòria dels expedients de l’ambit de Comerç i Indústria 

esmentats en els punts primer i segon anteriors, recaurà en la primera tinent 
d’alcalde, regidora delegada de Dinamització Econòmica, senyora Mireia 
Estefanell Medina , de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia num. 700, 
de 29 de gener de 2016. 

 
Quart. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 26 d’abril de 2016 i serà vigent fins 
a la data de reincorporació al servei actiu de la regidora delegada de Comerç i 
Indústria, senyora Àuria Caus Rovira. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4052, de 12 de maig de 

2016, sobre activació del Pla Específic Municipal p er a Emergències Fira 
de l’Ascensió-Expobages, per als dies 20 (tarda), 2 1 i 22 de maig de 2016. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
 
“Primer.- Activar per als dies 20 (tarda), 21 i 22 de maig de 2016, i en fase d’alerta, el 
Pla Específic Municipal per a emergències FIRA DE L’ASCENSIO-EXPOBAGES, 
aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 de maig de 2013, d’acord amb les 
previsions tècniques que conté.  

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
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*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la L lei Orgànica de Protecció de Dades 
 

L’alcalde informa que el regidor delegat de Recurso s Humans i Transparència 
informarà dels següents dos punts de l’ordre del di a. 
 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 4100, de 12 de maig de 2016, so bre contractació, en 
règim laboral temporal d’interinitat, d’una persona  per a realitzar tasques 
d’auxiliar tècnic. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1r.- Contractar, en règim laboral temporal d’interinitat a temps parcial i pel 
procediment de màxima urgència, al senyor XXX (DNI XXX), per realitzar tasques 
d’auxiliar tècnic, amb una jornada de 30 hores setmanals, des del dia 18 de maig de 
2016 i mentre el titular de la plaça estigui en situació de baixa per incapacitat temporal, 
i per una retribució mensual de 1.224,56 € més dues paques extraordinàries en la part 
proporcional que li corresponguin, d’acord amb la vigent Relació de llocs de treball.   
 
2.-  Adscriure, als efectes econòmics, al senyor X al lloc de treball d’auxiliar tècnic/a 
d’equipaments amb núm. de codi LD13009-D1, amb un percentatge de dedicació del 
80%, de la vigent Relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest ajuntament.  
 
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
2.7 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 4101, de 12 de maig de 2016, so bre contractació, en 
règim laboral temporal d’interinitat, d’una persona  per a realitzar tasques 
d’auxiliar tècnic. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1r.- Contractar, en règim laboral temporal d’interinitat i pel procediment de màxima 
urgència, al senyor XXX (DNI XXX), per realitzar tasques d’auxiliar tècnic, amb jornada 
completa, des del  dia 18 de maig de 2016 i mentre el titular de la plaça estigui en 
situació de baixa per incapacitat temporal, i per una retribució mensual de 1.530,70 € 
més dues paques extraordinàries en la part proporcional que li corresponguin, d’acord 
amb la vigent Relació de llocs de treball.   
 
2.-  Adscriure, als efectes econòmics, al senyor X al lloc de treball d’auxiliar tècnic/a 
d’equipaments amb núm. de codi LD13016-D1 de la vigent Relació de llocs de treball 
del personal al servei d’aquest ajuntament. Mentre el senyor X estigui adscrit a aquest 
lloc de treball tindrà assignada una jornada de 37’5 hores setmanals, amb 
disponibilitat, percebent el complement tipus de jornada assignat al lloc de treball 
esmentat. 
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3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al regidor del egat senyor Jaume Torras. 

 

El senyor Jaume Torras, regidor delegat de Recursos  Humans i Transparència , 
informa que les  dues resolucions fan referència a la contractació per màxima urgència 
de dues persones.  

Manifesta que aquesta circumstància està justificada per motius molt evidents. En 
primer lloc al tractar-se d’una baixa per incapacitat laboral adscrita al col·lectiu 
d’auxiliars d’equipaments ha fet necessària la seva substitució per no poder quedar 
aquesta vacant i perquè la bossa d’aspirants per a possibles substitucions està 
esgotada. 

Paral·lelament s’està tramitant una nova borsa d’auxiliars d’equipaments que 
actualment ja passa per la fase final d’admesos i exclosos.  

En relació al punt 2.7, diu que no s’haurà d’executar ja que la persona que es trobava 
en situació de baixa per incapacitat temporal ha presentat l’alta. 

  

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Protoco l anomenat “Pacte de 

ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió soc ial”, a subscriure entre 
l’Ajuntament de Manresa, grups polítics amb represe ntació al Ple i les 
entitats representatives dels interessos sindicals,  empresarials i socials. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 de maig de 2016, que es transcriu a 
continuació: 

“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de març de 2013, va aprovar el Protocol 
anomenat Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social, document 
que va signar-se el dia 26 de març de 2013, entre l’Ajuntament i diferents grups polítics 
amb representació al Ple i entitats representatives d’interessos sindicals i 
empresarials. 

 
Aquest Pacte va ser una eina molt útil i eficaç per a l’assoliment dels objectius 
proposats, consistents en la promoció econòmica i la cohesió social, així com una 
òptima experiència de col·laboració entre l’estament polític i la societat civil. 
 
Mitjançant acord plenari de 17 de setembre de 2015 es va posar de manifest la 
voluntat d’elaborar un nou document anomenat “Pacte de ciutat per a la promoció 
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econòmica i la cohesió social”, estructurat en base a les mateixes coordenades 
tècniques i de format que l’anterior Pacte de Ciutat. 
 
Desprès d’anàlisi i valoració dels objectius i resultats esperats durant aquest mandat 
corporatiu, es voluntat de l’Ajuntament de Manresa elaborar un nou Pacte de ciutat, 
sota el mateix plantejament i filosofia que l’anterior i amb el suport de diferents entitats  
ciutadanes, tenint en compte que el context de crisi econòmica és encara plenament 
vigent, però amb objectius diferents atès que l’evolució i la dinàmica social són 
canviants i requereixen l’adaptació a les necessitats actuals   
 
Consideracions legals 
 
1.  Competències municipals. D’acord amb l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els governs locals 
de Catalunya tenen competències pròpies sobre la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.   
 
2. Règim jurídic. D’acord amb els articles  4 i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de règim local, en concordança amb l’article 8 i 9 de 
l’esmentat Decret legislatiu 2/2003 atorguen als ens locals potestats de programació o 
planificació, així com plena capacitat jurídica per realitzar tot tipus d’actes.  
 
Així mateix, l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb 
altres administracions públiques i amb organismes i entitats públiques dependents en 
l’àmbit de les respectives competències i per a l’assoliment de finalitats d’interès comú. 

Aquest article defineix els protocols com aquells instruments que es limiten a establir 
acords generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia directa el 
compliment dels quals no es susceptible de ser exigit jurídicament. 

Segons l’article 109 de la referida Llei 26/2010, els convenis i els protocols tenen 
caràcter voluntari i han d’estipular-se en termes d’igualtat entre les parts. 

 
3. Contingut dels protocols. Aquest document conté, en major o menor grau, els 
elements continguts en l’article 110 de la repetida Llei 26/2010.  
 
4. Òrgan competent. Atès que existeix un compromís municipal, aprovat en sessió 
plenària del dia 17 de setembre de 2015, d’elaborar un nou protocol, serà el Ple de la 
Corporació l’òrgan competent per aprovar aquest acord i així donar compliment a 
l’acord adoptat. 
  
Per tot això, com a alcalde proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer. Aprovar el Protocol anomenat  “Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i 
la cohesió social” a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa, grups polítics amb 
representació al Ple, la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, la Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya ( PIMEC)- Catalunya Central, la Federació Empresarial de la 
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Catalunya Central (FECC), la Unió Intercomarcal de CCOO Vallès Occidental i 
Catalunya Central, la Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà, l’Assemblea Local de 
Creu Roja Manresa i Càritas Interparroquial de Manresa, que s’adjunta a aquest 
dictamen. 

Segon. Facultar a l’alcalde de la corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui signar el document objecte d’aprovació.” 

 
“Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la c ohesió social 

Manresa, ........ 

REUNITS 

D’una banda l’Il.lm. Sr: VALENTÍ JUNYENT TORRAS, amb DNI núm...............,   Alcalde 
President de l’Ajuntament de Manresa,  

De l’altra, el/la Sr/Sra..............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra..............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra..............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Manresa, 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ................ de Petita i  Mitjana Empresa 
de Catalunya (PIMEC) – Catalunya Central, 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., .................. de la Federació Empresarial 
de la Catalunya Central ( FECC),  

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., .................... de Unió Intercomarcal de 
CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central. 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de la Unió Intercomarcal UGT 
Bages-Berguedà, 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de l’Assemblea Local de Creu 
Roja Manresa, 
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I de l’altra, el/la senyor/ra ............., amb DNI. núm.........., ............... de Càritas Interparroquial de 
Manresa. 

INTERVENEN 

El Sr.  VALENTÍ JUNYENT TORRAS, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions 
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de 
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça.Major, 1, i CIF P-0811200, assistit pel 
Secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis Gonzalez Leal. 

Els Srs. ....................., com a representants dels grups municipals ............................. 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ............... de la Cambra Oficial de Comerç i Industria de 
Manresa, amb domicili a Manresa, Muralla del Carme 17-23 2a planta (edifici Can Jorba) i el 
CIF ...............,  

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ........... de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) – 
Catalunya Central, amb domicili a efectes de notificacions a Manresa, carrer Castelladral 5-7 
Pol. Ind. Els Dolors (Palau Firal) i el CIF ................. 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de .............. de la Federació Empresarial de la Catalunya Central 
(FECC), amb domicili a Manresa, Passeig Pere III, 17, ent. 1a i el CIF ............ 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de .......... de la Unió de Sindicats de CCOO Bages-Berguedà, 
amb domicili a efectes de notificacions a Manresa, Passeig Pere III, 60, 3r i el CIF .................l 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ......... de la Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà de la 
Unió de Sindicats de CCOO Bages-Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a 
Manresa, Passeig Pere III, 60-62, 2n  i el CIF .................. 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ......... de l’Assemblea Local de Creu Roja Manresa, amb 
domicili a efectes de notificacions a Manresa, C. Saleses, 10 i el CIF ..........................   

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ......... Càritas Interparroquial de Manresa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Manresa, C. Baixada de la Seu, 3 baixos, i el CIF ..........................   

Les parts es reconeixen amb capacitat legal per a subscriure aquest document  en virtut dels 
acords dels respectius òrgans de les institucions esmentades i acorden les següents 
estipulacions: 

PREÀMBUL 

 
El 26 de març del 2013, representants dels grups municipals CiU, PSC, ERC i PP, la Cambra 
de Comerç i Indústria de Manresa, la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), la 
Federació Empresarial de la Catalunya Central,  la Unió de Sindicats de Comissions Obreres 
(CCOO)- Catalunya Central i Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà van signar el Pacte de 
ciutat per a la promoció econòmica i cohesió social. Més endavant, 41 entitats amb una certa 
vinculació amb Manresa es van adherir al Pacte. 
 
El Pacte es va anar desenvolupant al llarg del mandat 2011 – 2015 i la valoració que les 
entitats signants en fan d’ell és positiva. Fruit d’aquesta valoració positiva, les entitats signants 



                        Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 de maig de 2016                      14 
 

 

expressen el desig de reeditar el Pacte en el mandat 2015 – 2019, mantenint la mateixa 
estructura que en el mandat anterior. 
 
També, fruit de l’esmentada valoració positiva, els signants del Pacte, es comprometen a 
continuar desenvolupant i millorant les actuacions i mesures que van ajudar a assolir els 
objectius de l’anterior Pacte i que no figurin de manera explícita en aquest.  
 
El col·lapse del sector immobiliari de l’any 2008 genera una crisi econòmica global que, amb el 
pas dels anys, esdevé sistèmica en el sentit que la societat es qüestiona la idoneïtat del model 
econòmic vigent i exigeix a l’Administració que assumeixi una certa sensibilització per la 
cohesió social i la solidaritat. La crisi, de fet, és de tal intensitat i de tal llargària que sorgeixen 
les primeres veus discrepants sobre la idoneïtat de l’euro i de la Unió Europea. 
 
A nivell local, prenent les dades d’atur com a referència, el punt més crític de la crisi econòmica 
es registra a l’abril de 2013. L’evolució dels paràmetres econòmics al llarg de la crisi econòmica 
han estat ben adversos a nivell local. La població assalariada de la ciutat passa de 25.670 
treballadors (desembre de 2007) a 18.469 (abril de 2013); la població ocupada per compte 
propi passa, en el mateix període de temps de 5.437 treballadors autònoms a 4.432. De la 
mateixa manera que al llarg de la crisi econòmica disminueix l’ocupació, augmenta l’atur. En 
aquest sentit, la desocupació passa de 2.721 persones en situació d’atur a Manresa al 
desembre de 2007 a 7.235 aturats a l’abril de 2013. 
 
A partir del punt més crític de la llarga crisi econòmica, de la lectura dels indicadors econòmics 
de Manresa lligats al mercat de treball es desprèn que es registra una certa recuperació 
econòmica. En aquest sentit, el nombre de treballadors assalariats de la ciutat s’incrementa 
entre abril de 2013 i desembre de 2015 en un 9,9%; el nombre de treballadors autònoms, en un 
2,1%; i el nombre de persones desocupades es redueix un 18,1% entre abril de 2013 i 
desembre de 2015, passant de 7.235 persones en situació d’atur a 5.922. Si bé no es pot 
afirmar que la crisi ha quedat enrere, és cert que la tendència del mercat de treball des de 
mitjans de 2013 és favorable. 
 
Un aspecte clau que ha de propiciar la recuperació econòmica a la comarca és el fet que 
l’economia bagenca manté una certa diversificació amb una notòria presència del sector 
industrial, un sector que aporta riquesa en forma de llocs de treball qualificats i estables. En 
aquest sentit, resulta oportú mencionar que el teixit industrial ubicat al Pla de Bages es 
caracteritza per ser, en línies generals, exportador, tecnificat i per haver sabut superar les 
diverses reestructuracions que ha hagut d’enfrontar. 
 
Malgrat la diversitat de l’economia bagenca, la forta presència del sector industrial i els 
símptomes favorables de canvi de tendència que marquen els indicadors econòmics locals, la 
crisi econòmica ha deixat una forta petjada en forma de famílies en risc d’exclusió social; 
entenent l’exclusió social com un procés de desintegració social en el qual els col·lectius 
vulnerables veuen augmentades les seves desigualtats envers la comunitat de referència. Es 
tracta d’un concepte que va més enllà de l’enfocament econòmic, considerant l’exclusió social 
un concepte multidimensional. 
 
Així doncs, l’exclusió social es pot manifestar en l’àmbit econòmic  (pobresa relativa), laboral  
(atur o precarietat), residencial  (habitatge inaccessible o assentament informal), formatiu  
(analfabetisme o nivell formatiu insuficient), sociosanitari  (vellesa fràgil, discapacitat o 
malalties de risc social), relacional  (debilitat de les xarxes familiars o comunitàries), ciutadania  
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(feblesa en l’exercici dels drets cívics o polítics) i cultural  (analfabetisme digital o desigualtat 
d’accés al capital cultural). Entenent l’exclusió social en la seva acceptació més ampla, el Pacte 
de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social atorga una prioritat absoluta a la 
inclusió social. D’aquesta manera, el Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió 
social posa un cert èmfasi en tres eixos bàsics per combatre l’exclusió social com són 
l’educació, la salut i els serveis socials. 
 
El marge d’incidència que les polítiques locals puguin tenir en la macroeconomia és reduït. 
Però, per altra banda, les primeres exigències de la ciutadania van adreçades al govern 
municipal per ser l’administració més propera. El Govern Local actua com a primer tallafoc 
assumint mesures, la major part d’elles de protecció social, que sovint depassen les seves 
pròpies possibilitats. 
 
Els eixos de les línies d’actuació determinades en els programes de govern de l’Ajuntament per 
al mandat 2015 – 2019 giren entorn la reactivació de l’economia i la cohesió social. Si bé el 
marge d’incidència per part de l’Ajuntament de Manresa en la reactivació de l’economia és 
menor, una sèrie d’actuacions estan destinades a impulsar l’activitat econòmica. Pel que fa 
referència a la cohesió social, els recursos que l’Ajuntament dedica a combatre l’exclusió social 
s’incrementen any rere any. En aquest últim aspecte, cal enaltir la valuosa tasca que duen a 
terme les entitats del tercer sector que mantenen una lluita permanent per disminuir la 
desigualtat i l’exclusió social. 

OBJECTIUS 
 
Tenint en compte el context socioeconòmic de Manresa, els signants del Pacte de ciutat per a 
la promoció econòmica i la cohesió social ens fixem una sèrie d’objectius: 
 

1. Pal·liar els efectes negatius de la crisi que afecten les condicions econòmiques de les 
famílies, amb especial atenció als col·lectius amb majors necessitats.  

2. Adoptar mesures concretes que siguin viables i tinguin un efecte directe sobre 
l’ocupació, en especial millorar la formació dels aturats.  

3. Incidir en la millora del nivell educatiu, per una major integració i igualtat de les 
persones. Per nivell educatiu s’entén tant la reducció de l’abandonament escolar com 
l’aposta per la formació continuada al llarg de la vida laboral. 

4. Projectar davant la ciutadania la voluntat de consens que els agents socials, agents 
econòmics, els partits polítics i el Govern Municipal mantenen a l’hora d’enfrontar la 
crisi amb una certa capacitat d’acció conjunta. 

5. Per part de l’Ajuntament de Manresa, a nivell pressupostari, prioritzar les despeses 
destinades a atendre necessitats socials. 

6. Manifestar el compromís de Manresa com a ciutat acollidora i solidària, adaptant els 
nostres plans d’acollida a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil 
per a garantir la seva vida en família i la seva integració.  

7. Apostar per l’economia productiva enfront l’economia especulativa, fomentant la cultura 
emprenedora i el cooperativisme, incentivant la creativitat i la innovació. 

8. Fer més atractiva la ciutat per a la implantació de noves activitats econòmiques. 
9. Promoure el treball conjunt i el foment de sinèrgies entre els agents públics i els privats 

per tal de facilitar l’actuació emprenedora. Impulsar l’agilització de l’actuació 
administrativa i la descentralització de les administracions i els seus ens vinculats, per 
tal d’apropar els centres de decisió al territori. 
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10. Combinar les actuacions de caràcter més directe amb una reflexió i planificació de 
mesures estratègiques en l’àmbit econòmic, en la mesura dels recursos i competències 
municipals, orientades a la promoció econòmica i la superació de la crisi a escala local. 

11. Cercar el consens públic-privat per a reclamar la millora de les infraestructures 
logístiques més necessàries per a la competitivitat de la Catalunya Central. 

12. Obtenir profit del potencial del Centre Històric per convertir-lo en una zona atractiva. 

PLA D’ACTUACIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts que subscrivim el Pacte de ciutat per a la 
promoció econòmica i la cohesió social acordem la realització de les següents actuacions 
concretes: 

1. Actuacions en l’àmbit de la promoció econòmica i  foment de l’ocupació 
 
1.1. Ocupació 
1.1.1. Facilitar l’accés als serveis locals per a l’ocupació a les persones que en necessiten l’ús 
1.1.2. Mantenir els Espais de Recerca de Feina 
1.1.3. Potenciar programes especials per a aquells col·lectius amb més dificultats d’inserir-se 

laboralment 
1.1.4. Projecte: Ocupació al Bages Industrial OBI 
1.1.5. Taula multisectorial de l’Ocupació 
1.1.6. Gestionar òptimament les convocatòries de les administracions competents pels Plans 

d’Ocupació 
1.1.7. L’Ajuntament inclourà en els nous plecs de condicions de contractacions d’obres i 

serveis les clàusules socials 
 
1.2. Promoció econòmica i emprenedoria – Suport a l a creació d'empreses 
1.2.1. Fomentar la col·laboració del CIO i del CEDEM per tal de guanyar sinergies 
1.2.2. Desenvolupar la figura del Tutor d’empresa dins l’Oficina d’Activitat Econòmica que 

vetlli perquè les persones i empreses que vulguin obrir una activitat tinguin un 
acompanyament des de l’administració 

1.2.3. Disminuir els tràmits administratius i facilitar al màxim la informació cap a les persones 
que intenten crear un negoci 

1.2.4. Adhesió a la Plataforma de Finestreta Única Empresarial (FUE) 
1.2.5. Aconseguir que el CTM – EUROCAT, gràcies a la recerca i a la innovació, ajudi a la 

internacionalització de la indústria bagenca 
1.2.6. Continuar amb la dotació d’un fons econòmic municipal per la concessió de 

microcrèdits per a la posta en marxa de noves activitats econòmiques i d’un pla 
d’incentius per l’obertura de negocis 

1.2.7. Seguir treballant per millorar el teixit comercial urbà, com a element generador 
d’ocupació i de la configuració de carrers i barris 

1.2.8. Seguir reforçant i ampliant el mercat del km0 de productes alimentaris de regadiu i 
altres, promovent l’autoocupació, l’economia col·laborativa i la proximitat en aquest 
entorn 

1.2.9. Elaborar un pla industrial integral del Pla de Bages 
1.2.10. Afavorirem la creació d’empreses, cooperatives i societats laborals. Figura del 

tutor/tècnic municipal per assessorar cooperatives 
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1.2.11. Promoció conjunta de l'oferta de restauració de la ciutat, amb la participació dels 
establiments, i campanya específica dedicada a l'oferta de restauració situada al 
Centre Històric 

1.2.12. Proposar la coordinació a nivell comarcal de les tasques de promoció econòmica 
1.2.13. Fomentar la creació d'empreses en l'àmbit de la cultura, l'oci i l’activitat artística 
1.2.14. Continuar el programa Reempresa, ubicat a les dependències del CEDEM que impulsa 

la compravenda d'empreses en funcionament. Aquest programa també contempla el 
traspàs de negocis entre familiars per empreses, indústries i comerços 

1.2.15. Impulsar i agilitzar mesures que permetin els usos empresarials en espais industrials 
inactius, i el màxim d’activitat en els polígons existents i/o projectats 

1.2.16. Recerca activa de noves oportunitats econòmiques per la ciutat 
 
1.3. Promoció de la ciutat 
1.3.1. Reconvertir la Fundació Fira Manresa  
1.3.2. Continuar executant el Pla Estratègic Manresa 2022. 
1.3.3. Foment de la ciutat sostenible (Smart City): estalvi energètic, energies renovables, 

innovació i mobilitat (PAES) 
1.3.4. Executar el Pla de Màrqueting Turístic 
1.3.5. Promoure la marca “Manresa, cor de Catalunya” amb el seu significat més ampli 
1.3.6. Cercar i reforçar elements identificatius de la ciutat de Manresa respecte a altres ciutats 

de Catalunya: la centralitat, l’aigua, la Llum, la Sèquia i d’altres 
1.3.7. Gestió integrada del turisme a Manresa ( c/ del Balç, la Seu, la Cova, CIMI, etc) 
1.3.8. Pla de Projecció Exterior de Manresa 2015 – 2022 
1.3.9. Dignificació i millora de la imatge dels accessos a la ciutat 
1.3.10. Impuls de l'Anella Verda com a patrimoni paisatgístic, ambiental, social, turístic i 

productiu agrari 
1.3.11. Millorar la qualitat i eficiència de l'enllumenat de la ciutat 
1.3.12. Polítiques de la millora de la competitivitat dels polígons industrials (xarxa fibra òptica, 

promoció de fonts d'energies eficients i renovables) 
1.3.13. Treballar per transformar els PAE en EAES incorporants nous elements de valor afegit, 

col·laboració i capital humà 
1.3.14. Fomentar el desenvolupament urbanístic del Parc Tecnològic i potenciar la implantació 

d'empreses 
1.3.15. Manresa, capital de la cultura catalana 2018 
1.3.16. Potenciar el rol de Manresa com ciutat de serveis tant públics com privats 
1.3.17. Seguirem buscant suports perquè Manresa sigui seu del Tribunal Laboral de   

Catalunya 
 
1.4. Gestió de projectes europeus de desenvolupamen t 
1.4.1.  Disseny, presentació i implementació de projecte europeus en diferents àmbits 

municipals 

2. Actuacions en l’àmbit de la formació i la qualif icació professional 
 
2.1. Suport a la formació per al treball 
2.1.1. Promoure programes que facilitin la transició del món educatiu al món laboral de les 

persones joves 
2.1.2. Afavorir i promoure la possibilitat d’accés de tota la ciutadania i les empreses a les 

noves tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement 
2.1.3. Concessió de beques de formació per persones majors de 45 anys 
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2.1.4. Consolidació web portal Formació Bages 
 
2.2. Suport a la escolarització obligatòria 
2.2.1. Posada en marxa del Pla educatiu d’entorn 
2.2.2. Ampliar places a la unitat d’escolarització compartides 
 
2.3. Suport a la formació professional 
2.3.1. Implicació municipal en la formació professional dual 
2.3.2. Implicació municipal en la millora dels espais destinats a la Formació Professional 
 
2.4. Universitats 
2.4.1. Ampliar programes de foment a l’emprenedoria i el cooperativisme com models de 

treball en equip per les escoles, instituts i universitats 
2.4.2. Consolidació dels elements d'identificació i promoció del Campus Manresa 

3. Actuacions en l’àmbit d’impuls al centre històri c 
 
3.1. Gestió del Centre Històric 
3.1.1. Designar un comissionat que lideri un equip interdisciplinari per afrontar "de forma 

transversal " la gestió d'aquest espai clau de la ciutat 
3.1.2. Elaborar un pla transversal de mesures pel Centre Històric 
 
3.2. Rehabilitació i promoció d’habitatges 
3.2.1. Aplicar les actuacions de polítiques generals d’habitatge 
3.2.2. Definir actuacions específiques al Centre Històric 
3.2.3. Continuar impulsant el projecte de "masoveria urbana" 
3.2.4. Concessió de microcrèdits per la rehabilitació d’habitatges, comerços i activitats 

econòmiques en el projecte de “masoveria urbana” 
3.2.5. Incentivar noves fórmules per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges: cooperatives 

d’habitatge i concessions d’ús i gestió 
 
3.3. Foment de la vida comunitària 
3.3.1. Potenciació d'activitats socials, culturals i festives 
3.3.2. Impuls a la implicació del teixit associatiu amb l'entorn 
 
3.4. Promoció de l’activitat econòmica i del comerç  
3.4.1. Programa de foment i incentius a l'activitat comercial 
 
3.5. Impulsar programes socials 
3.5.1. Consolidació dels programes socials implantats als barris del Centre Històric 
3.5.2. Aplicació singularitzades de programes socials municipals 
 
3.6. Espai públic 
3.6.1. Elaboració d’un estudi d’impacte del projecte “Arranjament façanes Centre Històric” 
3.6.2. Calendari amb dotació pressupostària d'actuacions de condicionaments i dignificació 
 
3.7. Recuperació i ús del patrimoni 
3.7.1. Recuperació de l’edifici de l’Anònima 
3.7.2. Pla Director del Teatre del Conservatori 
3.7.3. Rehabilitació edifici Antics Jutjats 
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4. Actuacions en l’àmbit de cohesió, inclusió i des envolupament social 
 
4.1. Acció i protecció social 
4.1.1. Acordar un salari mínim de ciutat per les concessions administratives i els contractes 

d’obres que adjudiqui l’Ajuntament de Manresa, així com les subcontractacions que es 
puguin derivar de les mateixes 

4.1.2. Desenvolupar mecanismes de suport a les unitats familiars per donar resposta a les 
seves necessitats i millora del seu benestar 

4.1.3. Actuacions en torn a la infància en el marc del Pla Local d'Infància i adolescència 
4.1.4. Millorar i optimitzar els serveis d’atenció a la dependència i discapacitat 
4.1.5. Elaboració d’un nou Pla d’Inclusió de persones amb discapacitat 
4.1.6. Creació d’una “Oficina de barems” 
 
4.2. Defensa dels drets i desenvolupament de col·le ctius 
4.2.1. Impuls i desenvolupament del Pla d’Igualtat i d’atenció a les dones 
4.2.2. Promoure i realitzar actuacions per fomentar un envelliment actiu i la millora de qualitat 

de vida de la gent gran  
4.2.3. Promoure i realitzar actuacions d'informació, formació, foment de l'emancipació i la 

participació de la joventut 
4.2.4. Promoure i realitzar actuacions contra la violència masclista i l'eradicació de qualsevol 

discriminació i maltractament vers les dones  
4.2.5. Promoure i realitzar actuacions pel ple reconeixement dels drets civils i socials dels 

LGTBI i lluita contra la discriminació sexual 
4.2.6. Execució dels quatre Plans de Desenvolupament Comunitari de la ciutat 
 
 
4.3. Habitatge 
4.3.1. Seguir el compliment de les mesures que preveu la llei 24/2015 
4.3.2. Redacció del Pla Local d’habitatge, amb una clara orientació de política social 
4.3.3. Aplicació del “Programa d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els 

habitatges desocupats en situació anòmala” 
4.3.4. Inscripció dels pisos de titularitat municipal al Fons Català d’Habitatges de lloguer 

destinats a polítiques socials 
4.3.5. Incrementar l’habitatge social: ampliar convenis i programes de mediació per al lloguer 

social i s’optimitzaran els existents evitant duplicitats 
4.3.6. Prosseguir amb el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) 
4.3.7. Foment de les xarxes de suport a les persones afectades pels possibles 

desnonaments. Facilitar la formació dels voluntaris i la cooperació entre elles 
 
4.4. Acollida i cooperació 
4.4.1. Atenció als refugiats. Condicionament d’un espai per la seva acollida 
4.4.2. Continuar treballant perquè les persones que fa temps que resideixen a la nostra ciutat, 

assoleixin la plena ciutadania 
4.4.3. Incentivar les entitats esportives i de cultura popular per incorporar població 

nouvinguda. Donar suport a les entitats formades per nouvinguts per facilitar la 
integració en la dinàmica de la ciutat 

4.4.4. Facilitar l’obtenció del certificat d’acollida a les persones estrangeres, facilitant la 
formació bàsica 
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4.5. Govern obert: participació, transparència i ad ministració electrònica 
4.5.1. Fomentar el civisme 
4.5.2. Promoure els pressupostos participatius 
4.5.3. Aplicar la nova Llei de transparència a tota la gestió municipal 
4.5.4. Ampliar canals d’informació i comunicació amb la ciutadania 
4.5.5. Creació de la figura del "síndic de greuges" 
4.5.6. Fomentar l'ús dels mitjans telemàtics per facilitar la informació i les gestions a la 

ciutadania 
4.5.7. Consolidar i ampliar actuacions d’Administració en els àmbits de tramitacions 

telemàtiques, interoperabilitat i tractament de documents electrònics 

5. Actuacions en l’àmbit d’espai públic i mobilitat  
 
5.1. Auditories de l’espai urbà 
5.1.1. Elaborar un pla de “xoc” per al manteniment dels barris 
5.1.2. Donar continuïtat a “les auditories de sensació de neteja” 
 
5.2. Millora de la mobilitat a la ciutat  
5.2.1. Fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible i segura 
5.2.2. Millorar la connexió entre el Centre Històric i l’eixample de la ciutat (Passeig – Guimerà) 
5.2.3. Ampliar els aparcaments dissuasius 
5.2.4. Fer més accessible el cost de l'aparcament públic 
5.2.5. Millorar els principals eixos de mobilitat a la ciutat, en especial atenció a l’accés des de 

l’entorn natural al centre de la ciutat 
 
5.3. Completar el pla de senyalització a Manresa 
5.3.1. Completar la senyalització turística de Manresa 
5.3.2. Completar i millorar la senyalització en les illes de vianants i zones de prioritat invertida 
 
5.4. Eixos capitalitat 
5.4.1. Millora de la xarxa viària per tal que Manresa tingui una connexió ràpida i gratuïta amb 

l’àrea metropolitana de Barcelona 
5.4.2. Millora de la línia de rodalies de Barcelona, escurçant el temps de trajecte i ampliant els 

trens semidirectes  
5.4.3. Millorar l’eix ferroviari Barcelona – Lleida 
5.4.4. Treballar per la connexió de la comarca amb l’eix Mediterrani de mercaderies per tal de 

millorar la competitivitat de les nostres empreses 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Amb la finalitat de consolidar els compromisos d’actuació establerts en aquest pacte i per 
facilitar-ne l’avaluació, es realitzarà un seguiment regular del seu desplegament per valorar el 
grau d’assoliment dels resultats i els compromisos assolits. 
 

a) S’elaborarà quadrimestralment un observatori d’indicadors a escala municipal sobre els 
nivells d’ocupació i atur, als efectes d’estudiar l’evolució de la crisi i l’efectivitat de les 
mesures adoptades. 
 

b) Es crea una comissió de seguiment que es reunirà amb caràcter quadrimestral, 
formada per un representant designat per cadascuna de les parts. La seva funció serà 
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l’anàlisi de les dades econòmiques, la supervisió de l’estat d’execució de les diferents 
actuacions i el compliment dels terminis previstos, així com proposar modificacions o 
reajustos necessaris en funció de l’evolució econòmica general. 

ADHESIONS 
 
El Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social és una iniciativa tant de 
mobilització de recursos com de sensibilització social que ha estat impulsat pels ens signants, 
en tant que aquests ens hem vingut treballant en la maduració del Pacte i volem assumir la 
responsabilitat i implicació que creiem que ens correspon. 
 
No obstant l’anterior, s’invitarà a adherir-se a aquest Pacte i a participar en el seu seguiment a 
tota la societat manresana de manera que les organitzacions, entitats, centres educatius, 
col·legis professionals o qualsevol altre ens amb una certa implicació en el teixit social 
manresà. 

VIGÈNCIA 
 
Aquest document entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i la seva vigència coincidirà 
amb la durada del mandat de la corporació municipal i, en tot cas com a màxim fins el 30 de 
juny de 2019. 
 
I per a què així consti, signen aquest document per ........ exemplar i a un sol efecte, en el dia i 
lloc esmentats a l'encapçalament.” 

 

La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Dinamització Econòmica, 
manifesta que el dictamen fa referència a l’aprovació de la segona edició del Pacte de 
ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social.  
És un document que formalment s’estableix com a protocol però l’equip de govern no 
ho valora únicament com una declaració d’intencions, sinó com un compromís contret 
amb totes les forces polítiques, entitats signants i amb la ciutadania de Manresa. 
    
El document que es porta a aprovació és fruit del treball conjunt dels signants del 
pacte anterior. És el que defineix els objectius i les primeres actuacions proposades 
conjuntament. Document obert i viu que s’enriqueix amb les aportacions dels 
subscriptors i poder anar incorporant mesures i actuacions durant tota la seva 
vigència. 
 
El compromís que es pren a l’hora de la seva aprovació i signatura és dotar-lo de 
contingut, desenvolupant i concretant les mesures i accions que permetin assolir els 
objectius des del màxim consens i cercant totes les complicitats possibles per tirar-ho 
endavant. 
 
Es demostra que és un document viu ja que fins a última hora s’han rebut aportacions 
tant del PSC com de CCOO, que quedaran recollides en breu a dins del document.   
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En aquesta segona edició i fruit de les valoracions de l’anterior, diu que s’han conjurat 
per reforçar-lo de contingut social, convidant a dos representants de les entitats del 
Tercer Sector a formar-ne part. 
 
De les 111 actuacions inicials, 45 fan incidència directa a l’atenció social i les 66 
restants també han estat analitzades des d’aquesta perspectiva. 
 
El document inicial de l’anterior mandat recollia 63 propostes, posteriorment 
ampliades, enguany s’han compromès, tal com recull el preàmbul, a donar continuïtat 
a totes aquelles que van demostrar ser positives i que continuen tenint validesa.  
La proposta actual recull actuacions de caire supramunicipal, ja que amb la suma de la 
resta d’agents del territori són imprescindibles per avançar. 
 
Seguidament passa a explicar com s’estructura el document. 
L’estructura del Pacte es basa en àmbits, subàmbits, actuacions i mesures.  
 
Hi ha cinc àmbits d’actuació: 
1- Actuacions en l’àmbit de la promoció econòmica i el foment de l’ocupació. 
2- Actuacions en l’àmbit de la formació i la qualificació professional. 
3- Actuacions en l’àmbit d’impuls al centre històric. 
4- Actuacions en l’àmbit de la cohesió, inclusió i desenvolupament social. 
5- Actuacions en l’àmbit de l’espai públic i la mobilitat. 
 
Dins l’Àmbit de la cohesió, inclusió i desenvolupament social hi ha 5 tipus d’actuacions: 
- L’acció i protecció social 
- La defensa dels drets i el desenvolupament dels col·lectius. 
- L’habitatge. 
- L’acollida i cooperació. 
- Participació, transparència i administració electrònica. 
 
Dins l’Àmbit de l’espai públic i la mobilitat, inclou: 
- Auditoria de l’espai urbà. 
- La millora de la mobilitat de la ciutat. 
- Completar el pla de senyalització a Manresa. 
- Els eixos de capitalitat. 
 
Dins l’Àmbit de la promoció econòmica i el foment de l’ocupació, hi ha quatre 
actuacions: 
- L’ocupació. 
- La promoció econòmica i emprenedoria, suport a la creació d’empreses. 
- La promoció de la ciutat. 
- La gestió de projectes europeus de desenvolupament. 
 
Dins l’Àmbit de la formació i la qualificació professional, hi ha tres actuacions: 
- El suport a la formació per al treball. 
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- El suport a l’escolarització obligatòria. 
- El suport a la formació professional. 
- Les universitats. 
 
Dins l’Àmbit d’impuls al centre històric, hi ha set actuacions: 
- La gestió del Centre Històric. 
- La rehabilitació i la promoció d’habitatges. 
- El foment de la vida comunitària. 
- La promoció de l’activitat econòmica i del comerç. 
- L’impuls dels programes socials. 
- L’espai públic. 
- La recuperació i l’ús del patrimoni. 
 
Dins de cada subàmbit i amb els mecanismes de treball ja establerts en l’edició 
anterior es desenvoluparan les mesures i accions concretes per assolir els objectius 
proposats. 
 
A continuació diu que per fer el seguiment i l’avaluació contínua del Pacte, s’han 
establert uns mecanismes: 
 
- És crearà una comissió de seguiment formada per un representant designat per 
cadascuna de les parts que quadrimestralment analitzarà les dades econòmiques, 
l’estat d’execució de les diferents actuacions, el compliment dels terminis i serà 
l’encarregada de proposar la modificació de reajustaments en funció de l’evolució 
econòmica general. 
-S’elaborarà un observatori d’indicadors a escala municipal per estudiar l’evolució de la 
crisi i l’efectivitat de les mesures adoptades.  
-S’establiran sessions plenàries i qualsevol convocatòria que les parts estimin 
oportunes. 
 
Pel que respecta al seguiment i l’avaluació, proposa esmenar in voce el document per 
així aclarir la potestat de la comissió en matèria de modificació del contingut del Pacte. 
Afegir com a tercer punt respecte al Seguiment i Avaluació: La comissió de seguiment, 
per acord de la majoria dels seus membres, podrà modificar la relació d’actuacions 
contingudes al Pla d’Actuació, mitjançant la introducció de noves actuacions i 
modificació o la supressió d’algunes de les consignades. 
 
Per acabar la intervenció diu que el document pel qual es demana l’aprovació, és una 
iniciativa tant de mobilització de recursos com de sensibilització social, impulsat per les 
entitats disposades a signar-lo, en tant que n’han compartit la maduració del document 
base.  
També es convidarà a adherir-s’hi a tota la societat manresana, de manera que les 
organitzacions, entitats, centres educatius, col·legis professionals o qualsevol altre ens 
amb una certa implicació amb el teixit social manresà, podrà adherir-s’hi. 
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Demana el vot favorable al dictamen.    
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM , manifesta que el 
document que es presenta per a l’aprovació és l’evolució de l’anterior Pacte de Ciutat, 
on el Grup municipal de DM ja va fer una valoració en el debat del ple del mes de juliol 
de 2015 i on van mostrar la seva disposició per aportar una visió d’una ciutat més 
social i basada en un paradigma econòmic industrial diferent.  
Dóna les gràcies al senyor Francesc de Puig per les reunions mantingudes, que ha 
estat molt positiu i constructiu. 
 
Diu que no es pot deixar de banda el fet que el Pacte de Ciutat per a la Promoció 
Econòmica i la Cohesió Social no deixa de ser un document polític. No vol que 
s’interpreti només com una crítica, ja que l’aritmètica electoral els dóna aquesta 
capacitat, puntualització que motivarà el sentit del vot. 
 
Des del Grup Municipal de DM es té una visió social de Manresa a la que l’equip de 
govern s’hi apropa per la conjuntura actual d’emergència social, però caldrà veure 
quan la situació econòmica se situï en millors condicions per a moltes famílies 
manresanes, si mantenen aquesta visió o tornen a la seva realitat històrica. 
 
Si bé la visió social del document els portaria a votar favorablement el dictamen, és 
principalment pel que fa a la Promoció econòmica on difereixen sensiblement. 
No busquen la crítica destructiva, continuaran participant i aportant per cercar les 
millores per a la ciutat i les condicions de vida de les manresanes. 
 
S’abstindran en la votació del dictamen, però mantenen el compromís per al seguiment 
de la seva aplicació.   
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC,  agraeix a la Sra. 
Núria Cabrera, de PIMEC, al Sr. Benjamí Garcia, de la Federació Empresarial de la 
Catalunya Central, al Sr. Lluís Vidal Sixto, de CCOO, al Sr. Miquel Riera, de Creu 
Roja, a la Cambra de Comerç, la UGT, Càritas, a tots els Grups Municipals, la seva 
participació en el procés d’elaboració d’aquest primer Protocol, així com també a 
l’interlocutor amb el govern i responsable de Presidència, Sr. Francesc de Puig.   
 
Diu que es disposa d’un Protocol de pacte i un primer full de ruta pels tres anys que 
queden de mandat i, per tant, uns deures autoimposats. 
 
El Grup Municipal del PSC està per la labor i amb la voluntat d’assolir els grans reptes 
de ciutat inclosos al Pacte. Ho faran per convertir els objectius i actuacions en un 
veritable estol d’accions en benefici del desenvolupament econòmic de la ciutat i en 
favor de la cohesió social i de la generació de llocs de treball.  
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Creu que falten coses i algunes de les que hi ha són òbvies, però no creu que sigui 
dolent que quedin registrades en un document. 
 
El GMPSC dóna per bo el compromís de l’equip de govern que algunes de les accions 
aportades per ells, com les aportades per altres membres del Pacte i que encara no 
estan recollides, les podran debatre i incloure en el devenir futur del treball conjunt que 
es farà a partir d’ara. 
 
A banda de saber quins grups municipals s’afegiran o no al Pacte, diu que no tothom 
té la mateixa confiança amb els compromisos de l’equip de govern, ja que alguns 
membres del pacte han dit que a falta d’una major concreció sobre algunes de les 
propostes no sembla que tinguin clar què faran, no és que no signin, però tampoc no 
sembla que tinguin clar què acabin signant. 
  
S’adreça a la senyora Estefanell per dir-li que portar el document al Ple sense tenir 
això, no sap si és la millor estratègia, ja que el govern hauria de saber que la confiança 
que es posa des del PSC en els compromisos presos no ha de ser la mateixa que la 
que puguin tenir altres. 
 
El GMPSC signarà aquest protocol amb la confiança que s’anirà alimentant en el futur. 
 
Per acabar la intervenció diu que renoven el Pacte de Ciutat, sumant des de la 
diversitat i des de la diferència, cadascú des del rol que li ha tocat administrar en 
aquesta tasca comuna de construir un present que els porti cap a un futur millor com a 
ciutat. Després, la dura realitat els bufetejarà sovint fent-los aterrar des de la 
benintencionada voluntat de combat contra l’exclusió social, fan i faran, i segur que es 
quedaran curts, però que no sigui perquè no ho hagin intentat.  
 
   
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que fa tres 
anys quan es va plantejar la primera edició del Pacte de Ciutat ja van votar en contra 
perquè no compartien ni l’aproximació, ni les premisses inicials, ni la majoria de les 
conclusions d’aquell primer Pacte de Ciutat. 
 
Veuen difícil arribar a un acord sobretot per la integració d’alguns membres que 
formen part del Pacte, ja que tenen punts de vista molt diferents de les raons de la 
situació actual. 
 
Per al GMCUP la situació de crisi és el fruit inevitable d’un sistema econòmic i social 
que és intrínsecament injust. Mentre que per a la majoria dels integrants del Pacte de 
Ciutat la crisi és una mena de cataclisme còsmic. 
 
Tal i com ja van dir fa tres anys, no comparteixen ni l’esperit, ni tampoc els objectius 
del Pacte. Entenen que si es vol canviar la realitat, abans s’han de canviar les regles 
del joc i aquest document no proposa cap canvi de res, sinó que planteja pedaços per 
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tornar a la situació anterior a la crisi, anterior al 2008, i no intenta avançar cap a la 
creació d’un sistema econòmic més just. 
 
Creuen que és un Pacte per apedaçar el capitalisme, un sistema que ja ha demostrat 
que no és viable per a la majoria de les ciutadanes. 
 
El GMCUP creu que ja no és hora de plantejar mesures pal·liatives, ara cal un canvi 
radical, un canvi de paradigma que aquest Pacte no planteja, i això no es pot fer amb 
les mateixes coordenades mentals, ni tampoc amb els mateixos agents polítics i 
socials i, per tant, no signaran un pacte que perpetua un sistema i una visió de 
Manresa que creuen que no és la seva. 
 
Una de les proves d’aquesta poca voluntat real de transformació és la inconcreció de 
molts dels punts del Pacte. És un document que generalitza molt, ple de verbs com: 
facilitar, fomentar, promoure, potenciar i en canvi entenen que concreta poc. La 
majoria de les accions amb el format amb què s’ha presentat no tenen una assignació 
pressupostària i difícilment es podran tirar endavant polítiques públiques sense una 
assignació pressupostària. 
 
El GMCUP, a diferència de la regidora, creu que el Pacte de Ciutat és una declaració 
d’intencions que compromet a molt poc més enllà de les paraules. Si es vol sortir de la 
crisi i que les manresanes i manresans tinguin un nivell de vida digne, cal plantejar 
mesures transformadores. No participaran en cap pacte que no posi per davant de tot  
les necessitats de les persones més necessitades i de les classes populars, i que no 
cerqui sobretot una manera de fer diferent i de canviar les coses tant de l’Ajuntament 
com de la resta d’agents econòmics, polítics i socials. 
 
Entenen que el canvi ha de passar pel reforçament de la capacitat d’intervenció social 
de l’Ajuntament, que ha de ser part d’un projecte col·lectiu de transformació i ha de 
tenir com a objectiu la reorientació de l’economia local, centrada en afavorir el bé comú 
en lloc d’afavorir l’enriquiment personal i el benefici econòmic d’uns quants. 
 
El Pacte de Ciutat que es proposa aprovar se centra amb el reforçament de l’economia 
productiva tradicional i d’un sistema de distribució de la riquesa manifestament injust. 
 
Des de la CUP aposten per una economia centrada en la producció comunitària que 
no exploti persones ni recursos i aposten per un sistema de distribució equitatiu.    
 
Pel que respecta al document diu que el Pacte no parla de les empreses municipals, 
que haurien de tenir un paper més important i haurien de ser el primer instrument 
d’intervenció social. Posa l’exemple d’Aigües de Manresa que amb el seu gran 
potencial de canvi no es nomena en cap punt del document, i que permetria un model 
de gestió municipal amb una capacitat transformadora real, potencial que s’ha aprofitat 
molt poc, només per corregir alguns temes de pobresa energètica lligada al consum de 
l’aigua. 
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Creuen que les empreses municipals amb una gestió horitzontal seria una eina 
imprescindible per aconseguir avançar en aquesta transformació. 
 
Són conscients de tot l’esforç fet per part dels agents en l’elaboració del Pacte. 
S’afegeixen al reconeixement de la feina feta pel Sr. Francesc de Puig, han fet 
aportacions que han estat ben rebudes i algunes han estat incorporades, però si no hi 
ha una voluntat real transformadora al darrere no serviran pel que haurien de servir.    
 
Posa l’exemple del punt 4.3.3, sobre l’Aplicació del Programa d’inspecció i intervenció 
de l’Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats en situació anòmala, que 
de la manera que està plantejat el programa només servirà per netejar la cara de 
l’Ajuntament, per silenciar algunes veus crítiques, però difícilment anirà a l’arrel del 
problema, ja que el sistema capitalista posa per davant de l’interès públic la propietat 
privada i en alguns casos s’eludeixi aquesta realitat. 
 
Respecte al punt 3.2.3 “Continuar impulsant el projecte de “masoveria urbana”, 
consideren una idea molt encertada i que s’hauria de fer des de FORUM, empresa 
municipal dedicada a aquests temes i no deixar-ho en mans d’entitats privades, tot i 
que valoren positivament la feina feta per Càritas. 
 
Pel que fa al punt 1.2.10 “Afavorirem la creació d’empreses, cooperatives i societats 
laborals”, des de la CUP sempre han apostat per l’economia social i solidària, com la 
moció que van presentar, aprovada per unanimitat, o hi havia una sèrie de mesures 
per tal de formalitzar i assegurar la col·laboració entre l’Ajuntament i l’economia social i 
solidària, posicionar-la com un dels motors de desenvolupament local, entre d’altres 
mesures.  
Entenen que si tot això es compleix es podria parlar d’un impuls al cooperativisme i a 
l’economia social i solidària, però mentre això no passi es mantindran escèptics amb la 
voluntat d’aquest equip de govern, no perquè sí sinó perquè ja fa tres anys que el 
Pacte de Ciutat signat l’any 2013, en el punt 3.3.4 es parlava d’afavorir la creació 
d’empreses cooperatives i amb finalitats socials, i donat que no s’ha fet ningú els pot 
assegurar que es faci ara, per tant continuaran essent crítics. 
 
Altres programes d’aquest pacte amb els quals es podrien sentir identificats si hi 
hagués una voluntat realment transformadora, com el punt. 1.1.3 Programes especials 
per aquells col·lectius amb més dificultats d’inserir-se, el punt 1.1.7 Incloure clàusules 
socials en els plecs de condicions de contractacions d’obres i serveis, el punt 1.2.8 
reforçar i ampliar el regadiu i el Km0, el punt 1.3.10 Impuls de l’Anella Verda, el punt 
4.4.1 l’Atenció als refugiats, estan d’acord amb totes aquestes i d’altres actuacions, 
però de moment no confien que l’equip de govern doti aquestes iniciatives del tarannà 
transformador que entenen imprescindible. 
 
Altres temes que no comparteixen i que consideren negatius per a la ciutat són el punt 
1.3.3 Foment de l’Smart City, que creuen que no sorgeix dels experts en planificació 
sinó de les grans empreses, el punt 1.3.14 Fomentar el desenvolupament urbanístic 
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del Parc Tecnològic, postura coneguda per tothom al respecte, amb l’afegit del canvi 
d’usos i el que ha passat darrerament no els fa ser optimistes, sinó tot el contrari. 
 
Per acabar diu que el Pacte que s’ha proposat és més del mateix, reforça unes 
dinàmiques que ja s’han demostrat inútils per sortir de la crisi i que en el millor dels 
casos serviran per perpetuar un sistema injust, que posa el benefici privat per sobre de 
l’interès general i com que des de la CUP aposten per la transformació i no volen 
contribuir a reforçar el sistema, votaran en contra del dictamen. 
       
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Dinamització Econòmica, 
agraeix als grups municipals que votaran favorablement el document. Diu que no li ha 
quedat clar el posicionament del Grup Municipal de Democràcia Municipal sobre si, 
malgrat la seva abstenció, signarà el document ja que serà difícil que hi faci 
aportacions. 
 
Tampoc entenen els arguments del Grup Municipal de la CUP, ja que semblava que 
no s’havien llegit el document i que feien servir la mateixa argumentació de fa tres 
anys, quan hi havia moltes de les accions proposades que anaven en la seva línia, 
com ha manifestat.  
Creu que la concreció ve de les mesures i les accions a desenvolupar, que és el que 
es fa durant el desplegament del Pacte i diu que el document no compromet a res. 
Òbviament el document compromet molt més que el que farà la CUP, que és mantenir-
se al marge i no fer-se corresponsable de qualsevol acció transformadora que es pugui 
dur a terme.  
 
Recorda que és un Pacte Local i que el canvi de paradigma ha de ser a nivell global, 
amb la implicació de la societat i no des de discursos sense cap mena d’implicació.  
 
Acaba la seva intervenció dient-li que si ell considera que el salari mínim de ciutat i que 
el foment de l’economia social i cooperativa no són transformadores, no comparteixen 
la mateixa visió. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC,  emplaça els 
Grups Municipals de la CUP i de Democràcia Municipal, que pel que sembla no 
signaran l’acord, que mentre no arriba la revolució anticapitalista o el canvi de 
paradigma, es pugui seguir comptant amb les seves aportacions, ja que algunes de les 
seves propostes s’hi ha inclòs. 
 
Des del PSC s’ofereixen per dialogar i per treballar, mentre no arriba la desitjada 
revolució.  
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que una cosa 
és que hi hagi mesures que consideren que podrien estar en la línia correcta si 
tinguessin un enfocament transformador, i una altra és que l’experiència demostra que 
quan s’han pres segons quins tipus de mesures a l’Ajuntament, no s’ha fet amb una 
voluntat transformadora i es temen que això seguirà així, com en el cas de l’economia 
social i solidària. 
 
Sobre el que és local i el que és global tindran opinions diferents, però cal actuar 
localment si el que es vol és fer una transformació global. 
 
Respecte a si es queden al marge diu que la CUP s’implica en allò que creu que ho 
mereix, i que, tot i no fer-ho directament en aquest Pacte de Ciutat, seguiran implicats 
en la lluita al carrer, en la lluita transformadora, en la feina dins de la institució, tenint 
clar que la feina transformadora no es fa dins d’aquestes quatre parets sinó al carrer. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM , diu que el seu Grup 
no signarà el document del Pacte, que si els deixen seguiran fent aportacions, però no 
seran ells els qui s’apartin del seu seguiment, i no creuen que per participar s’hagi de 
signar.  
Si l’equip de govern ho creu així serà aquest el qui exclourà un grup municipal i no ells. 
  
Agraeix el paternalisme del PSC, però ells tenen el seu propi camí.   
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació amb 
la incorporació de l’esmena in voce de la senyora M ireia Estefanell, i el ple 
l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. 
Miquel Davins), 3 vots negatius (3 GMCUP) i 1 abste nció (1 GMDM) i, per tant es 
declara acordat el següent: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de març de 2013, va aprovar el Protocol 
anomenat Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social, document 
que va signar-se el dia 26 de març de 2013, entre l’Ajuntament i diferents grups polítics 
amb representació al Ple i entitats representatives d’interessos sindicals i 
empresarials. 

 
Aquest Pacte va ser una eina molt útil i eficaç per a l’assoliment dels objectius 
proposats, consistents en la promoció econòmica i la cohesió social, així com una 
òptima experiència de col·laboració entre l’estament polític i la societat civil. 
 
Mitjançant acord plenari de 17 de setembre de 2015 es va posar de manifest la 
voluntat d’elaborar un nou document anomenat “Pacte de ciutat per a la promoció 
econòmica i la cohesió social”, estructurat en base a les mateixes coordenades 
tècniques i de format que l’anterior Pacte de Ciutat. 
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Desprès d’anàlisi i valoració dels objectius i resultats esperats durant aquest mandat 
corporatiu, es voluntat de l’Ajuntament de Manresa elaborar un nou Pacte de ciutat, 
sota el mateix plantejament i filosofia que l’anterior i amb el suport de diferents entitats  
ciutadanes, tenint en compte que el context de crisi econòmica és encara plenament 
vigent, però amb objectius diferents atès que l’evolució i la dinàmica social són 
canviants i requereixen l’adaptació a les necessitats actuals   
 
Consideracions legals 
 
1.  Competències municipals. D’acord amb l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els governs locals 
de Catalunya tenen competències pròpies sobre la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.   
 
2. Règim jurídic. D’acord amb els articles  4 i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de règim local, en concordança amb l’article 8 i 9 de 
l’esmentat Decret legislatiu 2/2003 atorguen als ens locals potestats de programació o 
planificació, així com plena capacitat jurídica per realitzar tot tipus d’actes.  
 
Així mateix, l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb 
altres administracions públiques i amb organismes i entitats públiques dependents en 
l’àmbit de les respectives competències i per a l’assoliment de finalitats d’interès comú. 

Aquest article defineix els protocols com aquells instruments que es limiten a establir 
acords generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia directa el 
compliment dels quals no es susceptible de ser exigit jurídicament. 

Segons l’article 109 de la referida Llei 26/2010, els convenis i els protocols tenen 
caràcter voluntari i han d’estipular-se en termes d’igualtat entre les parts. 

3. Contingut dels protocols. Aquest document conté, en major o menor grau, els 
elements continguts en l’article 110 de la repetida Llei 26/2010.  
 
4. Òrgan competent. Atès que existeix un compromís municipal, aprovat en sessió 
plenària del dia 17 de setembre de 2015, d’elaborar un nou protocol, serà el Ple de la 
Corporació l’òrgan competent per aprovar aquest acord i així donar compliment a 
l’acord adoptat. 
  
Per tot això, com a alcalde proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer. Aprovar el Protocol anomenat  “Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i 
la cohesió social” a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa, grups polítics amb 
representació al Ple, la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, la Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya ( PIMEC)- Catalunya Central, la Federació Empresarial de la 
Catalunya Central (FECC), la Unió Intercomarcal de CCOO Vallès Occidental i 
Catalunya Central, la Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà, l’Assemblea Local de 
Creu Roja Manresa i Càritas Interparroquial de Manresa, que s’adjunta a aquest 
dictamen. 
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Segon. Facultar a l’alcalde de la corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui signar el document objecte d’aprovació.” 

 
“Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la c ohesió social 

Manresa, ........ 

REUNITS 

D’una banda l’Il.lm. Sr: VALENTÍ JUNYENT TORRAS, amb DNI núm...............,   Alcalde 
President de l’Ajuntament de Manresa,  

De l’altra, el/la Sr/Sra..............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra..............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la Sr/Sra..............................., amb DNI. núm.........., representant del grup 
municipal...., 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Manresa, 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ................ de Petita i  Mitjana Empresa 
de Catalunya (PIMEC) – Catalunya Central, 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., .................. de la Federació Empresarial 
de la Catalunya Central ( FECC),  

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., .................... de Unió Intercomarcal de 
CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central. 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de la Unió Intercomarcal UGT 
Bages-Berguedà, 

De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de l’Assemblea Local de Creu 
Roja Manresa, 

I de l’altra, el/la senyor/ra ............., amb DNI. núm.........., ............... de Càritas Interparroquial de 
Manresa. 

INTERVENEN 
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El Sr.  VALENTÍ JUNYENT TORRAS, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions 
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de 
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça. Major,  1, i CIF P-0811200, assistit pel 
Secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis Gonzalez Leal. 

Els Srs. ....................., com a representants dels grups municipals ............................. 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ............... de la Cambra Oficial de Comerç i Industria de 
Manresa, amb domicili a Manresa, Muralla del Carme 17-23 2a planta (edifici Can Jorba) i el 
CIF ...............,  

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ........... de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) – 
Catalunya Central, amb domicili a efectes de notificacions a Manresa, carrer Castelladral 5-7 
Pol. Ind. Els Dolors (Palau Firal) i el CIF ................. 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de .............. de la Federació Empresarial de la Catalunya Central 
(FECC), amb domicili a Manresa, Passeig Pere III, 17, ent. 1a i el CIF ............ 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de .......... de la Unió de Sindicats de CCOO Bages-Berguedà, 
amb domicili a efectes de notificacions a Manresa, Passeig Pere III, 60, 3r i el CIF .................l 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ......... de la Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà de la 
Unió de Sindicats de CCOO Bages-Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a 
Manresa, Passeig Pere III, 60-62, 2n  i el CIF .................. 

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ......... de l’Assemblea Local de Creu Roja Manresa, amb 
domicili a efectes de notificacions a Manresa, C. Saleses, 10 i el CIF ..........................   

El Sr. ....,  en la seva qualitat de ......... Càritas Interparroquial de Manresa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Manresa, C. Baixada de la Seu, 3 baixos, i el CIF ..........................   

Les parts es reconeixen amb capacitat legal per a subscriure aquest document  en virtut dels 
acords dels respectius òrgans de les institucions esmentades i acorden les següents 
estipulacions: 

PREÀMBUL 

 
El 26 de març del 2013, representants dels grups municipals CiU, PSC, ERC i PP, la Cambra 
de Comerç i Indústria de Manresa, la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), la 
Federació Empresarial de la Catalunya Central,  la Unió de Sindicats de Comissions Obreres 
(CCOO)- Catalunya Central i Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà van signar el Pacte de 
ciutat per a la promoció econòmica i cohesió social. Més endavant, 41 entitats amb una certa 
vinculació amb Manresa es van adherir al Pacte. 
 
El Pacte es va anar desenvolupant al llarg del mandat 2011 – 2015 i la valoració que les 
entitats signants en fan d’ell és positiva. Fruit d’aquesta valoració positiva, les entitats signants 
expressen el desig de reeditar el Pacte en el mandat 2015 – 2019, mantenint la mateixa 
estructura que en el mandat anterior. 
 
També, fruit de l’esmentada valoració positiva, els signants del Pacte, es comprometen a 
continuar desenvolupant i millorant les actuacions i mesures que van ajudar a assolir els 
objectius de l’anterior Pacte i que no figurin de manera explícita en aquest.  
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El col·lapse del sector immobiliari de l’any 2008 genera una crisi econòmica global que, amb el 
pas dels anys, esdevé sistèmica en el sentit que la societat es qüestiona la idoneïtat del model 
econòmic vigent i exigeix a l’Administració que assumeixi una certa sensibilització per la 
cohesió social i la solidaritat. La crisi, de fet, és de tal intensitat i de tal llargària que sorgeixen 
les primeres veus discrepants sobre la idoneïtat de l’euro i de la Unió Europea. 
 
A nivell local, prenent les dades d’atur com a referència, el punt més crític de la crisi econòmica 
es registra a l’abril de 2013. L’evolució dels paràmetres econòmics al llarg de la crisi econòmica 
han estat ben adversos a nivell local. La població assalariada de la ciutat passa de 25.670 
treballadors (desembre de 2007) a 18.469 (abril de 2013); la població ocupada per compte 
propi passa, en el mateix període de temps de 5.437 treballadors autònoms a 4.432. De la 
mateixa manera que al llarg de la crisi econòmica disminueix l’ocupació, augmenta l’atur. En 
aquest sentit, la desocupació passa de 2.721 persones en situació d’atur a Manresa al 
desembre de 2007 a 7.235 aturats a l’abril de 2013. 
 
A partir del punt més crític de la llarga crisi econòmica, de la lectura dels indicadors econòmics 
de Manresa lligats al mercat de treball es desprèn que es registra una certa recuperació 
econòmica. En aquest sentit, el nombre de treballadors assalariats de la ciutat s’incrementa 
entre abril de 2013 i desembre de 2015 en un 9,9%; el nombre de treballadors autònoms, en un 
2,1%; i el nombre de persones desocupades es redueix un 18,1% entre abril de 2013 i 
desembre de 2015, passant de 7.235 persones en situació d’atur a 5.922. Si bé no es pot 
afirmar que la crisi ha quedat enrere, és cert que la tendència del mercat de treball des de 
mitjans de 2013 és favorable. 
 
Un aspecte clau que ha de propiciar la recuperació econòmica a la comarca és el fet que 
l’economia bagenca manté una certa diversificació amb una notòria presència del sector 
industrial, un sector que aporta riquesa en forma de llocs de treball qualificats i estables. En 
aquest sentit, resulta oportú mencionar que el teixit industrial ubicat al Pla de Bages es 
caracteritza per ser, en línies generals, exportador, tecnificat i per haver sabut superar les 
diverses reestructuracions que ha hagut d’enfrontar. 
 
Malgrat la diversitat de l’economia bagenca, la forta presència del sector industrial i els 
símptomes favorables de canvi de tendència que marquen els indicadors econòmics locals, la 
crisi econòmica ha deixat una forta petjada en forma de famílies en risc d’exclusió social; 
entenent l’exclusió social com un procés de desintegració social en el qual els col·lectius 
vulnerables veuen augmentades les seves desigualtats envers la comunitat de referència. Es 
tracta d’un concepte que va més enllà de l’enfocament econòmic, considerant l’exclusió social 
un concepte multidimensional. 
 
Així doncs, l’exclusió social es pot manifestar en l’àmbit econòmic  (pobresa relativa), laboral  
(atur o precarietat), residencial  (habitatge inaccessible o assentament informal), formatiu  
(analfabetisme o nivell formatiu insuficient), sociosanitari  (vellesa fràgil, discapacitat o 
malalties de risc social), relacional  (debilitat de les xarxes familiars o comunitàries), ciutadania  
(feblesa en l’exercici dels drets cívics o polítics) i cultural  (analfabetisme digital o desigualtat 
d’accés al capital cultural). Entenent l’exclusió social en la seva acceptació més ampla, el Pacte 
de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social atorga una prioritat absoluta a la 
inclusió social. D’aquesta manera, el Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió 
social posa un cert èmfasi en tres eixos bàsics per combatre l’exclusió social com són 
l’educació, la salut i els serveis socials. 
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El marge d’incidència que les polítiques locals puguin tenir en la macroeconomia és reduït. 
Però, per altra banda, les primeres exigències de la ciutadania van adreçades al govern 
municipal per ser l’administració més propera. El Govern Local actua com a primer tallafoc 
assumint mesures, la major part d’elles de protecció social, que sovint depassen les seves 
pròpies possibilitats. 
 
Els eixos de les línies d’actuació determinades en els programes de govern de l’Ajuntament per 
al mandat 2015 – 2019 giren entorn la reactivació de l’economia i la cohesió social. Si bé el 
marge d’incidència per part de l’Ajuntament de Manresa en la reactivació de l’economia és 
menor, una sèrie d’actuacions estan destinades a impulsar l’activitat econòmica. Pel que fa 
referència a la cohesió social, els recursos que l’Ajuntament dedica a combatre l’exclusió social 
s’incrementen any rere any. En aquest últim aspecte, cal enaltir la valuosa tasca que duen a 
terme les entitats del tercer sector que mantenen una lluita permanent per disminuir la 
desigualtat i l’exclusió social. 

OBJECTIUS 
 
Tenint en compte el context socioeconòmic de Manresa, els signants del Pacte de ciutat per a 
la promoció econòmica i la cohesió social ens fixem una sèrie d’objectius: 
 

1. Pal·liar els efectes negatius de la crisi que afecten les condicions econòmiques de les 
famílies, amb especial atenció als col·lectius amb majors necessitats.  

2. Adoptar mesures concretes que siguin viables i tinguin un efecte directe sobre 
l’ocupació, en especial millorar la formació dels aturats.  

3. Incidir en la millora del nivell educatiu, per una major integració i igualtat de les 
persones. Per nivell educatiu s’entén tant la reducció de l’abandonament escolar com 
l’aposta per la formació continuada al llarg de la vida laboral. 

4. Projectar davant la ciutadania la voluntat de consens que els agents socials, agents 
econòmics, els partits polítics i el Govern Municipal mantenen a l’hora d’enfrontar la 
crisi amb una certa capacitat d’acció conjunta. 

5. Per part de l’Ajuntament de Manresa, a nivell pressupostari, prioritzar les despeses 
destinades a atendre necessitats socials. 

6. Manifestar el compromís de Manresa com a ciutat acollidora i solidària, adaptant els 
nostres plans d’acollida a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil 
per a garantir la seva vida en família i la seva integració.  

7. Apostar per l’economia productiva enfront l’economia especulativa, fomentant la cultura 
emprenedora i el cooperativisme, incentivant la creativitat i la innovació. 

8. Fer més atractiva la ciutat per a la implantació de noves activitats econòmiques. 
9. Promoure el treball conjunt i el foment de sinèrgies entre els agents públics i els privats 

per tal de facilitar l’actuació emprenedora. Impulsar l’agilització de l’actuació 
administrativa i la descentralització de les administracions i els seus ens vinculats, per 
tal d’apropar els centres de decisió al territori. 

10. Combinar les actuacions de caràcter més directe amb una reflexió i planificació de 
mesures estratègiques en l’àmbit econòmic, en la mesura dels recursos i competències 
municipals, orientades a la promoció econòmica i la superació de la crisi a escala local. 

11. Cercar el consens públic-privat per a reclamar la millora de les infraestructures 
logístiques més necessàries per a la competitivitat de la Catalunya Central. 

12. Obtenir profit del potencial del Centre Històric per convertir-lo en una zona atractiva. 
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PLA D’ACTUACIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts que subscrivim el Pacte de ciutat per a la 
promoció econòmica i la cohesió social acordem la realització de les següents actuacions 
concretes: 

1. Actuacions en l’àmbit de la promoció econòmica i  foment de l’ocupació 
 
1.1. Ocupació 
1.1.1. Facilitar l’accés als serveis locals per a l’ocupació a les persones que en necessiten l’ús 
1.1.2. Mantenir els Espais de Recerca de Feina 
1.1.3. Potenciar programes especials per a aquells col·lectius amb més dificultats d’inserir-se 

laboralment 
1.1.4. Projecte: Ocupació al Bages Industrial OBI 
1.1.5. Taula multisectorial de l’Ocupació 
1.1.6. Gestionar òptimament les convocatòries de les administracions competents pels Plans 

d’Ocupació 
1.1.7. L’Ajuntament inclourà en els nous plecs de condicions de contractacions d’obres i 

serveis les clàusules socials 
 
1.2. Promoció econòmica i emprenedoria – Suport a l a creació d'empreses 
1.2.1. Fomentar la col·laboració del CIO i del CEDEM per tal de guanyar sinergies 
1.2.2. Desenvolupar la figura del Tutor d’empresa dins l’Oficina d’Activitat Econòmica que 

vetlli perquè les persones i empreses que vulguin obrir una activitat tinguin un 
acompanyament des de l’administració 

1.2.3. Disminuir els tràmits administratius i facilitar al màxim la informació cap a les persones 
que intenten crear un negoci 

1.2.4. Adhesió a la Plataforma de Finestreta Única Empresarial (FUE) 
1.2.5. Aconseguir que el CTM – EUROCAT, gràcies a la recerca i a la innovació, ajudi a la 

internacionalització de la indústria bagenca 
1.2.6. Continuar amb la dotació d’un fons econòmic municipal per la concessió de 

microcrèdits per a la posta en marxa de noves activitats econòmiques i d’un pla 
d’incentius per l’obertura de negocis 

1.2.7. Seguir treballant per millorar el teixit comercial urbà, com a element generador 
d’ocupació i de la configuració de carrers i barris 

1.2.8. Seguir reforçant i ampliant el mercat del km0 de productes alimentaris de regadiu i 
altres, promovent l’autoocupació, l’economia col·laborativa i la proximitat en aquest 
entorn 

1.2.9. Elaborar un pla industrial integral del Pla de Bages 
1.2.10. Afavorirem la creació d’empreses, cooperatives i societats laborals. Figura del 

tutor/tècnic municipal per assessorar cooperatives 
1.2.11. Promoció conjunta de l'oferta de restauració de la ciutat, amb la participació dels 

establiments, i campanya específica dedicada a l'oferta de restauració situada al 
Centre Històric 

1.2.12. Proposar la coordinació a nivell comarcal de les tasques de promoció econòmica 
1.2.13. Fomentar la creació d'empreses en l'àmbit de la cultura, l'oci i l’activitat artística 
1.2.14. Continuar el programa Reempresa, ubicat a les dependències del CEDEM que impulsa 

la compravenda d'empreses en funcionament. Aquest programa també contempla el 
traspàs de negocis entre familiars per empreses, indústries i comerços 
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1.2.15. Impulsar i agilitzar mesures que permetin els usos empresarials en espais industrials 
inactius, i el màxim d’activitat en els polígons existents i/o projectats 

1.2.16. Recerca activa de noves oportunitats econòmiques per la ciutat 
 
1.3. Promoció de la ciutat 
1.3.1. Reconvertir la Fundació Fira Manresa  
1.3.2. Continuar executant el Pla Estratègic Manresa 2022. 
1.3.3. Foment de la ciutat sostenible (Smart City): estalvi energètic, energies renovables, 

innovació i mobilitat (PAES) 
1.3.4. Executar el Pla de Màrqueting Turístic 
1.3.5. Promoure la marca “Manresa, cor de Catalunya” amb el seu significat més ampli 
1.3.6. Cercar i reforçar elements identificatius de la ciutat de Manresa respecte a altres ciutats 

de Catalunya: la centralitat, l’aigua, la Llum, la Sèquia i d’altres 
1.3.7. Gestió integrada del turisme a Manresa ( c/ del Balç, la Seu, la Cova, CIMI, etc) 
1.3.8. Pla de Projecció Exterior de Manresa 2015 – 2022 
1.3.9. Dignificació i millora de la imatge dels accessos a la ciutat 
1.3.10. Impuls de l'Anella Verda com a patrimoni paisatgístic, ambiental, social, turístic i 

productiu agrari 
1.3.11. Millorar la qualitat i eficiència de l'enllumenat de la ciutat 
1.3.12. Polítiques de la millora de la competitivitat dels polígons industrials (xarxa fibra òptica, 

promoció de fonts d'energies eficients i renovables) 
1.3.13. Treballar per transformar els PAE en EAES incorporants nous elements de valor afegit, 

col·laboració i capital humà 
1.3.14. Fomentar el desenvolupament urbanístic del Parc Tecnològic i potenciar la implantació 

d'empreses 
1.3.15. Manresa, capital de la cultura catalana 2018 
1.3.16. Potenciar el rol de Manresa com ciutat de serveis tant públics com privats 
1.3.17. Seguirem buscant suports perquè Manresa sigui seu del Tribunal Laboral de   

Catalunya 
 
1.4. Gestió de projectes europeus de desenvolupamen t 
1.4.1.  Disseny, presentació i implementació de projecte europeus en diferents àmbits 

municipals 

2. Actuacions en l’àmbit de la formació i la qualif icació professional 
 
2.1. Suport a la formació per al treball 
2.1.1. Promoure programes que facilitin la transició del món educatiu al món laboral de les 

persones joves 
2.1.2. Afavorir i promoure la possibilitat d’accés de tota la ciutadania i les empreses a les 

noves tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement 
2.1.3. Concessió de beques de formació per persones majors de 45 anys 
2.1.4. Consolidació web portal Formació Bages 
 
2.2. Suport a la escolarització obligatòria 
2.2.1. Posada en marxa del Pla educatiu d’entorn 
2.2.2. Ampliar places a la unitat d’escolarització compartides 
 
2.3. Suport a la formació professional 
2.3.1. Implicació municipal en la formació professional dual 
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2.3.2. Implicació municipal en la millora dels espais destinats a la Formació Professional 
 
2.4. Universitats 
2.4.1. Ampliar programes de foment a l’emprenedoria i el cooperativisme com models de 

treball en equip per les escoles, instituts i universitats 
2.4.2. Consolidació dels elements d'identificació i promoció del Campus Manresa 

3. Actuacions en l’àmbit d’impuls al centre històri c 
 
3.1. Gestió del Centre Històric 
3.1.1. Designar un comissionat que lideri un equip interdisciplinari per afrontar "de forma 

transversal " la gestió d'aquest espai clau de la ciutat 
3.1.2. Elaborar un pla transversal de mesures pel Centre Històric 
 
3.2. Rehabilitació i promoció d’habitatges 
3.2.1. Aplicar les actuacions de polítiques generals d’habitatge 
3.2.2. Definir actuacions específiques al Centre Històric 
3.2.3. Continuar impulsant el projecte de "masoveria urbana" 
3.2.4. Concessió de microcrèdits per la rehabilitació d’habitatges, comerços i activitats 

econòmiques en el projecte de “masoveria urbana” 
3.2.5. Incentivar noves fórmules per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges: cooperatives 

d’habitatge i concessions d’ús i gestió 
 
3.3. Foment de la vida comunitària 
3.3.1. Potenciació d'activitats socials, culturals i festives 
3.3.2. Impuls a la implicació del teixit associatiu amb l'entorn 
 
3.4. Promoció de l’activitat econòmica i del comerç  
3.4.1. Programa de foment i incentius a l'activitat comercial 
 
3.5. Impulsar programes socials 
3.5.1. Consolidació dels programes socials implantats als barris del Centre Històric 
3.5.2. Aplicació singularitzades de programes socials municipals 
 
3.6. Espai públic 
3.6.1. Elaboració d’un estudi d’impacte del projecte “Arranjament façanes Centre Històric” 
3.6.2. Calendari amb dotació pressupostària d'actuacions de condicionaments i dignificació 
 
3.7. Recuperació i ús del patrimoni 
3.7.1. Recuperació de l’edifici de l’Anònima 
3.7.2. Pla Director del Teatre del Conservatori 
3.7.3. Rehabilitació edifici Antics Jutjats 

4. Actuacions en l’àmbit de cohesió, inclusió i des envolupament social 
 
4.1. Acció i protecció social 
4.1.1. Acordar un salari mínim de ciutat per les concessions administratives i els contractes 

d’obres que adjudiqui l’Ajuntament de Manresa, així com les subcontractacions que es 
puguin derivar de les mateixes 
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4.1.2. Desenvolupar mecanismes de suport a les unitats familiars per donar resposta a les 
seves necessitats i millora del seu benestar 

4.1.3. Actuacions en torn a la infància en el marc del Pla Local d'Infància i adolescència 
4.1.4. Millorar i optimitzar els serveis d’atenció a la dependència i discapacitat 
4.1.5. Elaboració d’un nou Pla d’Inclusió de persones amb discapacitat 
4.1.6. Creació d’una “Oficina de barems” 
 
4.2. Defensa dels drets i desenvolupament de col·le ctius 
4.2.1. Impuls i desenvolupament del Pla d’Igualtat i d’atenció a les dones 
4.2.2. Promoure i realitzar actuacions per fomentar un envelliment actiu i la millora de qualitat 

de vida de la gent gran  
4.2.3. Promoure i realitzar actuacions d'informació, formació, foment de l'emancipació i la 

participació de la joventut 
4.2.4. Promoure i realitzar actuacions contra la violència masclista i l'eradicació de qualsevol 

discriminació i maltractament vers les dones  
4.2.5. Promoure i realitzar actuacions pel ple reconeixement dels drets civils i socials dels 

LGTBI i lluita contra la discriminació sexual 
4.2.6. Execució dels quatre Plans de Desenvolupament Comunitari de la ciutat 
 
4.3. Habitatge 
4.3.1. Seguir el compliment de les mesures que preveu la llei 24/2015 
4.3.2. Redacció del Pla Local d’habitatge, amb una clara orientació de política social 
4.3.3. Aplicació del “Programa d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els 

habitatges desocupats en situació anòmala” 
4.3.4. Inscripció dels pisos de titularitat municipal al Fons Català d’Habitatges de lloguer 

destinats a polítiques socials 
4.3.5. Incrementar l’habitatge social: ampliar convenis i programes de mediació per al lloguer 

social i s’optimitzaran els existents evitant duplicitats 
4.3.6. Prosseguir amb el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) 
4.3.7. Foment de les xarxes de suport a les persones afectades pels possibles 

desnonaments. Facilitar la formació dels voluntaris i la cooperació entre elles 
 
4.4. Acollida i cooperació 
4.4.1. Atenció als refugiats. Condicionament d’un espai per la seva acollida 
4.4.2. Continuar treballant perquè les persones que fa temps que resideixen a la nostra ciutat, 

assoleixin la plena ciutadania 
4.4.3. Incentivar les entitats esportives i de cultura popular per incorporar població 

nouvinguda. Donar suport a les entitats formades per nouvinguts per facilitar la 
integració en la dinàmica de la ciutat 

4.4.4. Facilitar l’obtenció del certificat d’acollida a les persones estrangeres, facilitant la 
formació bàsica 

 
4.5. Govern obert: participació, transparència i ad ministració electrònica 
4.5.1. Fomentar el civisme 
4.5.2. Promoure els pressupostos participatius 
4.5.3. Aplicar la nova Llei de transparència a tota la gestió municipal 
4.5.4. Ampliar canals d’informació i comunicació amb la ciutadania 
4.5.5. Creació de la figura del "síndic de greuges" 
4.5.6. Fomentar l'ús dels mitjans telemàtics per facilitar la informació i les gestions a la 

ciutadania 
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4.5.7. Consolidar i ampliar actuacions d’eAdministració en els àmbits de tramitacions 
telemàtiques, interoperabilitat i tractament de documents electrònics 

5. Actuacions en l’àmbit d’espai públic i mobilitat  
 
5.1. Auditories de l’espai urbà 
5.1.1. Elaborar un pla de “xoc” per al manteniment dels barris 
5.1.2. Donar continuïtat a “les auditories de sensació de neteja” 
 
5.2. Millora de la mobilitat a la ciutat  
5.2.1. Fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible i segura 
5.2.2. Millorar la connexió entre el Centre Històric i l’eixample de la ciutat (Passeig – Guimerà) 
5.2.3. Ampliar els aparcaments dissuasius 
5.2.4. Fer més accessible el cost de l'aparcament públic 
5.2.5. Millorar els principals eixos de mobilitat a la ciutat, en especial atenció a l’accés des de 

l’entorn natural al centre de la ciutat 
 
5.3. Completar el pla de senyalització a Manresa 
5.3.1. Completar la senyalització turística de Manresa 
5.3.2. Completar i millorar la senyalització en les illes de vianants i zones de prioritat invertida 
 
5.4. Eixos capitalitat 
5.4.1. Millora de la xarxa viària per tal que Manresa tingui una connexió ràpida i gratuïta amb 

l’àrea metropolitana de Barcelona 
5.4.2. Millora de la línia de rodalies de Barcelona, escurçant el temps de trajecte i ampliant els 

trens semidirectes  
5.4.3. Millorar l’eix ferroviari Barcelona – Lleida 
5.4.4. Treballar per la connexió de la comarca amb l’eix Mediterrani de mercaderies per tal de 

millorar la competitivitat de les nostres empreses 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Amb la finalitat de consolidar els compromisos d’actuació establerts en aquest pacte i per 
facilitar-ne l’avaluació, es realitzarà un seguiment regular del seu desplegament per valorar el 
grau d’assoliment dels resultats i els compromisos assolits. 
 

a. S’elaborarà quadrimestralment un observatori d’indicadors a escala municipal sobre els 
nivells d’ocupació i atur, als efectes d’estudiar l’evolució de la crisi i l’efectivitat de les 
mesures adoptades. 
 

b. Es crea una comissió de seguiment que es reunirà amb caràcter quadrimestral, 
formada per un representant designat per cadascuna de les parts. La seva funció serà 
l’anàlisi de les dades econòmiques, la supervisió de l’estat d’execució de les diferents 
actuacions i el compliment dels terminis previstos, així com proposar modificacions o 
reajustos necessaris en funció de l’evolució econòmica general. 
 

c. La comissió de seguiment, per acord de la majoria dels seus membres, podrà modificar 
la relació d’actuacions contingudes al pla d’actuació mitjançant la introducció de noves 
actuacions i modificació, o la supressió d’algunes de les consignades. 
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ADHESIONS 

 
El Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social és una iniciativa tant de 
mobilització de recursos com de sensibilització social que ha estat impulsat pels ens signants, 
en tant que aquests ens hem vingut treballant en la maduració del Pacte i volem assumir la 
responsabilitat i implicació que creiem que ens correspon. 
 
No obstant l’anterior, s’invitarà a adherir-se a aquest Pacte i a participar en el seu seguiment a 
tota la societat manresana de manera que les organitzacions, entitats, centres educatius, 
col·legis professionals o qualsevol altre ens amb una certa implicació en el teixit social 
manresà. 

VIGÈNCIA 

 
Aquest document entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i la seva vigència coincidirà 
amb la durada del mandat de la corporació municipal i, en tot cas com a màxim fins el 30 de 
juny de 2019. 
 
I per a què així consti, signen aquest document per ........ exemplar i a un sol efecte, en el dia i 
lloc esmentats a l'encapçalament.” 

 
3.2 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de la modificació dels 

articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament. 

 

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 3 de maig de 2016, que es 
transcriu a continuació: 

“Antecedents 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, 
en sessió del dia 23 de març de 2015, va acordar iniciar la modificació dels articles 2 i 
3 dels seus estatuts, referents a la Denominació, domicili i àmbit territorial i a la 
Finalitat i objecte, respectivament. 
 
Aquestes modificacions són necessàries per adaptar la redacció dels estatuts a l’actual 
marc legislatiu i normatiu i facilitar el funcionament de la Mancomunitat i la consecució 
del seus objectius. A més, els estatuts han d’expressar la realitat actual de la 
Mancomunitat  i no la situació en la seva constitució fa gairebé 30 anys. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de maig de 2015, va aprovar inicialment 
la modificació dels articles 2 i 3 dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis del 
Bages per al Sanejament, de la qual és membre aquest municipi. 
 
Tots els municipis que integren la Mancomunitat han aprovat inicialment aquesta 
modificació i ha estat sotmesa a informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, als taulers d’edictes dels ajuntaments mancomunats i al de la mateixa 
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Mancomunitat, així com a la seva seu electrònica, sense que s’hagi presentat cap 
al·legació durant el termini d’exposició pública.   
 
El 4 d’abril de 2016, l’Assemblea General de la  Mancomunitat va aprovar 
definitivament la modificació dels articles 2 i 3 dels seus estatuts i, en data 28 d’abril de 
2016, ha tramès escrit a l’Ajuntament en què demana que el Ple acordi la modificació 
definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
2. Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, de 28 de 

març de 2010.  
 
Per tot això, com a alcalde president, de conformitat amb les atribucions conferides per 
la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següent 
 

ACORDS 

 
Primer. Aprovar definitivament la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, que quedaran redactats 
d’acord amb el text següent: 
 

- Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser 
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí 
oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis 
que en cada moment integrin la Mancomunitat. 
 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos 
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels 
serveis relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes 
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en 
alta i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les 
aigües regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la 
gestió integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la 
Mancomunitat té plena capacitat. 
 

Segon. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament, a l’efecte de la realització dels tràmits necessaris per a l’execució 
d’aquest acord.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que 
el dictamen fa referència a una modificació dels estatuts de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament. 
  
Es modifica l’article 2n, relatiu a la Denominació, domicili i àmbit territorial, quedant la 
seu ubicada al carrer de Santa Llúcia 21, 1r 2a, de Manresa. 
 
Respecte a la modificació de l’article 3, relatiu a la Finalitat i objecte, la finalitat 
continua essent la mateixa i l’objecte s’amplia a fi d’aconseguir la gestió integrada de 
l’aigua, amb la finalitat que en un futur es pugui considerar la Mancomunitat com una 
ELA (Entitat Local de l’Aigua), la qual cosa pot representar uns beneficis per a l’àmbit 
d’actuació de la pròpia Mancomunitat respecte a les relacions amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua i amb els administrats. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
L’alcalde informa que es tracta de l’acord d’aprovació definitiva que requerirà del vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres per a la seva aprovació. 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el 
ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres present s i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
   
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la celeb ració de la commemoració 

del 125è aniversari de les Bases de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 2 de maig de 2016, que es 
transcriu a continuació: 

“L’any 2017 s’escaurà el 125è aniversari de la celebració de l’Assemblea 
Catalanista a Manresa i l’aprovació de les “Bases p er a la constitució regional 
Catalana” al Saló de sessions de la ciutat, els dies 25, 26 i 27 de març de 1892. 
 
La commemoració del centenari de les “Bases de Manresa” del 1992 va donar relleu 
institucional a aquells fets clau en la història contemporània del país i va promoure una 
densa activitat acadèmica i divulgativa per a aprofundir en el coneixement dels darrers 
cent anys de catalanisme. Avui, una generació més tard, Catalunya ha experimentat 
una transformació social i política de gran abast que demana, necessàriament, 
analitzar i revisar aquests darrers 125 anys des d’una altra perspectiva, tant en clau 
del passat com, sobretot, del moment present en què ens interroguem sobre el nostre 
esdevenidor com a nació.  
 
Per això, la ciutat de Manresa vol impulsar la celebració  d’aquest esdeveniment 
donant-li el màxim relleu: a nivell local , convocant els ciutadans a participar-hi; i, a 
nivell nacional , divulgant-ho a tot el país amb el suport del Govern de Catalunya i 
altres institucions nacionals. 
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L’objectiu central d’aquesta commemoració se centra en la conscienciació  dels 
ciutadans sobre la seva història i en la reflexió i el seu compromís  per a la 
construcció del futur. Aquest objectiu se sustenta en dos vessants que conformarien 
l’eix de la celebració:  
 

• “Manresa Cor de Catalunya: una ciutat compromesa am b el país”:  
L’objectiu és fer una revisió històrica del paper central de la ciutat en 
l’esdevenidor del país i una reflexió propositiva sobre el seu posicionament 
actual i futur en la nova Catalunya. Conscienciar els manresans sobre el seu 
passat, fomentar l’autoestima ciutadana i impulsar la projecció de Manresa. 

 
• “Catalunya al cor:  de les bases per a una constitució regional a una 

constitució per a una república:  L’objectiu és avaluar el procés que ha viscut 
el catalanisme des del seu origen als nostres dies, des del pensament a l’acció, 
des de la reacció a la proacció. De la història contemporània a la història que 
encara està per fer. Una visió interna i externa, analítica i crítica, oberta i plural, 
nacional i internacional. 

 
Per a dur a terme aquesta commemoració, la ciutat constituirà una comissió 
ciutadana , amb representants de la ciutat i del país perquè s’encarregui d’elaborar i 
desenvolupar el programa d’activitats  que escaigui i per a impulsar-ne i promoure’n 
la participació dels manresans i catalans. Aquest programa abastarà tant l’àmbit 
institucional, com acadèmic, divulgatiu o festiu . 
 
És per l’anterior que es proposa al ple de l’ajuntament de Manresa l’adopció dels 
següents  

 
ACORDS 

 
Primer.  Celebrar la commemoració del 125è aniversari de les  Bases de Manresa,  
amb tot el reconeixement que mereix aquest esdeveniment com a fet cabdal de la 
nostra història, i fer-ne partícips als representants del poble de Catalunya.  
 
Segon.  Convidar el M. Hble. Sr. President de la Generalita t de Catalunya  perquè 
ho faci extensiu al Govern i al Parlament, tot demanant-li que presideixi el comitè 
d’honor  d’aquesta commemoració juntament amb l’alcalde de Manresa.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de gov ern,  inicia la intervenció 
recordant que la segona quinzena del mes de març de l’any vinent s’escaurà el 125è 
aniversari de la celebració de l’Assemblea de la Unió Catalanista a Manresa, a la 
mateixa Sala de Plens on es troben en el dia d’avui. 
 
És evident que l’acte va donar notorietat a la ciutat de Manresa i en el conjunt del país. 
Acte amb una transcendència política clara en la història del país, ja que en aquesta 
Assemblea es van redactar i aprovar les conegudes Bases per a la Constitució 
Regional Catalana, Bases de Manresa, primer document articulat d’una proposta 
d’autogovern per a Catalunya en l’època moderna. 
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Fa 25 anys ja es va commemorar el centenari, l’any 1992, que va tenir un ressò 
important i va permetre aprofundir en les diverses apostes per al país, i per això es va 
estimar oportú que el 125è aniversari mereixia aquesta commemoració, ja que és un 
fet històric que posa Manresa com a una ciutat important a nivell del país i més en el 
moment actual que viu el país. 
 
El dictamen acorda aprovar, d’una banda, la celebració de la commemoració i, de 
l’altra, convidar el M.H. President de la Generalitat perquè presideixi, conjuntament 
amb l’alcalde, el comitè d’honor d’aquesta commemoració. 
 
Com s’especifica a la part expositiva del dictamen, es crearia una comissió ciutadana, 
amb representants de la ciutat i del país, el màxim de plural possible. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM , manifesta que el seu 
Grup creu que l’autoestima de ciutat és un dels conceptes bàsics de millora social. 
 
El dictamen proposa aprovar la celebració del 125è Aniversari de les Bases de 
Manresa, que votaran favorablement. 
 
El GMDM proposa que aquesta celebració tingui un caire molt més social i no tant 
institucional i que l’aniversari es faci més enllà de les portes del Consistori. 
 
 
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal  de C’s , diu que el Grup 
Municipal de Ciutadans votarà favorablement el dictamen tot i que no estan d’acord 
amb la seva part expositiva, però com que el més important és l’acord per a la 
celebració de la Commemoració del 125è Aniversari de les Bases de Manresa, aquest 
és el motiu del sentit del vot. 
 
Voldrien que tingués un caire més social i valoren el fet de convidar el president de la 
Generalitat de Catalunya perquè participi en aquest acte festiu de totes les 
manresanes i manresans.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que el Grup 
Municipal de la CUP està d’acord amb la celebració de la Commemoració del 125è 
Aniversari de les Bases de Manresa, moment crucial en la història del catalanisme 
polític. 
 
També estan d’acord tal i com es descriu al dictamen que s’aprofiti l’Aniversari per 
revisar i analitzar aquest esdeveniment que poques vegades és tractat amb tota la 
cura que caldria. 
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Discrepen d’alguns punts del dictamen i diu que han tingut poca informació sobre 
aquest tema, tot i haver-se explicat a la comissió informativa.   
 
No creuen que sigui del tot adequat començar una commemoració d’aquest tipus 
designant al president de la Generalitat perquè presideixi el Comitè d’Honor, ja que 
consideren que hauria de ser compartit amb tots els agents locals i nacionals. 
 
Veuen que manquen dades importants al dictamen, com qui serà la resta de membres 
d’aquest comitè, els criteris d’elecció, les prioritats, les línies bàsiques de la celebració, 
en definitiva no es pot començar la casa per la teulada. 
 
S’abstindran en la votació del dictamen per la poca informació, però estaran atents a 
totes les accions que es facin per a la celebració d’aquest esdeveniment important per 
la història de la ciutat i del país.  
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de gov ern,  manifesta que recull les 
aportacions del senyor Escolà i li agraeix el vot favorable al dictamen. Tindran en 
compte la demanda d’una implicació més social i un bon moment serà la constitució de 
la Comissió ciutadana.  
 
Al senyor Masdeu li diu que la teulada no és la presidència del Comitè d’Honor, sinó 
que és una manera de garantir el relleu, perquè volen una commemoració tant a nivell 
local com nacional. 
 
Amb l’aprovació del dictamen es podrà començar a treballar per crear la comissió 
ciutadana, per tant la voluntat era no portar-ho tot decidit sinó per fer-ho a partir de 
l’acord de commemorar el 125è aniversari i de quina manera es pot fer de forma 
conjunta. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el 
ple l’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GME RC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM  i 1 Sr. Miquel Davins) i 3 abstencions (3 GMC UP) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
  
 
4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
4.1 Regidoria delegada d’Ocupació 
 
4.1.1  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de 

les ajudes a les empreses per a la contractació de persones aturades, en 
el marc del Programa complementari de foment de l’o cupació i de suport 
a la integració social de la Diputació de Barcelona . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació, de 4 de maig de 
2016, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents 
 
La crisi econòmica i financera ha provocat un enduriment de les condicions d’accés al 
finançament per part de les petites i mitjanes empreses, la qual cosa ha provocat un 
estancament del desenvolupament econòmic local. 
 
Le administracions públiques no poden ser alienes a aquesta situació sinó que han 
d’adoptar mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local i 
impulsar polítiques de dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però 
també d’integració social i laboral. 
 
Davant d’aquest escenari la Diputació de Barcelona ha elaborat un Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social amb la finalitat 
de fomentar, de forma integral, l’ocupació local al conjunt de la demarcació i també 
atendre les necessitats dels col·lectius en risc d’exclusió social. 
 
Mitjançant aquest programa, la Diputació de Barcelona pretén afavorir la contractació 
de persones aturades  a través de diferents línies d’actuació, una de les quals és la 
línia de suport integral de foment de l’ocupació destinada a oferir suport als ens locals 
a través de tres modalitats, entre les quals trobem  les ajudes a la contractació laboral. 
 
D’acord amb aquest programa, del qual l’Ajuntament de Manresa n’és beneficiari, es 
pretén afavorir la contractació, per un període mínim de 3 mesos, de persones en 
situació d’atur, mitjançant la cobertura parcial dels costos salarials del treballador/a. 
 
En concret, es preveu destinar, una vegada aprovada la corresponent convocatòria, la 
quantitat de 100.000,00 euros en ajudes per a la contractació de persones en situació 
d’atur distribuïts de dues línies diferents: 
 

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones 
aturades. 
 

- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones 
aturades per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el 
Pacte de Ciutat.  

 
En data 4 de maig de 2016, el cap de la secció d’Ocupació i Universitat i la Tècnica 
d’Administració General han emès sengles informes en relació amb l’aprovació 
d’aquestes ajudes. 
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol,  de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals 
competències per al foment de l’ocupació.  
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Així mateix, els articles 1.g) i 14.a) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya reconeixen el paper de 
les administracions locals i les considera entitats integrants del sistema d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes beques i 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. 

 
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. 
 
3. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació 
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 
 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com 
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Ocupació proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les Ajudes a les empreses per a 
la contractació de persones aturades, en el marc del programa complementari de 
foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona 
 
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.” 
 
“BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES EMPRESES PER  A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES, EN EL MARC DEL P ROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A  LA INTEGRACIÓ 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La crisi econòmica i financera ha provocat un enduriment de les condicions d’accés al 
finançament per part de les petites i mitjanes empreses, la qual cosa ha provocat un 
estancament del desenvolupament econòmic local. 
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Le administracions públiques no poden ser alienes a aquesta situació sinó que han d’adoptar 
mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local i impulsar polítiques de 
dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però també d’integració social i laboral. 
 
Davant d’aquest escenari la Diputació de Barcelona ha elaborat un Programa complementari 
de foment de l’ocupació i de suport a la integració social amb la finalitat de fomentar, de forma 
integral, l’ocupació local al conjunt de la demarcació i també atendre les necessitats dels 
col·lectius en risc d’exclusió social. 
 
D’acord amb aquest programa, del qual l’Ajuntament de Manresa n’és beneficiari, es pretén 
afavorir la contractació de persones aturades mitjançant la cobertura del cost laboral que 
assumeixen les empreses i entitats per a la contractació.  
 
Una de les formes d’aconseguir aquest objectiu és mitjançant l’atorgament d’ajuts o 
subvencions a través del cofinançament de les despeses derivades de nous treballadors i així 
afavorir la integració de les persones aturades en el mercat de treball. 
 
Així, aquests ajuts s’instrumentaran a través de dues línies diferents: 
 

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades 
- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades 

per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.  
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajudes a empreses i/o entitats per 
a la contractació, per un període mínim de 3 mesos, de persones en situació d’atur. 
 
2. Tipus d’ajudes i característiques 
 
2.1 Línies d’ajudes 
Es contemplen 2 línies d’ajudes: 
 

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades 
 
Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, 
que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos. 
Cada empresa i/o entitat podrà sol·licitar aquests ajuts fins a un màxim de 3 contractacions 
laborals. 
Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 50% dels costos salarials de la contractació del 
treballador/a. En el cas que es contracti a una persona inclosa en el col·lectiu de risc d’exclusió 
social aquest percentatge serà del 75% del costos salarials1   
                                                           
 

1 Es consideren persones incloses en col·lectius en situació de risc d’exclusió social les següents: 

o Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat  
o Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi poden accedir perquè no 

compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de 
risc d'exclusió 

o Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors  
o Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats 

d'ocupabilitat  
o 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  

o Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 
d'inserció en el món laboral  
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- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades 

per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat. 
 
Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, 
que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos per 
desenvolupar un projecte d’interès general o social compres en algun dels àmbits establerts en 
l’annex 1 d’aquestes bases, que es corresponen amb actuacions del Pacte de ciutat. 
Cada empresa i/o entitat podrà sol·licitar aquests ajuts fins a un màxim de 3 contractacions 
laborals. 
Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació del 
treballador/a. 
 
2.2. Característiques de les ajudes 
 
La quantia concreta de l’ajut es determinarà per l’Ajuntament en funció del cost salarial total i el 
percentatge de finançament en funció de les característiques del contracte proposat 
 
La durada mínima del contracte haurà de ser de 3 mesos mentre que no existeix un límit 
màxim. Això no obstant, la quantia i durada de l’ajuda no podrà excedir dels costos salarials 
calculats fins el 31 de març de 2017.   
 
L’ajuda comprendrà els següents conceptes salarials: 

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

- No s’acceptaran els costos generats pel personal durant períodes de bixa laboral, les 
indemnitzacions per finalització de contracte i les retribucions per hores extraordinàries, 
vacances no efectuades i dietes 

En cas de baixa voluntària o d’acomiadament2  de la persona contractada, l’empresa i/o entitat 
podrà substituir-la amb una nova contractació del període restant per tal d’obtenir la totalitat de 
l’ajut. Aquesta substitució s’haurà de fer com a màxim 30 dies després de la finalització de la 
relació laboral de la persona treballadora a substituir. En aquest cas s’haurà de comunicar per 
escrit al Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa les causes de la 
baixa i aportar la documentació corresponent. 

Si l’empresa o entitat no substitueix la persona treballadora que ha causat baixa o 
acomiadament no podrà ser beneficiària d’aquestes ajudes.  

3. Beneficiaris 

3.1 Requisits 
Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a que es refereixen aquestes bases, al 
marge del compliment dels requisits establerts en l’apartat anterior, hauran de complir les 
condicions següents: 

- Estar domiciliada al Bages o tenir un centre de treball al Bages. 
-  No haver efectuat acomiadaments qualificats ‘improcedents o nuls per l’òrgan judicial, 

en els darrers 3 mesos  anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció o que hagin 
reduït la plantilla en el darrer any. Tampoc no podran haver estat sancionades per 
infracció greu en matèria laboral durant el darrer any . Les empreses o entitats 

                                                                                                                                                                          
 

o Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.  

o  
2 Sempre i quan no siguin acomiadaments descrits en l’apartat 3.1 d’aquestes bases. 
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beneficiàries no podran realitzar acomiadaments improcedents ni incoar expedients de 
Regulació de l’Ocupació  (ERO) mentre gaudeixin de l’ajuda. 

- 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, la Seguretat Social, en la data 
de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat.   

- 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. 

- Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament (CE) 
1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 
del tractat CE). 

- Obligació de 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 

- No podran participar en aquestes ajudes les persones jurídiques que incorrin 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, així com tampoc no 
estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de 
Manresa. 

Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball temporal. 

3.2 Obligacions 
Seran obligacions de les empreses i/o entitats beneficiàries: 

- Complir amb els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral  i 
compromís de tenir en compte la persona contractada per a futures contractacions. 
Aquesta manifestació de voluntat formalitzarà 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 
- Complir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades 

del dret comunitari europeu 
- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament de Manresa i per la resta de 

normativa aplicable 
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 

Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària, la Seguretat Social, en la data 
de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat 

- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment 
de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 

- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de 
les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

- Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament 
- Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 

fiscalització i facilitar-la per garantir-se les facultats d’inspecció i control 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació als fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control 

- Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens 
públics en el darrer any. 

- 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. 
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Els beneficiaris dels ajusts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, 
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
 
4. Crèdit pressupostari 
 L’import total d’aquests ajuts serà d’un màxim de 100.000,00 euros anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària que s’indiqui en la convocatòria corresponent. Els imports màxims per a 
cadascuna de les línies objecte d’ajut seran els següents: 

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones 
aturades.............................................................................60.000,00 euros 

- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades 
per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat 
..................................................................40.000,00 euros 

 
Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària. 

En cas d’esgotar-se la línia B o bé no complir els requisits per considerar que no es realitza un 
projecte de pacte de ciutat, les peticions passaran en règim de concurrència a la línia A. 
 
Es podrà incrementar l’import màxim de la línia A amb l’import que resti de la línia B en cas que 
aquesta no s’exhaureixi. 
 
Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat amb els 
ajuts atorgats en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona convocatòria amb l’import 
que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació pressupostària. 
 
 
5. Modalitats contractació 

 
La contractació laboral podrà ser amb qualsevol modalitat contemplada per la normativa laboral 
vigent, excepte el contracte d’interinitat en totes les seves modalitats, els de relleu o de 
substitució de persones treballadores amb dret de reserva de lloc de treball. 

En el cas de contractes a temps parcial, la jornada no podrà ser inferior al 50% de la jornada 
ordinària 

En qualsevol cas, el contracte haurà de tenir una durada mínima de 3 mesos i serà bonificat, 
com a màxim, fins el dia 31 de març de 2017.  
 
6. Requisits de les persones contractades 

 
Les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents 

- Estar en situació prèvia d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació al SOC no 
ocupats i no cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social. S’haurà d’acreditar 
mitjançant el document en vigor d’inscripció al SOC i l’informe de vida laboral emès per 
la Tresoreria General de la Seguretat Social 

- No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos 
immediatament anteriors a la data de sol·licitud de subvenció. 

- 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. 

En tot cas, les persones a contractar seran proposades pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació  
(CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui pre-seleccionarà – sempre que sigui possible- vàries 
persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa 
d’entre les persones pre-seleccionades pel CIO. 

7. Sol·licituds i documentació 
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Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi 
en la corresponent convocatòria i s’hauran de formalitzar segons l’annex 2 o 3 d’aquestes 
bases. 
 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major, 
1 08241 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. Es presentaran tantes sol·licituds com contractes es formalitzin, amb un 
màxim de 3.  
 
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té 
subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i documentació. 
 
 Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar: 
 

- Instància de sol·licitud de l’ajut segons model establert en l’annex 2  o 3 
- Fulls de sol·licitud de transferència bancaria  
- Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al registre públic 

corresponent i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas 
d’empresaris o professionals individuals 

- Escriptura de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i 
DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat. 

- Documentació acreditativa de l’alta en la seguretat social ( compte de cotització de 
l’empresa) 

- Certificació emesa per l’òrgan competent que es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

- Declaració jurada segons el model que consta a l’annex 4  
 
En el cas dels beneficiaris que optin per la línia B, a més de la documentació anterior, també 
hauran de presentar la documentació següent: 

- Memòria motivada i un pla de treball de la persona que contractaran, amb indicació 
dels objectius, actuacions i impactes previstos a la ciutat 

 
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els requisits 
establerts en aquestes bases, es requerirà al sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, 
esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es 
considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, d'acord amb el que 
disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

8. Criteris de Valoració 
 

Aquests criteris de valoració tan sols seran serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licitud a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut, que 
serà la fixada en la base núm. 2.1 d’aquest document.  

En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà el criteri de l’ordre de presentació de 
les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa i fins a l’esgotament de la dotació 
pressupostària assignada al programa. 

8.1 Criteris de valoració de la línia A 

Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquestes ajudes 
són els següents: 
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Criteris Puntuació 

Màxima 

1. Durada del contracte. Es valorarà de la forma següent:  

a) Contractes d’una durada de 3 mesos i inferiors a 6 
mesos 

1 punt 

b) Contractes d’una durada de 6 mesos i inferiors a 1 any 2 punts 

c) Contractes d’una durada d’1 any o més 4  punts 
2. Contractar a una persona amb especials dificultats 

d’inserció. Aquestes persones hauran de respondre a algun 
dels perfils recollits a l’article 2 del Programa complementari 
de foment de l’ocupació de la Diputació de Barcelona (1)  

2 punts 

3 L’empresa o entitat beneficiària que contracta ha col·laborat, 
en els últims 3 anys amb Centre d’Iniciatives per l’Ocupació 
(CIO) de l’Ajuntament de Manresa. La relació d’aquestes 
empreses es troba a la Base de dades Xaloc del CIO 
Manresa3 

2 punts 

a) L’empresa contractant té una plantilla de personal que no 
excedeix dels 50 treballadors 

2 punts 

 
 
8.2 Criteris de valoració de la línia B 
 
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. Interès  general i social del pla de treball de la persona a 
contractar. Es valorarà de la forma següent: 

 

a) Coherència del pla de treball exposat amb les accions 
descrites al Pacte de Ciutat 

5 punts 

2. Durada del contracte. Es valorarà de la forma següent:  

d) Contractes d’una durada de 3 mesos i inferiors a 6 
mesos 

0,5 punts 

e) Contractes d’una durada de 6 mesos i inferiors a 1 ant 1 punts 

f) Contractes d’una durada d’1 any o més 2 punts 
3. Contractar a una persona amb especials dificultats 

d’inserció. Aquestes persones hauran de respondre a algun 
dels perfils recollits a l’article 2 del Programa complementari 
de foment de l’ocupació de la Diputació de Barcelona  

1  punts 

4. L’empresa o entitat beneficiària que contracta ha 
col·laborat, en els últims 3 anys amb Centre d’Iniciatives per 
l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa. La relació 

1 punts 

                                                           
 

3 Aquest criteri es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de Manresa 
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d’aquestes empreses es troba a la Base de dades Xaloc del 
CIO Manresa (3) 

5. L’empresa contractant té una plantilla de personal que no 
excedeix dels 50 treballadors 

1 punts 

 
 

9. Comissió de valoració  
 
9.1 Comissió de valoració de la línia A. 
 
L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels criteris 
de valoració establerts 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. 

- Jacint Seriols Sibila, cap de Secció d’Activitat Econòmica 
- Josefina Ramírez Ruiz, Cap de secció de Serveis Socials   
- Xavier Cano Caballero, cap de secció d’Ocupació i Universitats.  
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari que la substitueixi, 

que actuarà com a secretària. 
 
9.2. Comissió de valoració de la línia B. 
 
L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels criteris 
de valoració establerts serà una comissió qualificadora integrada per:  
 

- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació o regidor delegat que la substitueixi, 
que actuarà com a President/a. 

- Mireia Estefanell Medina, regidora delegada de Dinamització Econòmica  
- Jacint Seriols Sibila, cap de Secció d’Activitat Econòmica 
- Josefina Ramírez Ruiz, Cap de secció de Serveis Socials   
- Xavier Cano Caballero, cap de secció d’Ocupació i Universitats.  
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari que la substitueixi, 

que actuarà com a secretària. 
 
9.3. Facultats de les Comissions 
 
La Comissió de valoració podrà requerir la col·laboració d’experts per l’avaluació de les 
sol·licituds 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que incompleixin els 
requisits i les condicions establertes en aquestes bases. 
 
 
 
10. Procés de selecció.  
 
El procediment de concessió d’aquestes ajudes es durà a terme en règim de concurrència 
competitiva. 
 
La Comissió de valoració avaluarà les propostes i les ordenarà per ordre de puntuació 
decreixent  en funció del resultat total obtingut. 
 
11. Resolució d’atorgament 
 
Una vegada la Comissió  ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de 
Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament i/o denegació. 
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El termini màxim per resoldre l’aprovació o denegació dels ajuts és de tres mesos comptadors 
des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.  
 
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. 
 
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. 
 
12. Pagament i justificació 
 
Una vegada atorgat l’ajut s’atorgarà una bestreta del 50% de l’import de l’ajut atorgat, prèvia 
presentació, per part de les empreses i/o entitats beneficiàries, de la documentació següent: 

- Contracte de treball i un informe TC2 amb identificació del/s treballadors/res 
 
El 50% restant es farà efectiu una vegada l’empresa i/o entitat beneficiària presenti tota la 
documentació justificativa corresponent al període subvencionat de la contractació. 
 
En qualsevol cas, la documentació justificativa haurà de presentar-se com a màxim el dia 20 
d’abril de 2017. 
 
La documentació a aportar haurà de ser: 

- Nòmines i justificant bancari de pagament 
- Justificant de pagament de les cotitzacions a la Seguretat social 
- Informe d’afiliats en alta en un codi de compte de cotització ( CCC) de la data de 

sol·licitud de l’ajut 
- Informe de vida laboral del compte de cotització de l’empresa corresponent al període 

subvencionat. 
 
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. 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri 
necessàries 
 
El pagaments es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat pel beneficiari 
 
13. 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 
 
14. Publicitat 
 
En els contractes de les empreses i/o entitats i les persones treballadores haurà de constar una 
referència expressa a l’ajut de la Diputació de Barcelona 
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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. 
 
 
15. Compatibilitats 
 
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 Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social 
de la Diputació de Barcelona.  
 
 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 d ela 
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. 
 
Igualment, seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals per a les contractacions 
laborals que realitzin les empreses. 
 
16. Règim de minimis.  
 
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (CE) 1998/2006, 
de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE a les 
ajudes de minimis. 
 
17. 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 el Programa complementari de foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 21 de març de 2016. 
18. 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 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa la Llei orgànica 15/1999 i, per tant, han d’adoptar i implementar 
les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades 
objecte de tractament.” 
 
ANNEX 1   

ACTUACIONS PACTE DE CIUTAT  
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(Aquestes actuacions podran ser lleugerament modificades en funció del document final de 
Pacte de Ciutat. En cas de discordança prevaldrà el document definitiu de Pacte de Ciutat 
aprovat per l’Ajuntament de Manresa. En el supòsit que al aprovar-se la convocatòria restes 
pendent d’aprovació el Pacte de Ciutat, les actuacions vàlides seran les estipulades en aquest 
annex).    
 
1. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 

Subàmbit  Actuació  
 

1.1.  Ocupació 1.1.1.  Facilitar l’accés als serveis locals per a l’ocupació a les persones 
que en necessiten l’ús 

1.1.2. Mantenir els Espais de Recerca de Feina 
1.1.3. Potenciar programes especials per a aquells col·lectius amb més 

dificultats d’inserir-se laboralment 
1.1.4. Projecte: Ocupació al Bages Industrial OBI 
1.1.5. Taula multisectorial de l’Ocupació 
1.1.6. Gestionar òptimament les convocatòries de les administracions 

competents pels Plans d’Ocupació 
1.1.7. L’Ajuntament inclourà en els nous plecs de condicions de 

contractacions d’obres i serveis les clàusules socials 
 

1.2. Promoció 
econòmica i 
emprenedoria-
Suport a la 
creació 
d'empreses 

1.2.1. Fomentar la col·laboració del CIO i del CEDEM per tal de guanyar 
sinergies 

1.2.2. Desenvolupar la figura del Tutor d’empresa dins l’Oficina 
d’Activitat Econòmica que vetlli perquè les persones i empreses 
que vulguin obrir una activitat  tinguin un acompanyament des de 
l’administració  

1.2.3. Disminuir els tràmits administratius i facilitar al màxim la 
informació cap a les persones que intenten crear un negoci 

1.2.4.  Adhesió a la Plataforma de Finestreta Única Empresarial (FUE) 
1.2.5. Aconseguir que el CTM- EUROCAT, gràcies a la recerca i  la 

innovació, ajudi a la internacionalització de la indústria bagenca  
1.2.6. Continuar amb la dotació d’un fons econòmic municipal per la 

concessió de microcrèdits per a la posta en marxa de noves 
activitats econòmiques i d’un pla d’incentius per l’obertura de 
negocis 

1.2.7. Seguir treballant per millorar el teixit comercial urbà, com a 
element generador d’ocupació i de la configuració de carrers i 
barris 

1.2.8. Seguir reforçant i ampliant el mercat del km0 de productes 
alimentaris de regadiu i altres, promovent l’autoocupació, 
l’economia col·laborativa i la proximitat en aquest entorn 

1.2.9. Elaborar un pla industrial integral del Pla de Bages 

1.2.10. 
Afavorirem la creació d’empreses cooperatives i societats 
laborals. Figura del tutor/tècnic municipal per assessorar 
cooperatives 

1.2.11. Promoció conjunta de l'oferta de restauració de la ciutat, amb la 
participació dels establiments, i campanya específica dedicada a 
l'oferta de restauració situada al Centre Històric 

1.2.12. Proposar la  coordinació a nivell comarcal de les tasques de 
promoció econòmica 

1.2.13. Fomentar la creació d'empreses en l'àmbit de la cultura, i l'oci i 
l’activitat artística 

1.2.14. Continuar el programa Reempresa, ubicat a les dependències del 
CEDEM que impulsa la compravenda d'empreses en 
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funcionament. Aquest programa també contempla el traspàs de 
negocis entre familiars per empreses, indústries i comerços    

1.2.15. Impulsar i agilitzar mesures que permetin els usos empresarials 
en espais industrials inactius, i el màxim d'activitat en els polígons 
existents i/o projectats 

1.2.16.  Recerca activa de noves oportunitats econòmiques per la ciutat 
 

1.3.  Promoció de 
la ciutat 

1.3.1. Reconvertir la Fundació Fira Manresa.  
1.3.2. Continuar executant el Pla Estratègic Manresa 2022. 
1.3.3. Foment de la ciutat sostenible (Smart City): estalvi energètic, 

energies renovables, innovació  i mobilitat (PAES) 
1.3.4. Executar el Pla de Màrqueting Turístic 

1.3.5. 
Promoure la marca “Manresa, cor de Catalunya” amb el seu 
significat més ampli 

1.3.6. Cercar i reforçar elements identificatius de la ciutat de Manresa 
respecte a altres ciutats de Catalunya: la centralitat, l’aigua, la 
Llum, la Sèquia i d’altres 

1.3.7. Gestió integrada del turisme a Manresa ( c/ del Balç, la Seu, la 
Cova, CIMI, etc) 

1.3.8. Pla de Projecció Exterior de Manresa 2015 – 2022 
1.3.9. Dignificació i millora de la imatge dels accessos a la ciutat  

1.3.10.  
Impuls de l'Anella Verda com a patrimoni paisatgístic, ambiental, 
social, turístic i productiu agrari 

1.3.11.  Millorar la qualitat i eficiència de l'enllumenat de la ciutat 
1.3.12. Polítiques de la millora de la competitivitat dels polígons 

industrials (xarxa fibra òptica, promoció de fonts d'energies 
eficients i renovables) 

1.3.13. Treballar per transformar els PAE en EAES incorporant nous 
elements de valor afegit, col·laboració i capital humà 

1.3.14. Fomentar el desenvolupament urbanístic del Parc Tecnològic i  
potenciar la implantació d'empreses 

1.3.15. Manresa, capital de la cultura catalana 2018 
1.3.16 Potenciar el rol de Manresa com  ciutat de serveis tant públics 

com privats 
1.3.17 Seguirem buscant suports perquè Manresa sigui seu del Tribunal 

Laboral de Catalunya 
 

1.4. Gestió de 
projectes 
europeus de 
desenvolupament 

1.4.1.  Disseny, presentació i implementació de projectes europeus en 
diferents àmbits municipals 

2. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ I LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL  

Subàmbit  Actuació  
2.1. Suport a la 
formació per al 
treball 

2.1.1. Promoure programes que facilitin la transició del món educatiu al 
món laboral de les persones joves 

2.1.2. Afavorir i promoure la possibilitat d’accés de tota la ciutadania i les 
empreses a les noves tecnologies de la informació, la comunicació i 
el coneixement 

2.1.3. Concessió de beques de formació per persones majors de 45 anys 
2.1.4. Consolidació web portal Formació Bages 

 
2.2. Suport a la 
escolarització 
obligatòria 

2.2.1. Posada en marxa del Pla educatiu d’entorn 

2.2.2. Ampliar places a la unitat d’escolarització compartides 

2.3. Suport a la 2.3.1. Implicació municipal en la formació professional dual 
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formació 
professional 

2.3.2. Implicació municipal en la millora dels espais destinats a la 
Formació Professional 

2.4. Universitats 2.4.1. Ampliar programes de foment a l’emprenedoria i el cooperativisme 
com models de treball en equip per les escoles, instituts i 
universitats 

2.4.2. Consolidació dels elements d'identificació i promoció del Campus 
Manresa 

 

 3. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT D’IMPULS AL CENTRE HISTÒRIC 

Subàmbit  Actuació  
 

3.1. Gestió del 
Centre Històric 

3.1.1. Designar un comissionat que lideri un equip interdisciplinari per 
afrontar "de forma transversal " la gestió d'aquest espai clau de la 
ciutat 

3.1.2. Elaborar un pla transversal de mesures pel Centre Històric 
 

3.2. 
Rehabilitació i 
promoció 
d’habitatges 

3.2.1. Aplicar les actuacions de polítiques generals d’habitatge 
3.2.2. Definir actuacions específiques al Centre Històric 
3.2.3. Continuar impulsant el projecte de "masoveria urbana" 
3.2.4. Concessió de microcrèdits per la rehabilitació d'habitatges, 

comerços i activitats econòmiques en el projecte de "masoveria 
urbana" 

3.2.5. Incentivar noves fórmules per a la rehabilitació d'edificis 
d'habitatges: cooperatives d'habitatge i concessions d'ús i gestió. 
 

3.3. Foment de 
la vida 
comunitària 

3.3.1. Potenciació d'activitats socials, culturals i festives 
3.3.2. Impuls a la implicació del teixit associatiu amb l'entorn 

3.4. Promoció de 
l’activitat 
econòmica i del 
comerç 

3.4.1. Programa de foment i incentius a l'activitat comercial 

3.5. Impulsar 
programes 
socials 

3.5.1. Consolidació dels programes socials implantats als barris del 
Centre Històric 

3.5.2. Aplicació singularitzades de programes socials municipals 
3.6. Espai públic 3.6.1. Elaboració d’un estudi d’impacte del projecte “Arranjament façanes 

Centre Històric” 
3.6.2. Calendari amb dotació pressupostària d'actuacions de 

condicionaments i dignificació 
 

3.7. Recuperació 
i ús del patrimoni 

3.7.1. Recuperació de l'edifici de l'Anònima 
3.7.2. Pla Director del Teatre del Conservatori 
3.7.3. Rehabilitació edifici Antics Jutjats 

 

4. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE COHESIÓ, INCLUSIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL 

Subàmbit  Actuació  
4.1. Acció i 
protecció social 

4.1.1. Desenvolupar mecanisme de suport a les unitats familiars per 
donar resposta a les seves necessitats i  millora del seu benestar 

4.1.2. Actuacions en torn a la infància en el marc del Pla Local d'Infància i 
adolescència 

4.1.3. Millorar i optimitzar el Servei d’atenció a la dependència i 
discapacitat  
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4.1.4.  Elaboració d’un nou Pla d'Inclusió de persones amb discapacitat  
4.1.5. Creació d'una oficina de barems 

 
4.2. Defensa dels 
drets i 
desenvolupament 
de col·lectius 

4.2.1. Impuls i desenvolupament del Pla d'Igualtat i d'atenció a les dones 
4.2.2. Promoure i realitzar actuacions per fomentar un envelliment actiu i 

la millora de qualitat de vida de la gent gran  
4.2.3.  Promoure i realitzar actuacions d'informació, formació, foment de 

l'emancipació i la participació de la joventut 
4.2.4. Promoure i realitzar actuacions contra la violència masclista i 

l'eradicació de qualsevol discriminació i maltractament vers les 
dones  

4.2.5. Promoure i realitzar actuacions pel ple reconeixement dels drets 
civils i socials dels LGTBI i lluita contra la discriminació sexual 

4.2.6. Execució dels quatre Plans de Desenvolupament Comunitari de la 
ciutat 
 

4.3. Habitatge 4.3.1. Seguir el compliment de les mesures que preveu la llei 24/2015 
4.3.2 Redacció del Pla Local d’habitatge, amb una clara orientació de 

política social  
4.3.3. Aplicació del “Programa d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament 

de Manresa sobre els habitatges desocupats en situació anòmala” 
4.3.4. Inscripció dels pisos de titularitat municipal al Fons Català 

d’Habitatges de lloguer destinats a polítiques socials 
4.3.5. Incrementar l’habitatge social: ampliar convenis i programes de 

mediació per al lloguer social i s’optimitzaran els existents evitant 
duplicitats 

4.3.6. Prosseguir amb el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) 

4.3.7. Foment de les xarxes de suport a les persones afectades pels 
possibles desnonaments. Facilitar la formació dels voluntaris i la 
cooperació entre elles 
 

4.4. Acollida i 
cooperació 

4.4.1. Atenció als refugiats. Condicionament d’un espai per la seva 
acollida 

4.4.2. Continuar treballant perquè les persones que fa temps que 
resideixen a la nostra ciutat , assoleixin la plena ciutadania 

4.4.3. Incentivar les entitats esportives i de cultura popular per incorporar 
població nouvinguda. Donar suport a les entitats formades per 
nouvinguts per facilitar la integració en la dinàmica de la ciutat 

4.4.4. Facilitar l’obtenció del certificat d’acollida a les persones 
estrangeres facilitant la formació bàsica 
 

4.5. Govern 
obert: 
participació, 
transparència i 
administració 
electrònica 

4.5.1. Fomentar el  civisme 
4.5.2. Promoure els pressupostos participatius 
4.5.3. Aplicar la nova Llei de transparència a tota la gestió municipal 
4.5.4. Ampliar canals d’informació i comunicació amb la ciutadania 
4.5.5. Creació de la figura del "síndic de greuges" 
4.5.6. Fomentar l'ús dels mitjans telemàtics per facilitar la informació i les 

gestions a la ciutadania  
4.5.7 Consolidar i ampliar actuacions d’eAdministració en els àmbits de 

tramitacions telemàtiques, interoperabilitat i tractament de 
documents electrònics 

 

5. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT D’ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
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Subàmbit  Actuació  
5.1. Auditories 
de l’espai urbà 

5.1.1. Elaborar un pla de “xoc” per al manteniment dels barris 
5.1.2. Donar continuïtat a les auditories de sensació de neteja 

5.2. Millora de la 
mobilitat a la 
ciutat  

5.2.1. Fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible i segura 
5.2.2. Millorar la connexió entre el Centre Històric i l'eixample de la ciutat 

(Passeig - Guimerà) 
5.2.3. Ampliar els aparcaments dissuasius 
5.2.4.  Fer més accessible el cost de l'aparcament públic 
5.2.5. Millorar els principals eixos de mobilitat a la ciutat, en especial 

atenció a l’accés des de l’entorn natural al centre de la ciutat 
 

5.3.Completar el 
pla de 
senyalització a 
Manresa 

5.3.1. Completar la senyalització turística de Manresa 
5.3.2. Completar i millorar la senyalització en les illes de vianants i zones 

de prioritat invertida 
 

5.4. Eixos de 
capitalitat 

5.4.1. Millora de la xarxa viària per tal que Manresa tingui una connexió 
ràpida i gratuïta amb l'àrea metropolitana de Barcelona  

5.4.2. Millora de la línia de rodalies de Barcelona, escurçant el temps de 
trajecte i ampliant els trens semidirectes  

5.4.3. Millorar l'eix ferroviari Barcelona-Lleida 
5.4.4. Treballar per la  connexió de la comarca amb l'eix Mediterrani de 

mercaderies per tal de millorar la competitivitat de les nostres 
empreses 

 
 
ANNEX 2.  SOL·LICITUD EMPRESA/ENTITAT  
 
LÍNIA A (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació  
de persones aturades) 

 

LÍNIA B (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació 
de persones aturades per desenvolupar algun projecte d’interès 
general o social inclòs en el Pacte de Ciutat) 

 

 
LÍNIA A: 
 
Empresa/entitat sol·licitant: 
Nom empresa: NIF 
Adreça: Població 
Telèfon Correu electrònic 
Nom i cognoms representant legal 
 

NIF 

Dades de contacte  
Empresa de 50 treballadors o menys SI  NO   
 
 
Contracte proposat:  
Categoria laboral  
Durada  
Jornada  
Modalitat de contracte  
Cost salarial total  
 
Perfil professional proposat: 
Perfil professional  
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Col·lectiu d’especial dificultat d’inserció SI  NO   
Identificació col·lectiu(1)  
 
Compromís de continuïtat un cop finalitzat el present contracte:  
Contracte en un futur  SI  NO   
 

(1) Identificar el col·lectiu si es correspon amb alguns dels perfils següents (recollits a 
l’article 2 del "Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la 
integració social"):  

o Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat  
o Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi 

poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons 
el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió 

o Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de 
protecció de menors  

o Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que 
presenten moltes dificultats d'ocupabilitat  

o 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  

o Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals 
que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral  

o Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.  
 
Documentació que s’adjunta a la sol·licitud: 
 

- Fulls de sol·licitud de transferència bancaria  
- Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al registre públic 

corresponent i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas 
d’empresaris o professionals individuals 

- Escriptura de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i 
DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat. 

- Documentació acreditativa de l’alta en la seguretat social ( compte de cotització de 
l’empresa) 

- Declaració jurada segons el model que consta a l’annex 4  
 
[Lloc, data i signatura] 

 
ANNEX 3. SOL·LICITUD EMPRESA/ENTITAT 
 
 
LÍNIA A (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació  
de persones aturades) 

 

LÍNIA B (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació 
de persones aturades per desenvolupar algun projecte d’interès 
general o social inclòs en el Pacte de Ciutat) 

 

 
 
LÍNIA B 
 
Empresa/entitat sol·licitant: 
Nom empresa NIF 
Adreça: Població 
Telèfon Correu electrònic 
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Nom i cognoms representant legal 
 

NIF 

  
Dades de contacte  
Empresa de 50 treballadors o menys SI  NO   
 
Contracte proposat:  
Categoria laboral  
Durada  
Jornada  
Modalitat de contracte  
Cost salarial total  
 
Perfil professional proposat: 
Perfil professional  
Col·lectiu d’especial dificultat d’inserció SI  NO   
Identificació col·lectiu(1)  
 
Compromís de continuïtat un cop finalitzat el present contracte:  
Contracte en un futur  SI  NO   

(2) Identificar el col·lectiu si es correspon amb alguns dels perfils següents (recollits a 
l’article 2 del "Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la 
integració social"):  

o Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat  
o Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi 

poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons 
el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió 

o Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de 
protecció de menors  

o Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que 
presenten moltes dificultats d'ocupabilitat  

o 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  

o Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals 
que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral  

o Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.  
 
Pla de treball relacionat amb el Pacte de Ciutat seguint el guió següent: 
 

- Identificació de l’acció del pacte 
- Objectius del pla de treball 
- Activitats 
- Impacte a la ciutat 

 
Documentació que s’adjunta a la sol·licitud: 
 

- Fulls de sol·licitud de transferència bancaria  
- Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al registre públic 

corresponent i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas 
d’empresaris o professionals individuals 

- Escriptura de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i 
DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat. 
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- Documentació acreditativa de l’alta en la seguretat social ( compte de cotització de 
l’empresa) 

- Declaració jurada segons el model que consta a l’annex  
- Memòria motivada i un pla de treball de la persona que contractaran, amb indicació 

dels objectius, actuacions i impactes previstos a la ciutat 
[Lloc, data i signatura] 

 
ANNEX 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA I/O ENTITAT SOL ·LICITANT   
 
En/Na ................................................................. amb DNI .......................                       actuant en 
nom propi / en representació de l’entitat 
..................................................................................................................................,     ,  provista del 
CIF ....................... amb domicili a ..............................................  
................................................................................................................................... 
en qualitat de sol·licitant  de les ajudes a les empreses per a la contractació de persones 
aturades, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social de la Diputació de Barcelona  DECLARA RESPONSABLEMENT : 
 

- Que l’empresa i/o entitat es compromet a retribuir a la persona contractada segons el 
conveni d’aplicació i en cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional 
vigent. 

- Que l’empresa i/o entitat es coneixedora del programa 
- Que l’empresa i/o entitat es compromet a destinar un treballador propi perquè 

desenvolupi la figura del tutor, amb la finalitat de vetllar per la correcta acollida del 
participant i col·laborar en les tasques d’avaluació de la formació i del projecte. 

- Que l’empresa i/o entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió 
d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de 
relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el 
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per RD 
Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 

- Que l’empresa i/o entitat compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

- Que l’empresa i/o entitat no està compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que l’empresa i/o entitat compleix amb la quota de reserva per a la integració de 
persones amb disminució d’acord amb la llei 19/1982, de 7 d’abril, o aplica mesures 
alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el decret 246/2000, de 24 
de juliol. 

- Que l’empresa i/o entitat compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitat en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus 
de discriminació entre dones i homes 

- Que l’empresa i/o entitat declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i 
que, per tant, la quantia total dels juts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 
200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals 

- Que l’empresa i/o entitat compleix qualsevol altra obligació que derivi de les presents 
bases i de la normativa vigent d’aplicació. 

- Que l’empresa i/o entitat compleix amb el principis d’igualtat de tracte i no discriminació 
en l’àmbit laboral 

- Que l’empresa i/o entitat té la voluntat d’incrementar plantilla i tindrà en consideració la 
persona contractada per a futures contractacions. 

- Que l’empresa i/o entitat no ha sol·licitat altres subvencions per aquesta finalitat i es 
compromet a comunicar a l’Ajuntament de Manresa qualsevol ajut que demani i/o 
obtingui amb posterioritat, si escau. En cas d’haver-ho sol·licitat amb anterioritat es 
compromet a comunicar-ho a l’Ajuntament de Manresa.    

[Lloc, data i signatura]” 
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La senyora Cristina Cruz, regidora delegada d’Ocupa ció, manifesta que el 
dictamen fa referència a l’aprovació inicial de les bases reguladores de les ajudes a les 
empreses per a la contractació de persones aturades, en el marc del Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació 
de Barcelona. 
 
La Diputació ha elaborat aquest programa amb la finalitat d’afavorir la contractació 
laboral per a persones aturades a través de diferents línies d’actuació. 
 
D’acord amb el programa del qual l’Ajuntament de Manresa és beneficiari, es pretén 
afavorir la contractació de persones en situació d’atur mitjançant la cobertura parcial 
dels costos salarials a treballadors o treballadores. 
 
Es preveu destinar 100.000,00 euros en ajudes per a la contractació de persones en 
situació d’atur i distribuïts en dues línies diferents: 
 

� Línia A. Ajudes a les empreses o entitats per a la contractació de persones 
aturades, sent els beneficiaris empreses o entitats que contractin a persones 
en situació d’atur, durant un període mínim de 3 mesos. 
 

Cada empresa o entitat podrà fer com a màxim tres contractacions laborals. La quantia 
de l’ajut consisteix a cobrir el 50% dels costos salarials de la contractació de la 
treballadora o el treballador. Si la contractació és per a una persona inclosa en el 
col·lectiu de risc d’exclusió social, el percentatge serà del 75% dels costos salarials. 
 
El col·lectiu en risc d’exclusió social està format per:  

o Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat.  
o Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció o persones que hi poden 

accedir. 
o Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció 

de menors. 
o Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que 

presenten moltes dificultats d’ocupabilitat. 
o Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 

procés de rehabilitació i reinserció social. 
o Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals 

que tinguin possibilitat d’inserció al món laboral. 
o Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals. 

 
� Línia B. Ajudes a les empreses o entitats per a la contractació de persones 

aturades per desenvolupar qualsevol projecte d’interès general o social inclòs 
en el Pacte de Ciutat. 
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La quantia de l’ajut consisteix en cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació 
del treballador o la treballadora. 
 
Els beneficiaris hauran de complir amb els següents requisits: 

o Estar domiciliat al Bages o tenir un centre de treball al Bages. 
o No haver efectuat acomiadaments qualificats com a improcedent o nul, en els 

darrers tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud. 
No haver estat sancionat per infracció greu en matèria laboral durant el darrer 
any. 

o Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Manresa, l’Agència estatal d’Administració tributària i la Seguretat Social. 

o Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i la Llei general dels 
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

o Complir amb la normativa relativa a les ajudes de mínims. 
o Obligació de respectar la igualtat de tracte i oportunitats i vetllar per la igualtat 

entre homes i dones i per les empreses de més de 250 persones treballadores, 
comptar amb un pla d’igualtat. 

o Han de disposar d’un treballador propi per desenvolupar la figura de tutor per 
tal de vetllar per la correcta acollida del treballador o treballadora. 
 

Els ajuts consistiran de la següent manera: 
- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones 

aturades, per un import de 60.000,00 euros. 
- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones per 

desenvolupar un projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat. 
 
Els contractes tindran una durada mínima de 3 mesos, estaran bonificats i com a 
màxim es podran realitzar fins el 31 de març de 2017. 
 
El procediment de concessió dels ajuts es farà en règim de concurrència competitiva. 
 
Pel que fa als criteris de valoració per a la Línia A tindran més puntuació les empreses 
que facin les contractacions de més durada, les empreses que contractin persones 
amb risc d’exclusió social i les empreses de menys de 50 treballadors. 
 
Pel que fa a la Línia B tindran més puntuació aquelles empreses que facin la 
contractació d’una persona per desenvolupar un projecte d’interès general o social 
inclòs en el Pacte de Ciutat. 
 
La comissió de valoració estarà formada per personal polític i tècnic de l’Ajuntament. 
 
La regidora Cristina Cruz demana incloure una esmena in voce pel que fa a la 
Comissió de valoració tant de la Línia A com de la Línia B, en el sentit d’incorporar, un 
representant dels agents socials o del tercer sector, d’acord amb el Pacte de Ciutat. 
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Respecte als criteris de valoració, diu que es van convocar els diferents agents i/o 
entitats: Cambra de Comerç, PIMEC, Federacions empresarials, UGT i CCOO, i es 
van incloure els criteris sol·licitats. 
 
Els requisits de les persones contractades seran els següents: 
-  Estar en situació prèvia d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- No poden haver estat contractades per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 
mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la subvenció. 
-  No tenir relació de parentiu amb l’empresari.  
 
Les persones es proposaran pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de 
l’Ajuntament de Manresa i la selecció final la farà l’empresa entre les persones 
preseleccionades pel CIO. 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM , diu que a l’hora de 
valorar el dictamen han dubtat sobre el llenguatge a utilitzar: indignat, humorístic, 
sarcàstic, pessimista. 
 
Vol iniciar la intervenció amb una dada objectiva, el mes de novembre d’aquest any 
Convergència Democràtica de Catalunya complirà 42 anys d’història i al llarg 
d’aquestes quatre dècades han deixat clar quina és la seva posició ideològica en 
l’aspecte empresarial i econòmic. De la independència, com deia l’humorista, ja es 
parlarà en un altre moment. 
 
En referència al Pacte de Ciutat el temps dirà si les posicions més socials de l’equip de 
govern són fruit de la conjuntura actual o d’un gir real.  
De moment, si s’ha de fer cas al dictamen, queda clar que els ha traït l’inconscient i 
que continua sent part de l’articulat neoliberal, o bé que no han estat capaços de 
canviar la seva mentalitat, i ho diu pel 4t paràgraf de les Bases reguladores d’ajudes a 
les empreses: Afavorir la contractació de persones aturades mitjançant la cobertura del 
cost laboral que assumeixen les empreses i entitats de fer la contractació.  
Es pregunta: Cost que assumeixen?  
 
Diu que actualment el món del treball està basat en la concepció que és l’empresa la 
que guanya en base al treball de l’assalariat, i està fent l’esforç de deixar de banda 
pensaments com que la regulació laboral és indigna i les polítiques actuals encara van 
encaminades a empitjorar aquestes condicions laborals, és a dir, es planteja ajudar la 
contractació perquè les empreses facin una labor social contractant persones i 
pregunta si això va en serio. 
 
En resum, es tracta de votar si es regalen 100.000,00 euros de diner públic a les 
empreses per fer, de fet, el que ja fan. D’acord, ho assumeixen. 
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El segon despropòsit fa referència als requisits, no haver reduït la plantilla en el darrer 
any. Diu que si estiguessin parlant dels inicis de l’anterior mandat potser ho podrien 
acceptar com una mesura acceptable, per fer una destrucció de llocs de treball, però 
ben entrat l’any 2016?. 
 
Segons el preàmbul del Pacte de Ciutat, entre abril de 2013 i desembre de 2015, el 
nombre d’assalariats ha crescut un 9,9%, ni que sigui amb feines de ridícula qualitat. 
Cita també que la tendència del mercat de treball des de mitjans de 2013 és favorable. 
En el moment en què la tendència de contractació és favorable s’incentiva la creació 
de nous contractes creant majors marges de benefici a les empreses.  
 
Respecte als punts 3.a i 5 dels criteris de valoració de les línies A i B, es tindrà en 
compte que les empreses tinguin menys de 50 treballadors, diu que els agradaria 
saber en un futur quines seran les empreses beneficiàries d’aquests 100.000 euros de 
diners públics. 
 
Ha començat la seva intervenció amb una efemèride i vol acabar-la amb una altra.  
 
Entre el 17 i 19 de març passat, Esquerra Republicana de Catalunya va complir 85 
anys, a la qual felicita. Potser en algun moment s’adonaran que arribat el moment es 
valen dels principis polítics i la ideologia a canvi de promeses; com a la faula de la 
granota i l’escorpí, cadascú fa el que està a la seva natura.       
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC , inicia la 
intervenció dient que tal i com es va informar a la Comissió informativa el que s’està 
aprovant és la tercera pota d’un programa que finança la Diputació de Barcelona amb 
450.000 euros. L’Ajuntament de Manresa destinarà 50.000 euros a formació 
professionalitzada i gairebé 300.000 euros per a plans d’ocupació, mitjançant la 
contractació de 24 llocs de treball directes, i aquests 100.000 euros per subvencionar a 
les empreses que contractin persones en situació d’atur. 
 
Des del PSC entenen que amb aquest programa s’està incentivant que persones en 
situació d’atur, i mentre no es trobin solucions més macroeconòmiques, puguin tenir un 
contracte de treball. 
 
No poden negar que programes similars no hagin funcionat, però de totes maneres el 
PSC votarà a favor del dictamen. 
 
Agraeix a la regidora Sra. Cruz la incorporació de l’esmena in voce per tal que els 
agents socials estiguin representats en les comissions de valoració de les subvencions 
que es donaran a les empreses. 
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El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP , diu que el Grup 
Municipal de la CUP votarà en contra del dictamen per diferents motius. 
 
En primer lloc perquè creuen que injectar diners públics a l’empresa privada, per molt 
que procedeixin d’una subvenció de la Diputació, no és la manera de fomentar 
l’ocupació, ja que qui més se’n beneficia és l’empresa privada.  
Entenen que els 100.000 euros, en lloc de repercutir en la millora de les condicions de 
vida de manresanes i manresans, aniran a nodrir el benefici privat d’unes poques 
empreses. 
 
Consideren que els requisits que es demanen a les empreses són molt tous; que 
l’empresa hagi de ser del Bages és una obvietat, ja que només faltaria que les 
persones contractades s’haguessin de desplaçar més enllà de la comarca, sabent com 
està el transport públic, amb l’afegit del cost econòmic que representa.  
 
Demana a la regidora Sra. Cruz si el cost del desplaçament s’ha tingut en compte. 
 
 
Estimen insuficient el requisit de no haver efectuat acomiadaments improcedents o 
nuls en els darrers tres mesos, ja que consideren que seria indispensable que les 
empreses que puguin optar als ajuts no hagin fet mai aquest tipus d’acomiadaments. 
 
Respecte als criteris de valoració, consideren que s’hauria de premiar la contractació 
indefinida i no pas la contractació a partir dels 3 mesos, tenint en compte que els ajuts 
es poden allargar fins el 31 de març de 2017, per això veuen que els criteris de 
valoració estan subjectes a la durada de l’ajuda i saben quins són els objectius i els 
paràmetres de les empreses, obtenir el màxim benefici reduint els costos. Les 
empreses contractaran en base a criteris econòmics, fent contractes temporals i en 
base a la durada de l’ajut. 
 
En relació a la puntuació dels criteris de valoració de la Línia B, per a les empreses 
petites és ínfima, només un punt dels 11.5 que es valoren, afavorint més a les grans 
empreses. 
 
Demana a la regidora Sra. Cruz com és que el dictamen no parla del salari de ciutat tal 
i com es va explicar a la comissió informativa. 
 
 
La senyora Cristina Cruz, regidora delegada d’Ocupa ció, diu que el programa  
complementari és el primer any que es portarà a terme com a prova pilot i caldrà veure 
com evoluciona. 
L’Ajuntament de Sabadell ha destinat pràcticament tots els diners per a plans 
d’ocupació i 20.000 euros per ajudes a les empreses. 
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Respecte a si es cobrirà el cost de transport per als desplaçaments, diu que quan es 
coneguin les empreses sol·licitants dels ajuts ja es valorarà, però de moment es 
desconeix. Recorda que el projecte Rubik, que també donava ajuts a les empreses, no  
ha tingut repercussió. 
 
El dictamen preveu la possibilitat que els diners es puguin utilitzar per a una altra cosa 
en el cas que no es demanin les ajudes. 
 
Sobre el salari de ciutat diu que primer s’havia d’aprovar pel ple el Pacte de Ciutat i 
seguidament s’haurà de pactar el salari mínim per poder incloure-ho als ajuts, ja que 
l’equip de govern ho té present i ahir mateix es va signar un acord en aquest sentit. 

 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP , demana si en el 
moment de rebre els ajuts es podrà incorporar el requisit del salari mínim de ciutat.   
 
 
La senyora Cristina Cruz, regidora delegada d’Ocupa ció, diu que si es pot no hi 
haurà cap problema, però han sortit els dos dictàmens alhora i era impossible entrar 
una cosa amb l’altra. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.1, 
amb la incorporació de l’esmena in voce de la senyo ra Cristina Cruz, al punt 9 de 
les Bases, Comissió de Valoració tant de Línia A com de la Línia B, incorporar Un 
representant dels agents socials o del tercer sector, d’acord amb el Pacte de Ciutat, i 
el ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 
Sr. Miquel Davins) i 4 vots negatius (3 GMCUP i 1 G MDM) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reprod uït, amb la redacció següent 
pel que fa al punt 9.1 i 9.2: 

 
 
“9. Comissió de valoració  

 
9.1 Comissió de valoració de la línia A. 
 
L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació 
dels criteris de valoració establerts 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. 

- Jacint Seriols Sibila, cap de Secció d’Activitat Econòmica 
- Josefina Ramirez Ruiz, Cap de secció de Serveis Socials   
- Xavier Cano Caballero, cap de secció d’Ocupació i Universitats.  
- Un representant dels agents socials o del tercer sector, d’acord amb el Pacte 

de Ciutat. 
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari que la 

substitueixi, que actuarà com a secretària. 
 
 



                        Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 de maig de 2016                      71 
 

 

9.2 Comissió de valoració de la línia B 
 
L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació 
dels criteris de valoració establerts serà una comissió qualificadora integrada per:  
 

- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació o regidor delegat que la 
substitueixi, que actuarà com a President/a. 

- Mireia Estefanell Medina, regidora delegada de Dinamització Econòmica  
- Jacint Seriols Sibila, cap de Secció d’Activitat Econòmica 
- Josefina Ramirez Ruiz, Cap de secció de Serveis Socials   
- Xavier Cano Caballero, cap de secció d’Ocupació i Universitats.  
- Un representant dels agents socials o del tercer sector, d’acord amb el Pacte 

de Ciutat. 
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari que la 

substitueixi, que actuarà com a secretària.” 
 
  
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 Regidoria delegada d’Acció social 
 
5.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cr eació de la Taula del Tercer 

Sector per a les Emergències Socials. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, 
de 6 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“La importància de les entitats del Tercer Sector en la defensa de drets i el seu treball 
per donar resposta a les necessitats socials existents, és cabdal per conformar una 
societat democràtica i de dret. Una societat on tots els ciutadans s’hi sentin implicats, 
fent de la solidaritat un valor bàsic que reforça la cohesió social i el creixement 
harmònic de la societat. 
 
L’administració, compromesa en primer lloc en la defensa d’aquests valors, ha de 
comptar amb la seva veu i aportació sense renunciar, per això, al seu compromís en 
primera persona en la defensa de polítiques socials públiques fortes que aprofundeixin 
en els drets de les persones, la garantia de la igualtat d’oportunitats i l’avanç cap a una 
societat cada com més justa i equitativa.  
 
És just en aquesta línia que l’administració local, la més propera a les necessitats dels 
ciutadans, ha d’avançar en coordinació i amb el suport  de les entitats socials que 
també treballen  pel benestar d’aquests. 
 
És voluntat d’aquest ajuntament crear la Taula del Tercer Sector per a les 
Emergències Socials, formada per entitats socials que treballen a la Ciutat. La finalitat 
d’aquesta taula és coordinar el treball que totes aquestes entitats realitzen en la lluita 
contra l’exclusió amb l’administració, per tal de garantir els drets i la cobertura de 
necessitats bàsiques a tota la població. Amb  aquesta dinamització, es pretén la 
creació de sinèrgies per optimitzar els recursos disponibles i la resposta a noves 
necessitats. 
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L’Article 62 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 preveu que, per acord de ple, es poden 
crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública que 
llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de 
llurs associacions en els assumptes municipals. L’òrgan en qui ha de recaure la 
presidència es preveuen a l’article 53.1.c del mateix Decret legislatiu, que també 
regula al seu article 63 les funciones que els poden ser encomanades.  
 
Els articles 23 i 24 del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Manresa regulen, en concordança amb els articles esmentats abans la definició, 
composició i funcionament d’aquests òrgans de caràcter sectorial.  
 
Article 114 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, en virtut del qual requerirà del vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació l’acord 
de creació i regulació dels òrgans complementaris, entre els que es troben els òrgans 
de Participació Ciutadana en virtut de l’article 48 d’aquest Decret Legislatiu. 
 
Article 173 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització i Funcionament, on s’estableix que requeriran d’informe 
preceptiu del Secretari els acords que tractin assumptes pels quals es requereixi una 
majoria especial. 
 
Vist els informes emesos per la Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes 
i del Cap de l’Oficina de Suport Jurídic del servei, ambdós de data 6 de maig de 2016. 
  
Per tot això, la Regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, proposa a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones que dictamini favorablement 
aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER.- Crear la Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials, amb la 
finalitat de: 
 

1. Que realitzi funcions de coordinació d’actuacions destinades a la cobertura de 
necessitats bàsiques. 

2. Faciliti l’optimització de recursos disponibles. 
3. Permeti valorar les actuacions que es porten a terme i la proposta de millores. 
4. Impulsi iniciatives per donar resposta a noves necessitats socials. 

 
SEGON.- Aprovar la composició específica d’aquesta Taula del Tercer Sector per les a 
Emergències Socials, que quedarà configurada de la següent manera:  
 

- Una persona en representació de cadascun dels grups municipals que ho 
sol·licitin. 

- Regidors o regidores no adscrits a cap grup municipal que ho sol·licitin.  
- Una persona, en representació de cadascuna de les següents entitats: 

o Assemblea local de la Creu Roja. 
o Caritas “Diocesana de Vic” – Arxiprestal de Manresa 
o Fundació Privada Rosa Oriol 
o Fundació Privada Germà Tomàs Canet 
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o CSP - Comunitat de Sant’Egidio. 
- Secretari/a: Un funcionari municipal que serà  nomenat  per  l ’alcalde-president 

de la l’Ajuntament de Manresa, amb veu i sense vot. 
 

TERCER.- FACULTAR a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President per a la designació nominal, 
mitjançant resolució, dels membres d’aquesta Taula de Tercer Sector per a les 
Emergències Socials en exercici de les representacions esmentades.” 
 
 
La senyora Àngels Santolària, regidora delegada d’A cció Social i Cooperació , 
manifesta que el dictamen fa referència a la creació de la Taula del Tercer Sector per a 
les Emergències Socials. 
Recorda que Manresa ja disposa de la Taula de l’Habitatge i de la Taula de la Pobresa 
Energètica i entenien que era necessària la creació d’una nova taula que tractés 
aquelles altres emergències bàsiques que pateixen famílies i persones de la ciutat. 
 
La Taula sorgeix del Consell de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa i està 
configurada pels grups municipals i el regidor no adscrit, juntament amb Creu Roja 
Manresa, Càrites Manresa, Fundació Rosa Oriol, Fundació Germà Tomàs Canet i la 
Comunitat de Sant Egidi, entitats que tenen l’objectiu de donar cobertura a les 
necessitats bàsiques de la ciutat. 
 
La finalitat de la Taula del Tercer Sector és poder aconseguir una coordinació de les 
tasques que realitza cadascun dels agents, disposar d’un catàleg acurat de serveis en 
aquests temes, detectar edats, oportunitats i donar una millor cobertura a les 
necessitats presents, optimitzant els recursos de tots i impulsant iniciatives que es 
puguin dur a terme en comú per tal de respondre de forma cohesionada a la 
ciutadania. 
 
El passat 12 de maig es va convocar una primera reunió a l’avançada perquè el tema 
a tractar era donar una millor cobertura a les necessitats alimentàries dels nens que ho 
puguin necessitar aquest estiu. Hi va haver una clara voluntat de caminar junts per 
trobar solucions reals per fer front a aquestes necessitats mentre sigui necessari. 
 
L’ajuntament està compromès en la defensa dels drets socials, però alhora ha de 
comptar amb la veu i l’aportació de les entitats del tercer Sector, sense renunciar al 
seu compromís en primera persona per defensar les polítiques socials públiques. 
 
La Taula no serà una intromissió a cap entitat, ja que pretén ser un afegit perquè 
treballant en xarxa possibilitarà fer més coses i millor. També ha de servir per fer 
conèixer a la ciutadania la realitat de la situació econòmica i personal per part dels 
veïns, crear consciència i sensibilitzar a la població, lluitar contra el malbaratament 
alimentari i animar a la població a fer-se voluntari de qualsevol de les entitats, perquè 
la lluita contra aquestes xacres ha de ser un tema comú i de ciutat. 
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Considera que el repte és important però la motivació ho és més tal i com es va poder 
comprovar en la primera reunió. Tots treballaran amb objectius comuns per crear 
sinergies i per fer costat a les persones amb més necessitats. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM , diu que la dramàtica 
situació actual de moltes famílies requereix d’actuacions d’impacte immediat i de 
solucions que permetin una continuïtat, deixant enrere els pegats. 
 
Reconeixent la ingent tasca de les fundacions caritatives que formen part d’aquesta 
Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials, no es pot deixar de banda la 
visió de fracàs polític que ha portat a aquesta situació.  
Mai, en temps de pau i en un estat democràtic, els drets fonamentals de les ciutadanes 
havien estat gestionades com una emergència, i correspon a les diverses 
administracions públiques atendre les necessitats vitals de les persones, ja que els 
hem fallat i continuem fallant. 
 
Les mesures pal·liatives, quan esdevenen la principal metodologia d’acció social, 
condueixen a l’exclusió i a la pobresa; i des del GMDM defensen que els tres models 
de gestió: públic, privat i social han de reinventar-se en un quart paradigma, un model 
de confluència i hibridació on les fronteres entre els tres sectors desapareixen, deixant 
espai al quart sector. 
 
Per acabar diu que mentre els governs actuals no sapiguen d’aquesta realitat, de la 
seva diagnosi i del tractament a aplicar, no queda altra cosa que seguir participant 
d’iniciatives que permetin atenuar els símptomes de la realitat actual. 
 
El GMDM votarà favorablement el dictamen. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC , manifesta el vot 
favorable del Grup municipal del PSC a la creació de la Taula del Tercer Sector per a 
les Emergències Socials, una eina que ha de ser de coordinació, transparent i solidària 
entre totes les parts i totes les entitats, per tal d’atendre l’emergència social que estem 
patint.  
 

 De la primera reunió es desprèn una bona predisposició de tothom, es va parlar 
obertament amb honestedat recíproca per coordinar i per treure el màxim rendiment 
dels recursos limitats de què es disposa per poder oferir-los a les persones que ho 
necessiten. 

 
Celebren que l’Ajuntament lideri aquesta coordinació i sempre els tindran al costat.  
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Diu que havia escrit la paraula satisfacció per la creació d’aquesta taula, però l’ha 
tatxat en recordar la frase del company de Democràcia Municipal, Ton Sierra, quan 
deia que considerava un fracàs de la societat la necessitat de tenir una Taula del 
Tercer Sector per a Emergències Socials. El va fer reflexionar, però mentre sigui 
necessària el millor que poden fer tots plegats, a més de tenir-la, és tenir-la ben 
engreixada per trobar les solucions i els recursos que convinguin per a evitar les greus 
conseqüències d’aquesta crisi. 
 
Acaba la seva intervenció amb l’agraïment del PSC a tots els membres que hi 
participen. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP , manifesta que 
s’abstindran en la votació del dictamen tot i que participaran en principi en la Taula del 
Tercer Sector. 
 
Tenen dubtes de l’eficàcia de la Taula més enllà d’un punt de trobada on el govern 
expliqui les accions que s’estan duent a terme. 
 
Tal i com diu el dictamen: La finalitat d’aquesta Taula és coordinar el treball que totes 
aquestes entitats realitzen en la lluita contra l’exclusió amb l’administració, per tal de 
garantir els drets i la cobertura de les necessitats bàsiques de tota la població.   
 
Consideren que no hi ha un objectiu clar de la Taula i que només serveixi per a un 
intercanvi  d’opinions i sensibilitats entre el govern, oposició i entitats. 
Troben a faltar algunes entitats i col·lectius manresans que fan una feina de vital 
importància a la ciutat per tal de donar resposta a les necessitats socials existents com 
la PAH, o les Associacions de Veïns. 
 
No entenen que formi part de la Taula una Fundació privada d’una multinacional 
manresana que factura prop de 400 milions d’euros anuals. Tenen clar que per acabar 
amb les desigualtats que han portat a l’actual situació d’emergència social cal canviar 
les regles del joc i aquestes regles passen per canviar els grans lobbies empresarials i 
repartir el treball i la riquesa. 
 
Només acabant amb els privilegis d’uns pocs aconseguiran fer front a la situació actual 
de pobresa i desigualtats. 
 
 
La senyora Àngels Santolària, regidora delegada d’A cció Social i Cooperació , 
respon al senyor Jordi Garcés que, respecte a les entitats que conformen la Taula, en 
un Consell Municipal de Serveis Socials es va proposar la seva creació, integrada per 
tots els agents del Tercer Sector de Manresa; es va convidar a qui en volia formar part, 
tenint en compte que hi ha entitats del Tercer Sector que no treballen aquests temes 
sinó que es dediquen a sanitat, dependència, etc., i tampoc es tracta que totes les 
entitats vagin a tot arreu, sinó aquelles a qui realment els afecta. 
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D’aquest Consell Municipal de Serveis Socials va sortir la composició de les entitats 
que conformen la Taula i, tant una com l’altra, estan obertes a totes les entitats que en 
vulguin formar part.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.1, i 
el ple l’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 3 abstencions (3 GMCU P ) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
  
 
 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
6.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació de l’aplicació 

pressupostària 241.60.489.20, Oficina Tècnica Labor al-Subvencions 
nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 14 
d’abril de 2016, que es transcriu a continuació: 

“El Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost municipal per al 2016 el 17 de 
desembre de 2015, essent vigent des del 25 de gener de 2016. 

 D’acord amb el pressupost municipal per a l’exercici 2016, es preveu una aplicació per 
l'execució del programa Oficina Tècnica Laboral (programa 241.60 – Secció 
d’Ocupació. Oficina Tècnica Laboral). Aquesta part del pressupost municipal aprovat 
pel 2016 està distribuïda i finançada d’acord amb el següent detall: 

 

 24160 Oficina 
Tècnica 
Laboral 

42.393,00 Finançament 
aplicat al 
programa 

42.393,00 Finançament 
previst 

42.393,00 

241.60.489.20 Subvencions 
nominatives 

42.393,00 Previsió subvenció 
DIBA Xarxa 
Governs Locals 
OTL Bages aplicat 
al programa 

42.393,00  42.393,00  

 

Aquesta distribució es va preveure tenint com a referència al recurs econòmic per al 
finançament de l’Oficina Tècnica Laboral atorgat per la Diputació de Barcelona pel 
passat exercici 2015. 

El dia 4 de març de 2016, la Diputació de Barcelona va comunicar l’acord que, entre 
d’altres, resol aprovar el fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de Serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
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Locals”. El Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona és qui ha aprovat la concessió d’aquest recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”.  

Segons les ràtios establertes pels ajuts d’aquest fons de prestació l’import aprovat pel 
2.016 és de 45.112,80 euros. Aquest import és superior al del 2015, que fou de 
43.392,93 euros. Per tant és preveu acceptar aquest ajut econòmic i aplicar els 
45.112,80 euros a l’exercici 2016, essent l’import 1.719,87 euros superior al previst 
inicialment.  

L’objectiu del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona és garantir una 
dotació econòmica destinada al suport del funcionament bàsic de les Oficines 
Tècniques Laborals (OTL), i els ajuts del fons de prestació s’estableixen en funció 
d’unes ràtios d’usuaris atesos, accions realitzades, població en edat de treballar 
susceptible de patir una malaltia mental, i zona d’influència de l’OTL, tot dades sobre 
execució real realitzada en l'any anterior a l'atorgament.  

 En aquest sentit, la Fundació Germà Tomàs Canet i l’Ajuntament de Manresa signen, 
des de l’any 2009, convenis anuals per tal de treballar conjuntament en la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb malaltia mental, tant en la vessant sanitària com 
en altres aspectes socials i econòmics. Un dels principals eixos de treball -exposats 
explícitament en els convenis- fa referència al suport a les persones amb malaltia 
mental per tal de millorar la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral. 

 L’objectiu del conveni és establir les condicions tècniques i econòmiques entre 
l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Germà Tomàs Canet, per materialitzar 
l’encomanda d’execució de l’actuació Oficina Tècnica Laboral, inserida en la 
convocatòria de la Diputació de Barcelona, XGL any 2016, en l’àmbit de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, Servei de Mercat de Treball - Integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals. 

L’import econòmic que s’inclourà en el conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa 
i la Fundació Germà Tomàs Canet, serà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
16.241.60.489.20 Subvencions nominatives, i per un import previst de 44.112,80€, per 
la qual cosa es fa necessari incrementar-la en 1.719,80€. Tot aquest import prové dels 
ingressos extraordinaris a aplicar del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona 
anomenat “Integració Sociolaboral de persones amb malalties mentals”. Aquests 
majors ingressos permetran que la Fundació Germà Tomàs Canet pugui ampliar 
l'oferta de sessions grupals d'orientació als usuaris. 

També aclarir que la diferència de 1.000 euros resultant de la diferència entre el total 
de subvenció atorgada (45.112,80 euros) i el nou import previst per l'aplicació 
pressupostària 16.241.60.489.20 (44.112,80 euros) s'aplicarà a l'aplicació 
pressupostària 16 241.14.226.99 Altres Serveis - Altres despeses diverses. En aquest 
cas però no es generen majors ingressos ja que la consignació inicial era superior a 
aquests 1.000 euros. 
 

Per tot l’exposat, el tècnic que subscriu, amb el vistiplau de la regidora delegada 
d’Ocupació, proposa aprovar la modificació de l'aplicació pressupostària 
16.241.60.489.20 de tal manera que la consignació sigui la següent, un cop aplicats 
els majors ingressos: 
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Aplicació 
pressupostària  

Oficina 
Tècnica 
Laboral 

Consignació 
inicial 

Baixa de 
crèdit 

Increment 
de crèdit 

Import 
majors 

ingressos 

Consignació 
final  

241.60.489.20 Subvencions 
nominatives 

42.393,00 ----  1.719,80 1.719,80 44.112,80 

    42.393,00 ----  1.719,80 1.719,80 44.112,80 

 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les 
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen 
de l’adopció d’un acord del ple municipal. 
 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària,  
241.60.489.20 relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció 
serà: 
 
Aplicació pressupostària  241.60.489.20:  
Oficina Tècnica Laboral. Subvencions nominatives .......................................  44.112,80 
 
Segon.-  Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades 
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal 
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament 
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a 
efectes de la seva entrada en vigor. 
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Tercer.-  Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que 
el dictamen fa referència a una modificació de l’aplicació pressupostària Oficina 
Tècnica Laboral-subvencions nominatives, per import de 1.719,80 € que, amb la 
consignació inicial que era de 42.393 €, passarà a tenir una consignació final de 
44.112,80 €.  
 
La Diputació de Barcelona va atorgar una subvenció superior a la prevista en el 
pressupost municipal i per això s’ha integrat a la consignació inicial.  
L’import econòmic s’inclourà en el conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Fundació Germà Tomàs Canet, per a la Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.1, i 
el ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres p resents i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reprod uït.  
  
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mod ificació dels imports de les 

subvencions nominatives previstes en el pressupost del 2016, a atorgar a 
diverses entitats veïnals. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 
d’abril de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Fets:  
 
1. En el pressupost municipal vigent hi figura l’aplicació pressupostària 16 

924.0.489.21 –Programa de Ciutadania,Barris i Serveis Públics. Altres 
Subvencions nominatives -, amb la següent previsió de subvencions nominatives :   

 
Federació AAVV (Biblioteques veïnals)  30.240,00 € 

 
2. El Tinent d’alcalde regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, ha proposat una 

ampliació del crèdit d’aquesta aplicació pressupostària i una modificació de les 
subvencions nominatives a atorgar, segons la següent distribució :  

 
 Federació AAVV (Biblioteques veïnals)   30.600,00 € 
 AV de la Font dels Capellans (biblioteca veïnal)     3.600,00 € 
 AV de Les Escodines (biblioteca veïnal)     3.600,00 € 
  
Fonaments de dret: 
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1. L’article 10 de l’ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple de la 
corporació el dia 20 de setembre de 2004, estableix que les subvencions podran 
atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni la 
publicitat, quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general 
inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple. 

 
2. Les competències per adoptar el present acord corresponen al Ple municipal, en 

tenir assignades les competències per a aprovar el pressupost municipal i les 
seves modificacions, de conformitat amb l’establert en els articles 22.2.e), de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i  52.2.f), del text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Hisenda i Organització, en exercici de les competències que m’han estat 
conferides per la delegació efectuada per Resolució de l’Alcalde número 700 de 29 de 
gener de 2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’11 de 
febrer de 2016, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
A  C  O  R  D  : 
 
Aprovar la modificació de les quanties de les subvencions nominatives consignades a 
l’aplicació pressupostària 16 924.0.489.21 del pressupost municipal vigent, d’acord 
amb la següent relació : 
 
 Federació AAVV (Biblioteques veïnals)    30.600,00 € 
 AV de la Font dels Capellans (biblioteca veïnal)        3.600,00 € 
 AV de Les Escodines (biblioteca veïnal)         3.600,00 €” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que 
el dictamen proposa fer un reforç d’una partida pressupostària –Programa de 
Ciutadania, Barris i Serveis Públics, amb una previsió inicial de 30.240 € per 
subvencions nominatives per a Biblioteques veïnals de la Federació d’AAVV. 
 
A instàncies del regidor delegat de Barris i Acció Comunitària s’ha equilibrat la partida 
pressupostària, essent l’import final de 37.800 € i quedarà distribuïda de la manera 
següent: 
 
- Federació AAVV (Biblioteques veïnals)  30.600,00 € 
- AV de la Font dels Capellans (biblioteca veïnal)   3.600,00 € 
- AV de Les Escodines (biblioteca veïnal)       3.600,00 € 
 
Demana el vot favorable del dictamen. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC ,  manifesta que el 
PSC s’abstindrà en la votació del dictamen perquè ho fa de forma habitual amb els 
canvis de partides. 
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No obstant això, donen suport i celebren que el programa de biblioteques veïnals 
pugui continuar endavant. 
 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , felicita a tothom 
per haver solucionat el problema de les biblioteques veïnals ja que són un projecte que 
hauria de ser prioritari tant per a la ciutat com per a l’equip de govern. 
 
Demana si ha previst algun calendari de pagaments tant per a aquest any com pel que 
resta de legislatura i així evitar l’ofec econòmic de les Associacions de Veïns.  
Consideren que haurien de disposar d’un calendari repartit durant l’any segons les 
seves necessitats i seria beneficiós per a tothom. 
 
Votaran a favor del dictamen, però no estan d’acord com s’ha gestionat. 
 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, lamenta que el 
PSC s’abstingui en la votació tot i que el dictamen fa referència a una modificació de 
les subvencions nominatives i no es tracta d’un canvi de partides. 
 
Pel que fa al pagament de les subvencions, diu que respecte a la tresoreria hi ha 
planificacions anuals que varien setmana a setmana i en aquests moments no pot 
saber com es pagaran les subvencions del  2016. 
Les subvencions del 2015 s’acabaran de pagar el setembre de 2016 i legalment les 
subvencions nominatives passen a ocupar l’últim lloc de les prelacions de pagaments. 
 
A partir del mes d’octubre es començaran a pagar fraccions de les subvencions del 
2016, intentant ser equitatiu ja que és un problema de liquidesa i no de pressupost, 
problema que prové de l’ajornament de tributs que limita la disponibilitat de liquidesa 
de caixa per poder fer front als pagaments. 
 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , diu que respecte 
a la prelació de pagaments saben que la Llei diu que els primers que han de pagar són 
els bancs, cosa que no estan complint i no és així perquè els grans partits espanyols 
van decidir que fos així mitjançant una Llei. 
 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, aclareix que el 
conveni estableix que els pagaments es faran, com a molt tard, durant el mes de maig 
de l’any següent, i fins a dia d’avui s’ha complert. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.2, i 
el ple l’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 3 abstencions (3 GMPS C ) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
6.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 8/2016, dins el pressupost municipal v igent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 6 de 
maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2017, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris  , a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de suplements de crèdits i de crèdits extraordinaris , 
per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2017. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2016 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen i creen , en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 8/2016 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització , informa que 
aquest expedient de modificació de crèdits comprèn canvis de partida, ajustos i 
incorporacions per un import total de 270.547,55 €, dels quals 1.719,80€ corresponen 
a majors ingressos i 268.827,75 € són modificacions de partides que es compensen 
entre elles: 
 
Són motiu de modificació les partides següents: 

� Un primer canvi de 4.270,00 € per ajustar la disponibilitat de les partides 
pressupostàries de Secretaria i Joventut, finançat pel capítol I. 
 

� 5.757,00 € per reforçar la partida de subvencions de pública concurrència de 
Ciutadania, Barris i Serveis públics.  
 

� 7.560,00 € per habilitar les subvencions nominatives a les biblioteques veïnals. 
� S’habiliten 20.000,00 € per reforçar les partides pressupostàries de les 

activitats culturals i esportives –Cicle festiu, Festa Major de Manresa 2016.   
 

� Es crea una partida per fer front al conveni a signar entre la Generalitat, la 
Diputació, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament, per a les obres de restauració de la 
col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa. 
 

� Reforçar amb 25.000,00 € per a despeses diverses respecte unes proves 
psicotècniques específiques per al personal de la Policia Local. 

 
En tots aquests casos aquests canvis de partides es financen pel capítol I. 
 

� Un reforç de 12.000 € per a la contractació dels monitors del Casal infantil 
d’estiu de les Escodines. 
 

� 450,00 € per incorporar un nou DEA. 
 

� En relació al Programa Complementari de Foment a l’Ocupació i de Suport a la 
Integració Social de la Diputació de Barcelona, s’han reconduït recursos a 
partides pressupostàries ja assignades per al Suport a l’economia productiva 
local.  
 

� Un canvi de partida per un import de 6.000,00 € per a Emergències socials, 
reforç per al mobiliari necessari dels pisos d’emergència socials. 
 

� Un increment de 1.719,80 € corresponents a majors ingressos d’una subvenció 
per a l’Oficina Tècnica Laboral, conveni a signar amb la Fundació Germà 
Tomàs Canet, restant una consignació final de 44.112,80 €. 
 

� 1.094,22 € per a la compra de càmeres de seguretat per a l’edifici de Casa 
Caritat. 

 
Demana el vot favorable al dictamen. 
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El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal  de C’s , diu que consideren 
que el procés per cobrir dues places de policia local, que tindrà un sobrecost de 
25.000 euros, s’ha degut a una manca de previsió. 
Demana que tinguin en compte de cara al futur la manca de plantilla del personal de la 
policia local. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que 
votaran en contra del dictamen degut a una sèrie d’aspectes que no veuen clars. 
 
Entenen que hi hagi modificació de crèdits com el de les biblioteques veïnals, tot i que 
són actuacions compromeses previstes i es podien haver incorporat al pressupost i ara 
s’ha de fer com a reconeixement de crèdits, però són temes menors. 
 
En relació als 25.000 euros per realitzar unes proves psicotècniques per al personal de 
la Policia Local, diu que segons se’ls va explicar a la Comissió Informativa aquests 
tests no els podia realitzar l’escola de Policia. 
 
Demana si actualment és més necessari personal per als Serveis Socials o per a la 
Policia Local. Però si les places són tant imprescindibles, tal i com diu l’equip de 
govern, encara entenen menys aquesta precipitació, ja que s’hauria d’haver fet una 
millor previsió i no és coherent i troben excessiu el cost per contractar una empresa 
privada per una feina que feia gratuïtament l’administració. 
 
Com que creuen que s’està abusant de la figura dels reconeixements de crèdit i no 
estan d’acord amb els 25.000 euros votaran en contra del dictamen.  
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització , respecte al 
tema de les obres de la Seu, diu que hi havia un conveni signat fins el 2015 i no hi 
havia cap compromís escrit per a aquest any i normalment són convenis amb una 
durada de 4 anys, simplement diu que se’ls hi va passar. 
 
Respecte al tema dels 25.000 euros, diu que amb previsió de no poder fer les proves 
amb l’escola de Mollet, el que és cert és que les proves psicotècniques són 
imprescindibles per poder accedir al cos de la policia local. 
 
En les darreres proves d’accés a la policia local, que es van fer fa més de cinc anys 
durant el mandat del tripartit, s’hi van presentar més de 120 candidats. Com que són 
proves que han de fer tots els candidats, per això s’ha fet la gestió, perquè si no es 
poden fer a l’escola de mossos de Mollet, l’ajuntament ha de fer la seva previsió per no 
quedar-se sense poder fer la selecció de personal, ja que els candidats han d’estar 
inscrits per començar el curs el setembre de 2016 fins el juny del 2017 i s’incorporaran 
de forma efectiva el juliol de 2017, aquest és el motiu. 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que 
més de 200 euros per cada psicotècnic els sembla una bestiesa. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.3 i el 
ple l’aprova per 14 vots afirmatius (7 GMCDC i 7 GM ERC), 3 vots negatius (3 
GMCUP) i 7 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït.  
 
 
6.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol ·licitud a la Direcció General 

del Cadastre de l’aplicació als valors cadastrals d els béns immobles 
urbans del terme municipal, dels coeficients que s’ estableixin a aquest 
efecte per a l’any 2017 per Llei de Pressupostos Ge nerals de l’Estat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 
d’abril de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Per acord del Ple de la Corporació del dia 21 de març de 2011 es va acordar: 

“1) Sol·licitar, durant el present 2011, a la Direcció General del Cadastre que efectuï 
una nova valoració cadastral a la ciutat de Manresa l’any 2012 amb l’objectiu que sigui 
d’aplicació des de l’1 de gener de 2013. 

2) Assegurar que aquesta nova valoració ajusti els valors en funció dels preus del 
mercat en aquell moment (2012) segons els procediments i la reglamentació vigent. 

3) Crear una comissió de seguiment en la que hi participin tots els partits amb 
representació al Ple municipal així com les entitats ciutadanes impulsores d’aquesta 
proposició. Les possibilitats de participació d’aquesta comissió estaran determinades 
en tot cas per allò que resolgui la Direcció General del Cadastre, que és qui efectua els 
treballs i pren les decisions respecte a la valoració cadastral. 

4) Reduir el tipus impositiu de l’IBI per l’any 2012 de manera que la recaptació global 
de l’IBI, en base al padró de 2011, no creixi més que l’IPC.” 

En compliment d’aquest acord, en data 16 de maig de 2011 es va sol·licitar a la 
Direcció General del Cadastre la realització d’una nova revisió cadastral, amb efectes 
tributaris per a l’any 2013. 

La Direcció General de Tributs va acceptar aquesta proposta, tot i que, segons la 
normativa actual, la revisió cadastral havia de tenir efectes per a l’any 2014. 

D’altra banda, la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses 
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica, al seu article 16.Dos, va modificar l’article 32.2 del text refós de la 
Llei del cadastre immobiliari (TRLCI), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 
de març, en els termes següents: 

2. Així mateix, les lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors 
cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en 
funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. 
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Els Ajuntaments podran sol·licitar l'aplicació dels coeficients previstos en aquest 
apartat quan concorrin els requisits següents: 

a. Que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels 
valors cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general. 
 

b. Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i 
els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, 
sempre que afectin de manera homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o 
zones existents en el municipi. 
 

c. Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció general del Cadastre abans del 31 
de maig de l'exercici anterior a aquell para el que se sol·licita l'aplicació dels 
coeficients. 
 

Correspon al Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques apreciar la concurrència 
dels requisits enumerats en el paràgraf anterior, mitjançant ordre ministerial que es 
publicarà en el "Butlletí Oficial de l'Estat" amb anterioritat al 30 de setembre de cada 
exercici, en la qual s'establirà la relació de municipis concrets en els quals resultaran 
d'aplicació els coeficients que, si escau, estableixi la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'exercici següent. 

L'aplicació dels coeficients previstos en aquest apartat, exclourà la dels coeficients 
d'actualització al fet que es refereix l'apartat un d'aquest article. 

Atès que la motivació principal de la sol·licitud d’elaborar una nova ponència de valors 
de caràcter general responia principalment a la necessitat d’ajustar els valors 
cadastrals vigents als valors de mercat actuals, el ple de la Corporació va acordar, en 
data 26 de febrer de 2013, desistir de la sol·licitud de revisió cadastral de caràcter 
general per a tot el municipi de Manresa i sol·licitar a la Direcció General del Cadastre 
l’aplicació dels coeficients que s'estableixin a aquest efecte als valors cadastrals dels 
béns immobles urbans del terme municipal, tant per a l'any 2014 com per a anys 
successius, per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, fins que els valors cadastrals 
del municipi es situïn en un entorn homogeni del 50% del valor de mercat.  

D’altra banda, també es va sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’elaboració 
d’una ponència parcial de valoració cadastral de determinats sectors en què les 
diferències entre valors cadastral i de mercat eren més acusades. Els nous valors 
cadastrals derivats d’aquest procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial va 
entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014, i va suposar una reducció del valor cadastral 
de les finques afectades d’entre el 25% i el 93%, en funció de les característiques de 
cada zona, el que representa una reducció mitjana del valor cadastral de totes les 
finques incloses en aquesta revisió, d’un 50%. 

Amb efectes per a l’exercici 2014, es va aplicar un coeficient reductor dels valors 
cadastrals del conjunt del municipi del 0,73 (el qual també es va aplicar sobre el valor 
resultant de la revisió cadastral de caràcter parcial). Igualment, per a l’exercici 2015 es 
va aplicar novament un coeficient reductor dels valors cadastrals del 0,71.  

Aquests coeficients de decrement venen determinats per les lleis de pressupostos de 
cada any, i afecten al conjunt de municipis que han sol·licitat la seva aplicació, essent 
el mateix per a tots els municipis en què la darrera ponència de valors de caràcter 
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general hagi entrat en vigor al mateix moment. Així, els coeficients a aplicar al nostre 
municipi no estan previstos en funció de les característiques del concret mercat 
immobiliari del municipi de Manresa, sinó que s’han previst per a un conjunt de 
municipis amb casuístiques molt diferents, però amb el tret en comú d’haver estat 
objecte d’una revisió cadastral que ha entrat en vigor l’any 2008.  

L’any 2015, l’Ajuntament havia constatat que en una bona part d’operacions de 
compra-venda d’habitatges entre particulars independents que havien tingut lloc durant 
el darrer any, el coeficient de referència dels valors cadastrals de 2015 en relació als 
valors declarats de transmissió es situaven al voltant del 50% +/- 10%. Per això, per a 
l’any 2016, l’Ajuntament va renunciar a l’aplicació del coeficient previst del 0,70, per 
considerar que d’aquesta manera els valors cadastrals s’allunyaven en excés del 
coeficient de referència al mercat del 0,50. 

En data 31 de març de 2016, el Gerent Regional del Cadastre de Catalunya - 
Barcelona, ha informat a aquest Ajuntament que el coeficient de decrement de valors 
cadastrals previst per a l’any 2017 és del 0,92. 

Es considera adequat sol·licitar l’aplicació del coeficient previst per a l’any 2017, que 
permetrà situar definitivament els valors cadastrals en l’entorn del 50% del valor de 
mercat, sense que aquests quedin sensiblement per sota d’aquest coeficient de 
referència al mercat. 

Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció. 

Per tot el que s’ha exposat, el regidor delegat d’Hisenda i organització, proposa al Ple 
de la corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER: Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals 
dels béns immobles urbans del terme municipal dels coeficients que s'estableixin a 
aquest efecte per a l'any 2017 per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, d’acord 
amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, prèvia apreciació pel Ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts. 

SEGON: Facultar a l’alcalde president de l’Ajuntament per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complementació d’aquest acord.” 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització , recorda que en 
el ple de la Corporació de 26 de febrer de 2013 es va aprovar sol·licitar a la Direcció 
General del Cadastre l’aplicació del sistema de coeficients, perquè el sistema de 
ponències havia decaigut. 
 
Tant per a l’any 2014 com per a anys successius s’ha sol·licitat l’aplicació d’aquest 
sistema que s’aprova per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, fins que els valors 
cadastrals se situïn al voltant homogeni del 50% del valor de mercat. 
 
A mitjans de l’any 2013 també es va sol·licitar una ponència parcial de valoració 
cadastral de determinats sectors en què les diferències entre els valors cadastrals i de 
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mercat eren molt acusades. La Direcció General del Cadastre ho va acceptar 
permetent que els elements que hi havia en aquesta ponència parcial respecte els 
valors a partir de l’1 de gener de 2014 experimentaven una reducció de mitjana del 
voltant del 50%. 
 
Per a l’exercici 2014 es va aplicar un coeficient reductor dels valors cadastrals del 
conjunt del municipi del 0,73, aplicats també sobre els valors resultants de la revisió 
cadastral de caràcter parcial. 
 
A l’exercici del 2015 es va aplicar el coeficient reductor dictaminat per la Direcció 
General del Cadastre en un 0,71. 
 
Aquests coeficients que s’aproven pel Ministeri no tenen en compte les 
característiques específiques de cap municipi, sinó que tenen en comú el fet d’haver 
fet la revisió cadastral l’any 2007 i entrada en vigor a partir de l’any 2008. 
 
L’ajuntament va demanar que a tots els coeficients que s’aprovin a partir del 2014 se li 
apliquessin els percentatges fins arribar a la reducció del 50%. 
 
L’any 2015 el coeficient del Ministeri per a aplicar el 2016 era del 0,70 i com que es va 
considerar que sobrepassava les estimacions de l’estudi del cadastre municipal, es va 
renunciar a aquesta aplicació. 
 
Per a aquest any el coeficient d’aplicació pels municipis que van fer la revisió l’any 
2007, per a la seva aplicació l’any 2008, el coeficient previst per a l’any 2017 és del 
0.92. 
 
Per això s’ha considerat preceptiu sol·licitar a la Direcció General del Cadastre, per tal 
de rebaixar una mica més els valors cadastrals, l’aplicació del coeficient per a l’any 
2017, del 0.92. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
   
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC , manifesta que 
aquests són dictàmens de difícil comprensió pel llenguatge que s’utilitza. 
 
Diu que el vot del PSC serà favorable, perquè entenen que es rebaixarà en un 8% més 
el valor cadastral que, sumat a la rebaixa de l’any 2014 del 27%, i de l’any 2015 del 
29%, el valor cadastral que ens afecta és molt similar al 50% del valor real de 
l’immoble. 
 
També votaran favorablement perquè el PSC, tot i ser un grup municipal que en 
aquests moments no governa, s’han situat sovint en la part no popular pel que 
respecta a la pressió fiscal. 
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Com que el dictamen no representa que hi hagi d’haver una rebaixa fiscal que faci 
disminuir els ingressos municipals, perquè els recursos són necessaris per poder 
atendre tots els serveis, i aquesta disminució no va vinculada al pagament de l’impost 
de l’IBI, són conscients que es poden equivocar però el votaran favorablement. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , diu que tal i com 
ha explicat el senyor Sala és un tema que ve de lluny. 
 
El Grup Municipal de la CUP sempre ha defensat la importància dels impostos, en 
especial de l’IBI, i el cadastre és el referent del punt de partida per a l’aplicació de l’IBI i 
sempre ha format part d’un debat conjunt. 
 
Consideren que passi el que passi amb el cadastre l’IBI s’hauria de mantenir. 
Respecte al cadastre diu que assigna uns valors irreals i això fa que hi hagi qui en faci 
una valoració molt superior al valor real dels immobles. 
 
Creuen que el mecanisme correcte és el de la nova ponència i les reduccions anuals 
no són una bona solució ja que no tenen en compte l’especificitat de cada municipi i 
són lineals.  
 
Cal una ponència que digui realment què val cada immoble a la ciutat.  
 
El GMCUP entén que aquesta reducció proposada per l’equip de govern no serà 
perjudicial per a una majoria de les manresanes i s’abstindran en la votació del 
dictamen. 
  
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització , dóna les 
gràcies als grups municipals del PSC i de la CUP pel seu posicionament. 
 
Recorda que el valor cadastral no afecta a l’IBI. Les aplicacions del cadastre estan 
relacionades amb la declaració del patrimoni, que afecta a les compravendes i les 
transmissions patrimonials que estan gravades per un impost i si el valor cadastral és 
més baix s’acaben pagant unes xifres més raonables. 
 
Segons la Direcció General del Cadastre, les revisions cadastrals pel sistema clàssic 
de ponència no creu que se’n vegin més en aquest país. Tot i així hi ha una comissió 
de treball que està analitzant si hi ha alguna zona concreta en què les valoracions 
cadastrals respecte a la incidència de mercat, tot i els ajustos que s’estan fent de 
coeficients, continuen tenint desfasaments importants i en aquest cas el Cadastre 
estaria disposat a fer alguna ponència parcial, com va fer l’any 2013. 
 
De totes maneres, s’està treballant amb la possibilitat que es pugui detectar alguna 
discrepància suficientment important com per poder-la plantejar al cadastre. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.4 i el 
ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GME RC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 
Sr. Miquel Davins) i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMD M) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
6.1.5 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la imposició i 

ordenació de contribucions especials per a la reali tzació de les obres del 
projecte d’urbanització del Passatge Burés (actualm ent Passatges Pau 
Sabater i Manuel Ignasi Vallés), entre els carrers Flor de Lis i Mossèn 
Serapi Ferrer. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de 
maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Vist l'informe emès conjuntament per la cap dels Serveis del Territori i la cap de 
Secció de Gestió Tributària i Inspecció, referent a la determinació del cost de l'obra 
PER A L ’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D ’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BURÉS ENTRE ELS 
CARRERS FLOR DE LIS I MOSSÈN SERAPI FERRER (ACTUALMENT PASSATGES PAU SABATER I 
MANUEL IGNASI VALLÉS ), percentatge de repartiment, mòdul aplicable, determinació de la 
zona especialment beneficiada i subjectes passius en l'expedient per aplicar 
contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres tenen la consideració 
d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels 
particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials per a la seva 
realització:  

1. Antecedents. 

1.1. Per acord del dia 6 de setembre de 2012 fou definitivament aprovat el PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BURÉS ENTRE ELS CARRERS FLOR DE LIS I MOSSÈN 
SERAPI FERRER.  

1.2. Al febrer de 2016 s’ha actualitzat el pressupost del projecte, aplicant l’IVA vigent, 
del 21%, i s’ha desglossat el seu import, en obres d’infraestructura d’aigua i 
claveguera,, d’una banda, i obres d’urbanització, de l’altra. El pressupost 
d’aquestes obres d’urbanització és de 89.709,04 € 

1.3. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 89.709,04€, 
després d’haver desglossat la part de l’obra que s’efectuarà per la companyia 
subministradora d’aigua potable. 

2. Legislació aplicable 

La legislació aplicable es determina pels preceptes següents: 

- art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el 
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLHL). 

- art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases 
del Règim Local. 



                        Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 de maig de 2016                      100 
 

 

- art. 52.2 f) i 114.3 j) 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. 

- art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària. 

- art. 28 a 37 i 58 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLHL). 

3. Fonaments de dret 

3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del TRLHL, 
constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte 
passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació 
de serveis públics, de caràcter local, por les entitats respectives. 

Per tant, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la 
realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de 
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit 
de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. El 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BURÉS ENTRE ELS CARRERS FLOR DE 
LIS I MOSSÈN SERAPI FERRER té aquesta consideració perquè s’inclou en una de 
les enumerades en l’art. 29 del TRLHL.  

Segons es desprèn de la memòria del projecte,  

La situació actual del Passatge és d’una plataforma a un sol nivell de terra amb 
trams de vorera de formigó. L’enllumenat públic és insuficient i no compleix cap 
normativa d’eficiència energètica i de contaminació lumínica. La xarxa elèctrica 
només disposa d’una línia aèria que alimenta una única escomesa. La resta de 
serveis soterrats són inexistents. Els accessos existents són per a persones i 
vehicles, per la part posterior de les cases; degut a la sinuositat del terreny cada 
accés té una cota relativa diferent segons la cota del terrenys actual. 

S’ha projectat la pavimentació de tot el passatge amb plataforma única. També 
es preveu soterrar la xarxa elèctrica aèria existent i estendre nova xarxa de 
telecomunicacions. Pel que fa a l’enllumenat públic es preveu la col·locació de 
lluminàries a façana. Finalment, es senyalitzarà el passatge i es col·locarà el 
mobiliari urbà que permeti la seva amplada.  

Aquesta configuració dels serveis a implantar i a ampliar constitueix el fet 
imposable del tribut atès que part de les actuacions són nous serveis 
(pavimentació, nova estesa de xarxa elèctrica soterrada, nova xarxa de 
telecomunicacions, mobiliari urbà i senyalització) per tant plenament constitutius 
del fet imposable d’acord amb l’article 28 TRLHL. 

D’altra banda, una altra part de les actuacions (enllumenat públic en façana) 
amplia de manera quantitativa i qualitativa el servei d’enllumenat, absolutament 
obsolet i amortitzat i fora de normativa. En aquest cas també es dona plenament 
la concurrència del fet imposable. 
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3.2. El pressupost d'execució material, obtingut pel sumatori dels imports resultants 
dels productes dels amidaments de cada partida pel seu preu unitari, segons 
consta en el projecte, té un import de VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS NOU 
euros amb QUATRE cèntims (89.709,04 €). 

3.3. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 
del TRLHL, que són les següents: 

Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i 
de direcció d’obres, de plans i de programes tècnics 0,00 

Import de les obres a realitzar 89.709,04 

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent 0,00 

Indemnitzacions 0,00 

TOTAL COST 89.709,04 
 

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres. 

El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost 
final resulta inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del 
càlcul de les quotes corresponents. 

3.4. Base imposable: La base imposable de les Contribucions Especials està 
constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que l'Ajuntament suporti per la 
realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis i amb 
independència de les Contribucions Especials que puguin imposar altres 
Administracions Públiques per la part de l'obra que les mateixes suportin.  

Si el límit màxim de la base imposable és, segons s’ha indicat del 90 %, cal 
pensar que aquest límit ha de ser operatiu per a aquella situació més favorable 
als interessos del contribuent, és a dir, que li representi el màxim de benefici, 
com resultaria de l’execució d’una nova obra d’urbanització que mutaria un sòl 
sense cap possibilitat d’edificació per no reunir la condició jurídica de solar, el 
convertiria en solar i, per tant, en edificable. 

Per aquest motiu, i considerant l’estat actual del passatge, pavimentat amb terra i 
transitable a peu i amb vehicle, i en el que els accessos que  existeixen són de 
vianants i de vehicles però són per la façana posterior de les cases unifamiliars. 

S’estima que, en funció del benefici obtingut pels contribuents, el percentatge del 
cost de les obres d’urbanització a repercutir-se als veïns, pot limitar-se al 50% 
del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres, donat que per 
una part l’ús del passatge és quasi exclusiu dels veïns, però per altre part les 
finques donen façana a d’altres carrers. La profunditat edificable, és edificable en 
planta baixa fins a façana amb el passatge, permet, però un ús potencial o real 
dels serveis de nou establiment o ampliació. 

Així, la base imposable resulta: 

Cost suportat pel municipi 89.709,04 
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Percentatge d'aplicació 50% 

Base imposable 44.854,52 
 

3.5. Les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment 
beneficiats per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest 
expedient, colindants amb el passatge on es realitzaran les obres i corresponen 
a l’illa cadastral 24110. 

 

3.6. Subjectes passius: L’article 30.1 TRLHL assenyala com a subjectes passius de 
les contribucions especials les persones especialment beneficiades per la 
realització de les obres. En aquest cas, d’acord amb l’article 30.2.a), en tractar-
se de contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o 
ampliació de serveis que afecten els béns immobles, els subjectes passiu seran 
els propietaris d’aquests béns. 

3.7. L’article 32.1.a) del TRLHL estableix que la base imposable de les contribucions 
especials es repartirà entre els subjectes passius aplicant, amb caràcter general, 
com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la 
seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a efectes de l’impost 
sobre béns immobles. 

3.8. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques 
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia 
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris esmentats, s’han 
considerat diferents mòduls de repartiment, elaborant-se diferents hipòtesis de 
repartiment: en funció de la configuració de les finques, quant a la seva façana i 
la seva diferent edificabilitat, en aplicació del planejament vigent, explorant-se els 
mòduls del volum edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar 
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i 
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen 
un major benefici,  i el de metres lineals de façana per considerar que la 
configuració de les finques respon a aquests mòduls de forma directa al seu 
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valor, atès que són els paràmetres de volum edificable (edificabilitat) i la 
configuració de les finques quant a façana al carrer, els dos elements que 
determinen el valor de mercat dels immobles, així com la utilitat real de les 
finques, a major edificabilitat major intensitat d’ús i a major longitud de façana 
majors possibilitats d’utilització d’un bé. 

Amb aquests mòduls s’han construït dues hipòtesis de repartiment en funció 
d’aquests factors, sense que cap dels dos donés un resultat just de repartiment. 
Per tant, segons és pot constatar en el gràfic adjunt, s’ha acabat escollint el 
mòdul mixt, format de la barreja dels dos anteriors, per considerar-lo el més 
equitatiu, donant lloc al repartiment que s’adjunta en aquest informe. 

 

% % € 
% % € 

44.854,52 €  
44.854,52 €  m3 22.427,26 €               

44.854,52 €               

50,00 50,00 19.217,00 m3 1,167053

Base liquidable

50,00 50,00 197,30 m 113,670857 m 22.427,26 €               
% % Mòdul Pressupost Mòdul Preu unitari 

 

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es 
calcularà aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent 
a la finca.  

El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions 
que experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de 
repartiment. 

4. Procediment i competència 

L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord 
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre 
els beneficiaris i els criteris de repartiment. 

L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat 
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85.  Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. 
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Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden 
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que 
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels 
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer. 

Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es 
notificaran  les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es 
podrà  formular recurs de  reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la 
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer 
o les quotes provisionals assignades. 

Una vegada finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els 
subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant les 
liquidacions que procedeixin i compensant els pagaments que s’haguessin realitzat. 

5. Caràcter finalista i fraccionament 

Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a 
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes 
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc 
anys. 

L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha 
de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la 
imposició i ordenació concreta. 

6. Conclusions 

6.1. Per a l'obra PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BURÉS ENTRE ELS 
CARRERS FLOR DE LIS I MOSSÈN SERAPI FERRER (ACTUALMENT PASSATGES PAU 
SABATER I MANUEL IGNASI VALLÉS ), és procedent exigir contribucions especials, 
perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, 
l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant 
contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i 
l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a repartir 
entre els beneficiaris i els criteris de repartiment. 

6.2. Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels 
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la 
naturalesa de l’obra. 

6.3. La base imposable serà com a màxim de 44.854,01 €, equivalents al 50% del 
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera 
el límit del 90% exigit per la llei. 

6.4. Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació 
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
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6.5. Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació 
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions 
especials. 

6.6. Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat 
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de  
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i 
es pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que 
han de satisfer o les quotes assignades. 

El regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per a la 
realització de les obres del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BURÉS ENTRE ELS 
CARRERS FLOR DE LIS I MOSSÈN SERAPI FERRER (ACTUALMENT PASSATGES PAU SABATER 
I MANUEL IGNASI VALLÉS ). 
 
El percentatge de repartiment es fixa en el 50% dels cost suportat pel municipi. 
 
SEGON: Aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut, que de 
conformitat amb l’article 34.3 del TRLHL conté els extrems següents: 
a) Cost de realització de les obres: 

 
 

Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de 
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics 0,00 

Import de les obres a realitzar 89.709,04 

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent 0,00 

Indemnitzacions 0,00 

  

TOTAL COST 89.709,04 
 
Aquest cost té caràcter de mera previsió, i en base al que disposa el TRLHL poden 
patir variacions a l’alça o a la baixa en funció del cost efectiu de les obres, el qual 
serà el que computi per a l càlcul de les quotes definitives.  

 
b) Base imposable: 

No hi ha previsió de l’atorgament de cap subvenció per a la realització d’aquestes 
obres, i per tant, el cost total de les obres serà el cost suportat pel municipi. 

La base imposable resulta d’aplicar al cost suportat pel municipi el percentatge de 
repartiment del 50%, tal i com s’ha acordat al punt primer:  

Cost suportat pel municipi 89.709,04 

Percentatge d'aplicació 50% 

Base imposable 44.854,51 
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*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la L lei Orgànica de Protecció de Dades 
c) Relació de subjectes passius: 

 
S’assenyalen com a subjectes passius de les contribucions especials les persones 
especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint la consideració de 
persones especialment beneficiades els propietaris dels béns immobles afectats per 
l’execució del projecte:  

2411003  COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

 C de FLOR DE LIS 21 

1    C. 
Propietat 
: 

34,000         

                Locals : 01 BX 001      

2    C. 
Propietat 
: 

33,000         

                Locals : 01 01 001       

3    C. 
Propietat 
: 

33,000         

                Locals : 01 02 001       
                                
2411004    C de FLOR DE LIS 19   
                                

2411005    C de FLOR DE LIS 17 
                   
                                

2411006    C de FLOR DE LIS 15 
                                

2411007  COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

 C de FLOR DE LIS 13 

1    C. 
Propietat 
: 

2,850         

                Locals : 01 BX 001      

2    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 01 BX 002      

3    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 01 BX 003      

4    C. 
Propietat 
: 

9,870         

                Locals : 01 BX 001      

5    C. 
Propietat 
: 

23,560         

                Locals : 01 01 001       
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6    C. 
Propietat 
: 

23,560         

                Locals : 01 02 001       

7    C. 
Propietat 
: 

34,420         

                Locals : 01 03 001, 01 SA 001  
                                
2411008  COMUNITAT DE 

PROPIETARIS 
 C de FLOR DE LIS 11   

1    C. 
Propietat 
: 

30,000         

                Locals : 01 BX 001      

2    C. 
Propietat 
: 

50,000         

                Locals : 01 02 001, 01 AT 001 

3    C. 
Propietat 
: 

20,000         

                Locals : 01 01 001       
                                
2411009  COMUNITAT DE 

PROPIETARIS 
 C de FLOR DE LIS 9   

1    C. 
Propietat 
: 

22,670         

   Locals : 01 BX 001      

2    C. 
Propietat 
: 

28,050         

                Locals : 01 BX 002      

3    C. 
Propietat 
: 

26,360         

                Locals : 01 01 001       

4    C. 
Propietat 
: 

22,920         

   Locals : 01 02 001       
                                
2411010    C de FLOR DE LIS 7   
                                

2411011    C de FLOR DE LIS 5 
                                

2411012  SOCIETAT D'INVERSIÓ 
MONROS ARCONADA, SL 

 C de FLOR DE LIS 3 
                   
                                

2411014  SOCIETAT D'INVERSIÓ 
MONROS ARCONADA, SL 

 C MAJOR 83 
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2411015    C MAJOR 81 
                   
                                

2411017    C MAJOR 79 
                   
                                

2411018    C MAJOR 77 
                                

2411019    C MAJOR 75 
                                

2411025    C de SANT JOSEP 46 
                                

2411026    C de SANT JOSEP 48 
                                

2411027    C de SANT JOSEP 50 
                   
                                

2411031  COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

 C de MOSSÈN SERAPI FARRÉ 28 

1    C. 
Propietat 
: 

3,000         

                Locals : 01 ST 001       

                                
2    C. 

Propietat 
: 

5,500         

                Locals : 01 BX 001      

3    C. 
Propietat 
: 

3,000         

                Locals : 01 BX 002      

4    C. 
Propietat 
: 

2,870         

   Locals : 01 01 A        

5    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 01 01 B        

6    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 01 02 A        

7    C. 
Propietat 
: 

2,870         

   Locals : 01 02 B        

8    C. 
Propietat 

2,870         
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: 
                Locals : 01 03 A        

9    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 01 03 B        

10    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 01 04 A        

11    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 01 04 B        

12    C. 
Propietat 
: 

2,240         

                Locals : 01 05 A        

13    C. 
Propietat 
: 

2,240         

                Locals : 01 05 B        

14    C. 
Propietat 
: 

5,030         

                Locals : 02 ST 001       

15    C. 
Propietat 
: 

5,500         

                Locals : 02 BX 001      

16    C. 
Propietat 
: 

5,800         

                Locals : 01 BX 002      

17    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 02 01 C        

18    C. 
Propietat 
: 

2,830         

                Locals : 02 01 D        

19    C. 
Propietat 
: 

3,500         

                Locals : 02 01 E        

20    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 02 02 C        
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21    C. 
Propietat 
: 

2,830         

   Locals : 02 02 D        

22    C. 
Propietat 
: 

3,500         

                Locals : 02 02 E        

23    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 02 03 C        

24    C. 
Propietat 
: 

2,870         

                Locals : 02 03 D        

25    C. 
Propietat 
: 

3,500         

                Locals : 02 03 E        

26    C. 
Propietat 
: 

2,870         

   Locals : 02 04 C        

27    C. 
Propietat 
: 

2,830         

                Locals : 02 04 D        

28    C. 
Propietat 
: 

3,500         

                Locals : 02 04 E        

29    C. 
Propietat 
: 

2,200         

   Locals : 02 05 C        

30    C. 
Propietat 
: 

2,190         

   Locals : 02 05 D        

31    C. 
Propietat 
: 

3,500         

                Locals : 02 05 E        
                                
2411042    PTGE de BURÉS S/N   

2411000 
 AJUNTAMENT DE 

MANRESA 
 

PTGE de BURES S/N 

 
d) Criteris de repartiment 
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El mòdul de repartiment de les contribucions especials serà la combinació del volum 
edificable i els metres lineals de façana: 
 
 

% % € /
% % € /

% Aplicació

ml 22.427,26 €               

44.854,51 €               

50,00 50,00 44.854,51 €                 192,35 m 116,596075

Base liquidable

50,00 50,00 44.854,51 €                 18.965,00 m3 1,182560 m3 22.427,25 €               

% Mòdul Pressupost 

d'execució

Mòdul Preu unitari 

mòdul

 
 

e) Quotes provisionals 
 
Es detallen les quotes aplicables a cada un dels subjectes passius enumerats a 
l’apartat c), una vegada aplicat el mòdul de repartiment definit a l’apartat d) 
 
 

2411000   AJUNTAMENT DE MANRESA                       63   63   252   0   4,95   0,00   0,00 €                      

                % Exempció :  100,000                         

2411003   COMUNITAT DE PROPIETARIS   C de FLOR DE LIS 21   182   40   668   130   2,71   35.669,35   1.087,64 €           

1     C. Propietat : 34,000                                               369,80 €                

2     C. Propietat : 33,000                                               358,92 €                

                Locals : 01 01 001       

3     C. Propietat : 33,000                                               358,92 €                

                Locals : 01 02 001       

                                                 

2411004     C de FLOR DE LIS 19   189   95   1.597   284   6,83   42.153,21   2.640,16 €           

         

                                                 

2411005     C de FLOR DE LIS 17   209   104   1.656   149   7,08   48.256,90   2.737,43 €      

                                    

                                                 

2411006     C de FLOR DE LIS 15   218   110   521   230   7,33   34.463,85   1.441,24 €           

                                                 

2411007     C de FLOR DE LIS 13   199   98   448   459   6,66   172.276,30   1.292,73 €           

1     C. 
Propietat 
: 

2,850                                               36,84 €                   

                Locals : 01 BX 001       

2     C. 
Propietat 
: 

2,870                                               37,10 €                   

                Locals : 01 BX 002       

3     C. 
Propietat 
: 

2,870                                               37,10 €                   

                Locals : 01 BX 003       
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4      C. 
Propietat 
: 

9,870                                               127,59 €                

                Locals : 01 BX 001       

5      C. 
Propietat 
: 

23,560                                               304,57 €                

                Locals : 01 01 001       

6      C. 
Propietat 
: 

23,560                                               304,57 €                

                Locals : 01 02 001       

7      C. 
Propietat 
: 

34,420                                               444,96 €                

                Locals : 01 03 001, 01 SA 001       

                                                 

2411008   COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

  C de FLOR DE LIS 11   217   108   493   208   7,05   105.761,40   1.376,74 €           

         

1      C. Propietat : 30,000                                               413,02 €                

                Locals : 01 BX 001       

2      C. Propietat : 50,000                                               688,37 €                

                Locals : 01 02 001, 01 AT 001       

3      C. Propietat : 20,000                                               275,35 €                

                Locals : 01 01 001       

                                                 

                                                 

2411009   COMUNITAT DE PROPIETARIS   C de FLOR DE LIS 9   236   117   534   510   7,79   78.188,38   1.508,69 €           

1      C. Propietat : 22,670                                               342,02 €                

   Locals : 01 BX 001       

2      C. Propietat : 28,050                                               423,19 €                

                Locals : 01 BX 002       

3      C. Propietat : 26,360                                               397,69 €                

                Locals : 01 01 001       

4      C. Propietat : 22,920                                               345,79 €     

   Locals : 01 02 001       

                                                 

2411010      C de FLOR DE LIS 7   240   121   550   504   7,95   50.075,14   1.545,56 €           

         

                                                 

2411011      C de FLOR DE LIS 5   353   299   2.492   2.177   47,68   126.908,28   8.328,12 €           

                                                 

2411012   SOCIETAT D'INVERSIÓ MONROS 
ARCONADA, SL 

  C de FLOR DE LIS 3   67   26   279   267   7,97   26.728,67   1.231,56 €           
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2411014   SOCIETAT D'INVERSIÓ MONROS 
ARCONADA, SL 

  C MAJOR 83   132   65   689   506   8,45   26.741,42   1.764,62 €           

                                    

                                                 

2411015      C MAJOR 81   130   65   621   635   7,94   76.015,00   1.643,63 €           

                                    

                                                 

2411017      C MAJOR 79   119   59   497   500   6,30   72.598,39   1.299,65 €           

                                    

                                                 

2411018      C MAJOR 77   131   65   503   401   6,42   24.555,22   1.316,79 €           

                                                 

2411019      C MAJOR 75   135   14   106   79   1,63   25.174,67   308,99 €                

                                                 

2411025      C de SANT JOSEP 46   282   142   569   569   6,92   211.182,76   1.450,66 €           

                                                 

2411026      C de SANT JOSEP 48   286   141   565   0   7,07   83.993,00   1.463,04 €           

                                                 

2411027      C de SANT JOSEP 50   296   150   599   183   7,15   54.432,86   1.511,81 €           

  
 

                                  

                                                 

2411031   COMUNITAT DE PROPIETARIS   C de MOSSÈN SERAPI 
FARRÉ 28 

  558   209   2.511   3.044   15,00   527.696,81   5.257,59 €           

1      C. 
Propietat 
: 

3,000                                               157,73 €                

                Locals : 01 ST 001       

2      C. 
Propietat 
: 

5,500                                               289,17 €                

                Locals : 01 BX 001       

3      C. 
Propietat 
: 

3,000                                               157,73 €                

                Locals : 01 BX 002       

4      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €                

   Locals : 01 01 A       

5      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €        

                Locals : 01 01 B       

6      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €                

                Locals : 01 02 A       

7      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €                

   Locals : 01 02 B       
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8      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €                

                Locals : 01 03 A       

9      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €                

                Locals : 01 03 B       

10      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €                

                Locals : 01 04 A       

11      C. 
Propietat 
: 

2,870                                               150,89 €                

                Locals : 01 04 B       

12      C. Propietat : 2,240                                               117,77 €                

                Locals : 01 05 A       

13      C. Propietat : 2,240                                               117,77 €                

                Locals : 01 05 B       

14      C. Propietat : 5,030                                               264,46 €                

                Locals : 02 ST 001       

15      C. Propietat : 5,500                                               289,17 €                

                Locals : 02 BX 001       

16      C. Propietat : 5,800                                               304,94 €                

                Locals : 01 BX 002       

17      C. Propietat : 2,870                                               150,89 €                

                Locals : 02 01 C       

18      C. Propietat : 2,830                                               148,79 €                

                Locals : 02 01 D       

19      C. Propietat : 3,500                                               184,02 €                

                Locals : 02 01 E       

20      C. Propietat : 2,870                                               150,89 €                

                                                 

                Locals : 02 02 C       

21   C. 
Propietat : 

2,830                            148,79 €                 

                Locals 
: 

  02 02 D                           

22        C. 
Propietat : 

3,500                            184,02 €                 

                Locals 
: 

  02 02 E                            

23     C. 
Propietat : 

2,870                            150,89 €                 

                Locals 
: 

  02 03 C                           

24      C. 
Propietat : 

2,870                            150,89 €                 

                Locals 
: 

  02 03 D                           

25     C. 
Propietat : 

3,500                            184,02 €                 

                Locals 
: 

  02 03 E                            
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26    C. 
Propietat : 

2,870                            150,89 €                 

                Locals 
: 

  02 04 C                           

27     C. 
Propietat : 

2,830                            148,79 €     

                Locals 
: 

  02 04 D                           

28        C. 
Propietat : 

3,500                            184,02 €                 

                Locals 
: 

  02 04 E                            

29   C. 
Propietat : 

2,200                            115,67 €                 

                Locals 
: 

  02 05 C                           

30    C. 
Propietat : 

2,190                            115,14 €            

                Locals 
: 

  02 05 D                           

31     C. 
Propietat : 

3,500                            184,02 €                 

                Locals 
: 

  02 05 E                            

                                                 

2411042        PTGE de BURÉS S/N      335     334     1.337    2.506  16,42   143.318,13  4.791,11 
€           

 

                                               43.997,76 

€        

 

 
 

TERCER: Remetre’s, en allò que no estigui previst en aquest acord, i en aplicació del 
TRLHL, a l’ordenança fiscal de contribucions especials vigent al municipi de Manresa. 
 
QUART:  En aplicació del que preveu l’article 33.2 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i 
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així 
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents 
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent: 

o El 40% a l’inici de l’execució de les obres 

o El 40% quan s’hagi executat el 50% del pressupost 

o El 20% a la finalització de les obres 

CINQUÈ:  Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte 
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió 
de la província. 

Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-
hi les reclamacions que considerin oportunes. 

Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords 
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març. 
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SISÈ: Advertir els propietaris afectats que podran constituir l’Associació Administrativa de 
contribuents en els termes i als efectes del que disposen els articles 36 i 37 del TRLHL. 

 

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament  i Projectes Urbans, informa 
que el projecte d’urbanització del passatge Burés és una vella reivindicació tant dels 
veïns com de l’Associació de veïns i que el Consell de Districte Nord l’any 2012 es va 
fer seva i va acordar començar a fer una bossa per fer front a la urbanització d’aquest 
passatge, és a dir, durant els últims tres anys part d’aquest pressupost del Consell de 
Districte s’ha reservat per fer front a aquesta obra llargament reivindicada. 

El projecte comprèn la urbanització del vial entre el carrer Mossèn Serapi Ferrer i el 
carrer Flor de Lis. Actualment el passatge és de terra, amb algun tram de vorera de 
formigó i té uns serveis molt precaris, tant pel que fa a l’enllumenat com al 
clavegueram. 

El projecte convertirà aquest passatge en un vial de plataforma única, amb prioritat per 
a vianants, i la urbanització, amb paviment a un sol nivell, es resoldrà amb aglomerat 
asfàltic i unes faixes laterals de llamborda de formigó. 

Pel que fa als serveis, l’actuació inclou la millora del serveis d’enllumenat, l’abastament 
d’aigua potable, el clavegueram i l’eliminació dels creuaments aeris de la xarxa 
elèctrica que aniran soterrats. 

El projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament el 6 de setembre de 2012, i el 
2016 s’ha actualitzat el pressupost aplicant l’IVA vigent que, entre el 2012 i el 2016 es 
va modificar i ha passat a ser del 21%. 

El pressupost total del projecte s’ha desglossat en dos conceptes, un que fa referència 
a les infraestructures: sanejament i abastament d’aigua, i l’altre, la urbanització del 
carrer: pavimentació i millora de l’enllumenat. 

Aquesta partida, amb un pressupost total de 149.709,03 € iva inclòs, la part 
corresponent al sanejament i abastament d’aigua l’assumirà Aigües de Manresa, per 
un import de 60.000 €, ja que és l’empresa municipal que té competència en el 
subministrament i abastament, i de l’erari públic ha de sortir la resta 89.709,03 €. 

Atès que es tracta d’un vial de nova urbanització la base imposable de les 
contribucions especials està constituïda, segons la llei com a màxim, pel 90% del cost 
que l’Ajuntament suporti per a la realització de les obres. Tenint en compte aquest 
90% qualsevol aportació, sigui subvenció o altres que comportin un menor benefici per 
part dels veïns cal tenir-los en compte minorant sempre el percentatge que han 
d’aportar els veïns. 

Per aquest motiu i considerant l’estat actual del passatge, amb un paviment de terra i 
transitable a peu i amb vehicle i en què els accessos que existeixen són de vianants i 
de vehicles, però per la façana posterior de les cases, és a dir, no és el carrer principal 
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d’accés a bona part d’aquestes cases, es va fixar limitar les contribucions especials en 
un 50% de l’aportació que ha de fer l’Ajuntament. 

Així doncs, l’import total de les contribucions és de 44.854,52 €, per tant aquesta és 
l’aportació dels veïns, i una aportació igual serà la que es farà a través de la bossa que 
durant tres anys el Consell de Districte Nord va decidir destinar a la urbanització 
d’aquest carrer. 

En el darrer Consell de Districte del 4 de maig ja es va informar que s’aprovarien les 
contribucions especials en aquest ple, amb caràcter previ a l’execució de l’obra. 

Un cop aprovades aquestes contribucions es convocarà els veïns per explicar-los la 
participació que els correspon i, si s’escau, puguin presentar al·legacions. Un cop 
resoltes les possibles al·legacions i l’expedient de contractació es preveu que les obres 
es portin a terme passat l’estiu. 

Per tot l’exposat demana el vot favorable al dictamen. 

 

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP, demana si la 
majoria de veïns i veïnes hi estan d’acord, tot i que entén que sí ja que va ser a petició 
d’aquests, i si en les aportacions que han de fer s’ha previst l’opció de pagar a terminis 
en el cas que algú no pogués fer-hi front. 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon que pel 
que fa a la conformitat dels veïns diu que són aquests que demanen que es faci l’obra, 
però desconeix si la conformitat és del 100% o no, i que si ho han demanat de forma 
reiterada durant tres anys i el Consell de Districte ha permès que una part dels diners 
es reservés per poder-lo dur a terme, creu que ha de ser majoritari. 

La propera fase és l’exposició pública de les contribucions especials perquè tothom 
sàpiga què li correspon. 

Explica que quan es tracta d’un carrer es calcula per metre lineal de façana perquè la 
volumetria és la mateixa per a tothom, però en aquest cas, com que es tracta d’un 
passatge interior però que també dóna façana pels extrems, si es feia només per 
metre lineal hi havia uns desajustos importants, i si es feia per volumetria passava el 
mateix, ja que el que només té darreres de volumetria en té molt poca, però el que 
està donant a xamfrà la volumetria pujava molt i es va optar per un sistema mixt que 
consisteix en ponderar al 50% els metres lineals amb el 50% de la volumetria, de 
forma que quedava un repartiment més redistribuït i just. 

Les contribucions especials, llevat d’algun cas puntual, estan al voltant dels 150 €, tot i 
que hi ha algun propietari que, o bé té molts metres lineals o molta volumetria, i que 
aplicant el coeficient mixt li corresponen 8.300 €, quatre o cinc al voltant dels 1.000 € i 
la resta sobre els 300 o 400 €. 
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Pel que fa a l’ajornament de pagament diu que si hi ha algú interessat ja ho demanarà, 
ja que hi ha un procediment fixat al respecte, però tractant-se d’aquestes xifres i tenint 
propietat immobiliària tothom acaba pagant, però ja s’estudiarà cada cas com sempre 
s’ha fet. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.5 a votació, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC 3 GMCUP, 2 GMC’s, 1 
GMDM, i 1 Sr. Miquel Davins), i 3 abstencions (3 GM PSC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reprod uït.  

6.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transpa rència  

6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mod ificació de la plantilla de 
personal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans, 4 de maig 
de 2016, que es transcriu a continuació: 

“En la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa, hi ha dues places, 
una a l’apartat de l’escala d’administració general, sots-escala administrativa, i una 
altra a l’escala d’administració especial, tècnic especialista de gestió especialitzada 
que actualment estan cobertes per personal amb aquestes categories, que a la realitat 
estan desenvolupant tasques d’una responsabilitat de nivell superior.  
 
Aquestes responsabilitats venen determinades pel desenvolupament de les tasques 
inherents al lloc de treball de Tècnic de Grau Mitjà del Programa de Joventut, en un 
cas, i al de Tècnic de Grau Mitjà amb funcions de caràcter jurídic en l’altre.  
 
Atès que fins que no quedin vacants les places cobertes actualment, i durant el 
període en que es faci el procés de promoció interna per a la cobertura de les noves 
places, serà necessari que convisquin ambdues, i en el moment en que es cobreixin 
les de nivell superior caldrà amortitzar les de nivell inferior.   
 
Atès que l’article 20 de la Llei 48//2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat  ple 2016, autoritza a la incorporació de nou personal en els casos que sigui per 
cobrir necessitats per la gestió dels recursos públics. 
 
Atès que la modificació de plantilla de personal  que es proposa no suposa un 
increment real d’efectius, ja que la creació de les  places quedarà compensada per les 
que s’amortitzaran en el moment en que es produeixin les baixes i per tant quedin 
vacants les que estan ocupades actualment, . 
 
Atès el que disposen l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost 
durant l’any de la seva vigència si respon a criteris d’organització administrativa interna 
que no admetin demora per l’exercici següent. 
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Per tot això, el tinent d’alcalde de Recursos Humans i Transparència, proposa al Ple 
de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2016, aprovada 
per acord plenari de data 17 de desembre de 2015, en el sentit  de crear les places 
següents: 
 
1.1 CREAR A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala Tècnica 
Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada 
Número de places que es creen: 2 
 
2.- Exposar al públic aquesta modificació, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, pel període de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple, considerant-se aprovada 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 
 
 
El senyor Jaume Torras, regidor delegat de Recursos  Humans i Transparència, 
diu que tal com es va explicar a la Comissió Informativa el dictamen aprova la 
modificació de la plantilla de personal funcionari, en el sentit de crear dues places de 
Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada dins l’Escala d’Administració Especial, 
que vindran a substituir les actualment existents de Tècnic Especialista de Joventut i 
de la sots-escala Administrativa a Secretaria General. 
 
Es proposa un augment de categoria mitjançant un procés de promoció interna, atès 
que les persones que les ocupen estan desenvolupant tasques de nivell superior. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM, demana si aquestes 
dues noves places són perquè les ocupin les mateixes persones que hi ha actualment i 
quant temps fa que aquestes persones estan desenvolupant aquestes tasques de 
major responsabilitat pel sou i la plaça que ocupen. 
 
 
El senyor Jaume Torras, regidor delegat de Recursos  Humans i Transparència, 
respon que les places es cobriran mitjançant un procés de promoció interna i pel que 
fa a la segona pregunta diu que en pren nota i que li trametrà tan bon punt disposi de 
la informació. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 1 GMC’s  i 
1 Sr. Miquel Davins), i 5 abstencions (3 GMPSC, 1 G MDM i 1 GMC’s) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat  reproduït.  
 
 
Es fa constar que el senyor Andrés Rojo, del GMC’s,  es trobava fora de la sala en 
el moment de la votació. 
 
 
 
7 PROPOSICIONS 
 
7.1  Proposició del Grup Municipal de Democràcia Mu nicipal (DM), per a 

l’adaptació dels parcs infantils de la nostra ciuta t. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), 
13 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Els nens i nenes de la ciutat de Manresa necessiten espais de joc, on gaudir i 
compartir el seu temps, sense importar quines siguin les seves capacitats i en el qual 
aprenguin a viure en igualtat sense que les diferències siguin mai un obstacle. 

Els nens especials, són nens amb certes necessitats que els fan diferents als altres. 
Aquests requereixen d’una atenció constant i un tracte inclusiu. Els nens i nenes amb 
diversitat funcional, així com tot nen i nena, necessiten recreació i diversió com a part 
fonamental per al seu desenvolupament. 

En vista de la necessitat existent al nostre municipi de disposar d’espais recreatius que 
permeti als nens i nenes en condicions especials sentir-se còmodes i desenvolupar les 
seves capacitats, tot això, considerant que els parcs  són una eina per facilitar als nens 
i nenes amb diversitat funcional potenciar la seva motricitat i estimular els seus sentits 
a través dels jocs. 

La Declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño de l’Organització de les 
Nacions Unides, diu textualment: 

“El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben 
estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las  
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho” 

Els nens amb necessitats especials són en la seva majoria els grans oblidats de la 
nostra societat, al no tenir veu pròpia com a col·lectiu. 

Les enquestes realitzades als pares i mares d’aquests nens amb condicions especials, 
recull la gran necessitat i urgència d’espais de jocs inclusius. 
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L’objectiu desitjable seria que tots els parcs infantils de la nostra ciutat comptessin 
amb criteris d’accessibilitat universal, jocs i gronxadors, on poguessin jugar junts tots 
els nens manresans, independentment de les seves capacitats i condicions físiques 

La reivindicació de l’accessibilitat als nostres parcs infantils permetria conscienciar a la 
ciutadania manresana sobre la necessitat de l’accessibilitat universal i el disseny per a 
tots a través de una proposta percebuda com quelcom necessari  

A la Ordre Ministeral VIV/561/2010 on es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats, s’especifica el següent: 

Artículo 8. Sectores de juegos. 

(…) 2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o 
 permanente, permitirán la participación, interacción y desarrollo de habilidades por 
parte de todas las personas, considerándose las franjas de edades a que estén 
destinados. 

A dia d’avui aquestes condicions no es compleixen als parcs infantils de la nostra 
ciutat. 

Actualment es comercialitzen un ampli ventall de gronxadors i jocs adaptats: 

  

  

Per tot lo exposat anteriorment proposem: 
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L’ instal·lació de gronxadors i jocs adaptats en les zones de jocs infantils(parcs) del 
municipi, tant als existents com als de nova creació, així com fer els accessos adaptats 
i universals.” 

 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM, manifesta que els 
parcs infantils de la ciutat no es troben en condicions de permetre un joc inclusiu.  
Cada ajuntament és responsable de la cura de les seves ciutadanes, sobretot 
d’aquelles que per la seva especial situació necessiten d’una major cura i que com a 
infants no disposen d’una veu pròpia com a col·lectiu. 
 
El GMDM demana el vot favorable per fer una ciutat més inclusiva i més amable amb 
aquestes persones en condicions especials. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal  de la CUP, diu que fa 
temps van presentar una moció perquè s’adoptés una perspectiva de gènere en 
l’urbanisme de la ciutat de Manresa. 
 
El GMCUP entén que aquesta proposició també té, en part, aquest enfocament. La 
ciutat no pot crear desigualtats entre les persones i la proposició pretén acabar amb 
les desigualtats que es donen als parcs infantils de la ciutat entre infants. 
 
Diu que el problema de fons és que s’hagin de presentar proposicions d’aquest tipus, 
ja sigui aquesta, la que ha esmentat abans, o la del ple anterior sobre accessibilitat, 
per acabar amb les desigualtats que es donen a la ciutat tal com està configurada, tot i 
que no sempre són aprovades. Entenen que l’urbanisme denota ben bé les 
desigualtats. 
 
Pel que fa a la temàtica de la proposició entenen que l’edat infantil és la que més 
marca la vida de les persones i que les mostres de rebuig, sentir-se exclòs, etc, són 
sentiments que cap infant hauria de tenir. 
 
La proposició pretén en part incloure tots aquells infants amb mobilitat reduïda en tots 
els jocs de la ciutat. 
 
Per tot l’exposat el GMCUP votarà favorablement. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qual itat Urbana i Serveis, en nom 
de l’equip de govern manifesta la seva sensibilitat respecte a aquest tema i a la 
infància en general, i perquè les persones, amb igualtat, puguin disposar de l’espai 
públic. 
 
Diu que, tot i que la proposició se centra en els parcs infantils, vol fer referència al Pla 
Local d’Infància i Adolescència de la ciutat, que des del 20 de novembre de 2014 en 
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què es va aprovar, vigent fins el 2017, aborda els àmbits en què els infants, els 
adolescents i les seves famílies es desenvolupen, com la cultura, l’educació, les 
relacions socials, la salut, l’urbanisme, el lleure, l’esport, etc. 
 
Aquesta premissa implica la participació i implicació activa de totes les regidores i 
departaments de l’Ajuntament per fer possible que el Pla Local acabi implementant 
accions en benefici dels infants de la ciutat. 
 
Aquest pla té com a finalitat generar un instrument per a establir una estratègia global 
en matèria d’infància i adolescència, i ajudar, impulsar i planificar les polítiques 
destinades a millorar les condicions de vida dels infants i adolescents. 
 
El Pla pretén donar continuïtat a molts dels projectes iniciats i fomentar-ne de nous i 
s’estructura en quatre línies estratègiques durant aquest període 2014-2017.  
 
Dins de cada línia s’han identificat objectius generals i específics, així com les 
corresponents actuacions a desenvolupar. 
Aquest Pla ha permès ordenar moltes de les línies de treball en un marc comú. 
 
Dins d’una de les línies estratègiques és on s’inclouen les diferents actuacions que el 
pla preveu, en el marc d’accessibilitat de la ciutat i de l’espai públic, i dins d’aquesta 
estratègia les actuacions estan emmarcades amb un objectiu general que es defineix 
de la manera següent: Pensar la ciutat en clau d’infants, apropar-la, fent-la accessible i 
segura, la ciutat a la mida de l’infant. 
 
Les actuacions són les de: 

- Manteniment i millora de l’accessibilitat als espais de joc i equipaments infantils 
del lleure, que és el que la proposició de Democràcia Municipal pretén.  

- Ludoteques, casals infantils, esplais, parcs infantils, àrees de joc.  
- Assegurar la supressió de barreres arquitectòniques dins i fora dels centres 

educatius, especialment els municipals, prioritzant aquells que prestin una 
especial dificultat. 

- Millores urbanístiques i de mobilitat per fomentar una ciutat accessible als 
infants, treballant de forma conjunta, també amb la Regidoria de Gent Gran, en 
el marc de la Ciutat Amiga de la Gent Gran. 

- Anàlisi i millora progressiva de l’accessibilitat als equipaments infantils de lleure 
i culturals, esplais i casals infantils i àrees de joc de la ciutat. 

 
L’equip de govern és conscient que la ciutat té un recorregut a fer, que les 61 àrees de 
jocs infantils de la ciutat són moltes i que una gran majoria no donen cobertura a 
aquest col·lectiu de persones, però cal tenir en compte que aquest camí dependrà dels 
recursos econòmics de què es pugui disposar.  
 
En algun parc infantil ja s’ha fet alguna actuació en aquest sentit, canviant algun 
element de joc per elements inclusius, i també a l’hora de fer el manteniment i 
reposició dels elements d’aquestes àrees de joc es tindrà en compte aquest criteri 
d’inclusió i d’igualtat social.  
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Pel que fa als nous projectes urbanístics diu que tot i que els darrers anys no hi ha 
hagut possibilitat de fer-ne gairebé cap, hi ha pendents d’executar les fases I i II de la 
plaça Simeó Selga, en què l’àrea de jocs infantils respon clarament a aquests criteris 
d’inclusió. 
 
L’equip de govern votarà favorablement la proposició perquè és voluntat que aquests 
parcs responguin als criteris d’inclusió i en funció dels recursos econòmics s’anirà 
avançant en aquest camí.  
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal  de la CUP, intervé per 
demanar si en el canvi de jocs infantils que es va fer el passat estiu al Parc de l’Agulla, 
es van adoptar els criteris que preveu el Pla Local d’Infància i Adolescència. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qual itat Urbana i Serveis, respon 
que els canvis de jocs infantils del Parc de l’Agulla depenen de la Junta de la Sèquia, 
ja que no és competència directa de l’Ajuntament. 
Així mateix, proposa una esmena in voce a la proposició en el sentit de canviar la 
paraula proposem per la paraula acordem, de manera que la frase final dels atesos 
quedaria redactada de la forma següent: 
 
“Per tot l’exposat anteriorment acordem:” 
 
Amb la conformitat del Grup Municipal de DM, i en n o haver-hi més 
intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.1 a  votació, amb l’esmena in voce 
incorporada, i el Ple l’aprova per la unanimitat de ls 24 membres presents, i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de Democràcia Mun icipal (DM) per a la 

derogació del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre , pel qual es regulen 
les condicions administratives, tècniques i econòmi ques de les 
modalitats de subministrament d’energia elèctrica a mb autoconsum i de 
producció amb autoconsum. 

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), 
13 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“L’ autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l’hora de crear un nou 
model energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. 
L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l’exterior( en el cas de 
l’Estat espanyol és del 86%) i generar energia elèctrica de forma descentralitzada i 
respectuosa amb el medi ambient. D’altra banda, incrementa l’eficiència energètica, 
millora la competitivitat de les empreses i fomenta l’economia local; a més, és una 
eina, que en mans de l’Administració Pública, pot pal·liar la pobre. Molt més quan, a 
dia d’avui, no requereix cap subvenció pública per desenvolupar-se   
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Per aquestes raons i per necessitat de democratitzar l’energia, tal i com recull la 
proposta de Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora 
de l’autoconsum deuria tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se 
en les millors pràctiques disponibles 

Des de l’Administració Municipal no podem romandre aliens a aquest canvi. Les 
administracions públiques territorials són les més properes a la ciutadania, i les 
primeres que han d’exercir un paper exemplar i informatiu. 

Existeix un gran potencial de generar estalvis importants, que es poden destinar a fins 
socials, especialment a la impulsió de mesures contra la pobresa energètica. Per tant, 
hem d’utilitzar tots els recursos a la nostra disposició per garantir, dins del marc de les 
nostres competències, una transacció ordenada cap a un model energètic net i 
sostenible 

Per tot el citat anteriorment, considerem imperiosament necessari que es produeixi la 
derogació del Reial Decret 900/2015 del 9 de octubre, per el que s’estableix la 
regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats 
de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb 
autoconsum per a que sigui modificat integrament, considerant les millors pràctiques 
disponibles i obrint un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència, d’una 
normativa realment favorable al desenvolupament de l’autoconsum que permeti a la 
societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials, 
tenint en compte les consideracions dels diferents agents afectats per aquesta 
normativa 

Per tot l’exposat anteriorment, proposem: 

1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Manresa al Reial Decret 900/2015, 
d’autoconsum, i instar al Govern de l’Estat espanyol a la seva derogació. 

2. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.” 

 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM, manifesta que la 
situació actual de dependència energètica és molt elevada i una legislació que en lloc 
d’incentivar la seva reducció la vol augmentar encara més. 
 
Diu que no els sorprenen, tot i que es continuen indignant, les mesures destinades a 
castrar qualsevol mostra de sobirania popular que el govern de Madrid ha anat posant 
sobre la taula. 
 
Per aquest motiu cal que les administracions locals siguin les defensores primeres dels 
drets de les ciutadanes, i concretament en aquest cas les que instin a la derogació 
d’una legislació injusta i esclavista al servei del lobby energètic. 
 
Per tot l’exposat el GMDM demana el vot favorable a la proposició. 
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El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal  de C’s, manifesta que el 
model energètic que Ciutadans té pensat i en què creu és molt més sostenible que 
l’actual. 
 
Ciutadans creu en el model d’autoconsum i votarà favorablement la proposició perquè 
considera que la llei actual s’ha de derogar i fer-la de nou. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal  de la CUP, manifesta el 
vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
Fent una mica d’història diu que aquelles persones que instal·laven plaques solars i es 
connectaven a la xarxa perquè hi tenien accés, venien el kW a 15 cèntims a Fecsa-
Endesa i tenien una prima de l’estat per kW que subministraven a la xarxa. 
 
Amb el pas del temps es va treure la prima, però es continuaven venent els kW a 15 
cèntims. Més endavant va passar a vendre’s a preu de cost, 5 cèntims kW. 
 
En aquells moments una instal·lació de plaques fotovoltaiques per a granges i sense 
vendre l’energia, tenia una amortització de 5 a 7 anys. Això va provocar que 
l’autoconsum amb energies renovables augmentés, cosa que va significar que Fecsa-
Endesa deixés d’ingressar uns diners. 
 
Diu que en aquest context en què es deixa d’ingressar determinats diners és quan 
apareix el Reial decret 900/2015, en què els kW d’energia lliurada a la xarxa no es 
paguen i, per altra banda, es cobren com a impostos els kW d’energia autoconsumida. 
 
Explica que d’una banda hi ha la part fixa, igual que amb la factura particular on hi ha 
una part fixa i una de variable, i en aquest cas es paga una part fixa per la potència 
instal·lada, a més d’uns altres impostos pels kW d’energia autoconsumida. 
 
El motiu d’aquesta explicació ve donat perquè algú podria pensar que per revertir la 
situació l’empresa es va posar en contacte amb l’anterior ministre José Manuel Soria, 
de qui caldria recordar la seva dimissió lligada als papers de Panamà i la possible 
evasió fiscal. 
 
En el Reial Decret 900/2015 prevalen sobretot els interessos de l’empresa privada per 
damunt de l’interès públic general i del medi ambient. 
 
Al GMCUP li sembla increïble que qui estigui cobrant aquests impostos no sigui l’estat 
sinó les empreses privades, però tampoc és estrany perquè sovint els interessos de 
l’estat i de les privades es confonen, ja que ministres i membres de consells 
d’administració es van repartint cadires. 
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Per acabar diu que un altre cop ens trobem davant d’un atac a la sobirania del 
Parlament català, ja que la legislació catalana era molt més favorable i facilitadora de 
l’autoconsum d’energies renovables, i que la Unió de Pagesos ha fet una crida a la 
desobediència. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qual itat Urbana i Serveis, 
manifesta que és obvi i constatable que aquesta darrera legislatura, de majoria 
absoluta del Partit Popular al govern de l’estat espanyol, ha significat en molts casos i 
en àmbits específics com el que s’esmenta en la proposició, un greu retrocés 
democràtic. 
 
En aquest cas és un dels exemples més flagrants ja que l’RD 900/2015, en matèria 
d’autoconsum, frena la lluita contra el canvi climàtic, va en contra de la democratització 
energètica i contradiu la normativa europea en matèria d’energies renovables i 
eficiència energètica. És un llast innecessari respecte a l’autoconsumidor, amb càrrecs 
i dificultats administratives, que impedeixen de facto el desenvolupament d’aquest dret. 
 
A més a més, impacta de manera directa en un sector econòmic d’un clar creixement 
d’economia verda que generaria molts llocs de treball i exerciria de motor de 
creixement com passa en molts països del nostre entorn. 
 
La resposta política a aquest Reial Decret ja es va manifestar el passat 25 de febrer 
d’enguany, amb un acord de totes les forces polítiques de l’arc parlamentari al 
Congrés de Diputats, menys el PP, mitjançant la signatura d’un compromís polític amb 
quatre canvis principals en la normativa d’autoconsum: 
 
1. Que es reconegui el dret a l’autoconsum d’energia elèctrica sense cap cost o peatge 
econòmic, ja que no es fa ús de la xarxa elèctrica i afavorint l’eficiència energètica i 
l’estalvi. 
 
2. Habilitar la possibilitat que diversos consumidors comparteixin la instal·lació 
d’autoconsum, cosa fonamental per desenvolupar en l’àmbit urbà i domèstic i contribuir 
a la lluita contra la pobresa energètica. 
 
3. Simplificar la tramitació administrativa especialment per a les noves instal·lacions. 
 
4. Adaptar el règim sancionador evitant les multes milionàries per als petits 
autoconsumidors, que estableix l’actual llei del sector elèctric de desembre del 2013. 
 
Al mateix temps, es van comprometre a derogar aquest Reial Decret. 
 
Diu que aquest acord parlamentari va comptar amb el suport de més de 26 
organitzacions de consumidors, associacions d’empreses d’energies renovables, 



                        Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 de maig de 2016                      128 
 

 

sindicats, moviments ecologistes, etc, alguns dels quals han recorregut al Tribunal 
Suprem aquest RD. 
 
Davant d’aquest fet li sembla una prova molt evident que aquells que defensen un nou 
país, un nou model energètic, tinguin encara més arguments per treballar i aconseguir 
la llibertat del nostre país i tenir les competències d’un estat per fer una política 
energètica del s. XXI, podent formular el model propi energètic de Catalunya, la pròpia 
transició nacional energètica a través de les energies renovables: solar, eòlica, 
hidràulica i biomassa, en benefici de la ciutadania i del medi ambient. 
 
Recorda la notícia d’avui sobre Alemanya, que ha aconseguit generar en un dia 
energia verda per cobrir el 90% de la demanda total del país, i espera que algun dia 
sigui possible a Catalunya. 
 
Acaba la seva intervenció dient que amb peatges al sol, amb polítiques d’estat que 
beneficien clarament les grans companyies elèctriques, amb casos com el Castor, amb 
recursos al TC, i tenir una de les factures elèctriques més altes del continent, que 
perjudiquen els consumidors i la competitivitat de les empreses, no és aquest el camí a 
traçar. 
 
L’equip de govern votarà favorablement la proposició i demana el rebuig a l’RD 
900/2015. 
 
Com en la proposició anterior, proposa una esmena in voce al darrer paràgraf de la 
part expositiva, en el sentit de canviar la paraula proposem per acordem. 
 
  
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, 
amb l’esmena in voce incorporada, i el Ple l’aprova  per la unanimitat dels 24 
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari  amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la Candidatura  d’Unitat Popular (CUP), 

per canviar el nom de carrer d’Alfons XII pel de ca rrer de la República 
Catalana. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, 13 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 

“Atès que el 3 de novembre de l'any 1933 (per tant en període republicà) es va aprovar 
en aquest mateix consistori l'obertura d'un nou carrer entre l'estació del Nord i el carrer 
del Born. 
 
Atès que, tot i aquests orígens republicans, el carrer fou obert l'any 1966 amb el nom 
de Carrer Alfons XII.  
 
Atès que Alfons XII no fou un personatge destacat per a la història de la nostra ciutat, i 
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no realitzà cap mèrit que justifiqui la seva presència al nomenclàtor manresà, més 
enllà de ser descendent de la família dels Borbons, i de ser el rei responsable del 
retorn de la monarquia espanyola després de la Primera República.  
 
Atès que aquesta restauració borbònica fou conseqüència d'un pronunciament militar, 
dirigit pel General Arsenio Martínez-Campos Antón, i en cap cas fruit de la voluntat 
popular expressada democràticament.  
 
Atès que l'origen del nom del carrer és atribuïble, únicament, a la voluntat del regim 
franquista d'imposar uns referents espanyolistes i antidemocràtics a la població 
catalana.  
 
Atès que aquest consistori ha mostrat, reiteradament, el seu tarannà republicà i la seva 
nul·la identificació amb la monarquia en general, i amb la monarquia borbònica en 
particular.  
 
Atès que la monarquia borbònica espanyola, de la qual Alfons XII n'és un dels més 
destacats membres, no és cap exemple de cultura democràtica, més aviat tot el 
contrari, com demostren els darrers escàndols i casos judicials.   
 
Atès que a la nostra ciutat no hi ha cap espai públic que faci referència a la República 
Catalana, tot i la clara voluntat de la població manresana d'avançar en la seva 
construcció.  
 
Atès que aquest mateix ajuntament, els anys 2008 i 2009, ja va canviar noms de carrer 
per motius relacionats amb la memòria històrica (carrers Capità Cortès, Bisbe Perelló i 
Alcalde Montardit), i el procés de substitució no ha produït efectes negatius 
significatius.  
 
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa  al Ple l'adopció dels 
següents ACORDS:  
 
1. Iniciar el procediment necessari per tal de canviar el nom del vial actualment 
anomenat “Carrer Alfons XII” i substituir-lo pel de “Carrer de la República Catalana”. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, manifesta que 
aquesta moció neix de la constatació d’una anomalia, en el sentit que qualsevol que 
passegi pel barri antic de Manresa i es fixi en les plaques dels carrers podrà constatar 
que la majoria de noms són històrics o tradicionals, com la Plana de l’Om, Arbonès, 
Llisach, Talamanca, Pedregar, Na Bastardes, Montserrat, etc. 
 
Enmig hi ha un nom que creuen que desentona, que és el d’Alfons XII, un rei Borbó 
poc conegut en general, que consideren que no ha fet res de bo per la ciutat de 
Manresa, i que si destaca als llibres d’història és perquè va ser el responsable de 
l’aniquilació de la Primera República i de la restauració de la dinastia Borbònica. 
El GMCUP entén que un rei espanyol no ha de figurar en el nomenclàtor d’una ciutat 
de vocació clarament republicana com Manresa. 
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Diu que el text de la proposició és molt clar. Recorda que va ser creat en temps de la 
dictadura franquista, es repassa l’absència de mèrits i es proposa que es canviï per un 
nom més adequat al tarannà democràtic i republicà de la ciutat. 
 
El GMCUP proposa substituir l’actual denominació de carrer Alfons XII per considerar-
lo antidemocràtic, pel nom de carrer de la República Catalana, com a voluntat de canvi 
expressada majoritàriament en moltes ocasions per la ciutadania i per aquest mateix 
consistori, que ha aprovat unes quantes proposicions en aquest sentit. 
 
Diu que pot semblar una moció poc important, que només afecta les plaques dels 
carrers, però tothom sap que els noms de carrers són importants perquè normalitzen 
situacions i institucions, i són importants perquè ajuden a construir l’imaginari col·lectiu. 
 
Tampoc és casual que el primer que van fer els nacionals quan van entrar a Manresa 
va ser canviar els noms d’uns quants carrers, i tampoc és casual que una de les 
primeres feines dels ajuntaments democràtics va ser eliminar els noms franquistes i 
tornar o posar uns noms que siguin un bon referent per a les noves generacions, com 
per exemple l’Avinguda de les Bases de Manresa que es deia de la Cruzada Española, 
etc. 
 
La proposició que presenta el GMCUP demana aquest canvi que simbolitza una 
realitat molt més profunda, la realitat d’una ciutat que no vol reis i que vol construir la 
nova República Catalana. 
 
Demana el vot favorable a la proposició.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM, manifesta el vot 
favorable a la proposició per tal que s’eliminin totes les referències monàrquiques del 
nomenclàtor de la ciutat. 
 
Diu que abans de proposar un nom o altre són partidaris d’obrir un procés de consulta 
popular per triar-lo. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC, manifesta 
l’abstenció del seu grup a la proposició i per demanar que el seu pronunciament no es 
vinculi al republicanisme més o menys militant dels regidors i regidora del PSC, que en 
això totes les opinions seran respectables, sinó amb la voluntat que els guia de ser 
útils a la ciutadania que representen i també a la que no els va votar. 
 
Ser útils vol dir solucionar problemes i a vegades vol dir mirar de no generar-ne de 
nous, i canviar el nom d’un carrer ara generarà inconvenients. Això no treu que es 
pugui proposar i aprovar el canvi, per això no votaran en contra, però el GMPSC pensa 
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que la feina que es va fer en els primers anys d’història de la recuperada democràcia 
municipal, ja va resoldre la gran majoria de casos en què calia fer-ho.  
Fins i tot els que van quedar pendents, com consta a la proposició, ja es van canviar 
els anys 2008 i 2009, com els carrers Capità Cortès, Bisbe Perelló i Alcalde Montardit. 
 
Aquests darrers canvis es van fer amb participació i compromís veïnal, amb debat als 
Consells de Districte en cada cas, no només perquè un grup polític ho considerés 
oportú. 
El GMPSC pensa que en aquest cas també caldria fer-ho així i que les voluntats 
polítiques expressades en aquest ple quedessin supeditades, en un cas com aquest, 
als inconvenients que pot generar al veïnat afectat. 
 
El carrer d’Alfons XII es va obrir els anys 60 del segle passat, però la decisió del seu 
nom és de 1901, com ho data l’historiador Francesc Comas. 
 
Diu que és cert que Alfons XII va ser un monarca Borbó, tot i que també està en 
qüestió que la sang borbònica fos la que circulés per les seves venes. 
 
La que va donar nom al carrer no va ser una decisió franquista, ja que ve de 1901 i 
potser per això no es va qüestionar quan es va acordar fer els canvis en el moment de 
recuperar els ajuntaments democràtics. 
 
 
La senyora Anna Crespo, regidora delegada de Cultur a i Joventut, diu que farà 
una explicació succinta del nomenclàtor manresà que s’ha recollit ja en alguna de les 
intervencions. 
 
Explica que en els anys 80 el gruix de noms franquistes es treuen i es catalanitzen els 
que no ho són. Posteriorment els anys 2004, 2008 i 2009 s’acaben d’actualitzar alguns 
que quedaven pendents, com ja s’ha esmentat. 
 
Recorda que fa un parell de plens el regidor senyor Dídac Escolà va presentar una 
proposició que plantejava la possibilitat de canviar el nom de l’avinguda Tudela, però 
que va acabar retirant en explicar-li que hi havia la teoria que aquests llocs que 
determinaven noms de ciutats o pobles no denoten res i per això s’havien mantingut, 
però que es recollia la seva proposta del nom de Joana Picoy per tenir-lo en compte 
en el futur nomenclàtor. 
 
Es va posar sobre la taula la possibilitat que potser calia fer una comissió al respecte 
d’aquest tema i, atès que els regidors del GMCUP també plantegen el canvi de nom 
del carrer d’Alfons XII pel de carrer de la República Catalana, això farà que s’acceleri 
aquest procés. 
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Afegeix que, no obstant això, cal la implicació ciutadana ja que un canvi de nom té 
unes implicacions administratives importants per a veïns, comerços i empreses, i ha 
d’obeir a un clam veïnal.  
 
Manresa es va manifestar ciutat republicana en l’anterior mandat i es podria estar 
d’acord amb tot l’argumentari proposat, però cal fer una comissió on hi hagi 
representats els veïns, experts en el nomenclàtor -com l’historiador Francesc Comas- 
que en l’estudi de la toponímia urbana de la ciutat diu: “la corporació local, sensible a 
les demandes de la ciutadania, també aprova canvis i nous noms per a una ciutat en 
constant creixement”.  
 
Diu que si hi ha noms que encara susciten dubtes, encara que no siguin tan 
flagrantment franquistes, que es faci aquesta comissió perquè ho examini, tenint en 
compte que també hi ha altres propostes que al llarg del temps s’han anat fent. 
 
Per tot l’exposat el vot de l’equip de govern serà negatiu. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que els costa 
molt d’entendre que un partit que es diu Esquerra Republicana de Catalunya no doni 
suport a aquest proposició i que un partit que es defineix com a independentista vulgui 
continuar tenint la seva seu en un carrer amb aquest nom en lloc de l’altre. 
 
Pel que fa a la proposta de Democràcia Municipal, d’una consulta popular, diu que el 
seu grup no hi té cap problema i que si hagués proposat una esmena segurament 
l’haurien acceptada.  
 
Pel que fa al Grup del PSC i a l’equip de govern, que esgrimeixen justificacions 
basades en la dificultat que representa per als veïns, repeteix que si s’hagués mirat 
això uns anys enrere seguiríem tenint l’avinguda del Caudillo, l’avinguda de la Cruzada 
Española, Alféreces Provisionales, o el Passeig de José Antonio. 
 
Diu que és evident que cal parlar amb els veïns, però si hi ha una voluntat política 
clara de reflectir en el nomenclàtor la realitat de la ciutat i del país, el GMCUP entén 
que no ha de ser un problema. 
 
Sobre si va ser una decisió presa a començaments del s. XX i no als anys 60, segur 
que el 1901 si es mira el llibre d’actes hi haurà moltes altres decisions que es van 
prendre i que el franquisme no va respectar, i si va respectar aquesta és perquè poc o 
molt se la devia creure i la devia fer seva. 
 
El GMCUP valora positivament que hi hagi una voluntat expressada de constituir una 
comissió que revisi el nomenclàtor i que si se’ls convida perquè en formin part esperen 
que es pugui fer amb l’assessorament dels especialistes i amb la complicitat dels 
veïns. 
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Tenen clar que darrera d’aquesta i de totes les demés decisions que es prenen en el 
ple hi ha unes argumentacions polítiques, que segur que es van tenir en compte quan 
es va decidir canviar els carrers durant o després de la transició, i que dubta que es 
preguntés primer als veïns si volien canviar o no, però s’ha de fer un procés de diàleg 
amb els veïns i veïnes dels carrers afectats o dels altres carrers que s’hi vulguin 
incloure. 
 
 
La senyora Anna Crespo, regidora delegada de Cultur a i Joventut, diu que cal fer-
ho bé com diu el senyor Masdeu.  
És obvi que els pot ser molt més afí, com a grup, que es digui Avinguda de la 
República Catalana, però no es pot fer directament per decret, ja que es disposa de 
les eines per poder-ho fer bé. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.3 del Grup 
Municipal de la CUP a votació, i el Ple la rebutja per 4 vots afirmatius (3 GMCUP i 
1 GMDM), 17 vots negatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMC’ s i 1 Sr. Miquel Davins), 
i 3 abstencions (3 GMPSC).  
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la Candidatura  d’Unitat Popular (CUP), 

en relació a l’atac contra tres infants de l’Estrep . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, 13 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 

“Atès que el passat sis i set d'abril tres infants d'entre 11 i 14 anys que viuen al Centre 
de Menors de la Generalitat Estrep, situat a Sant Salvador de Guardiola, van patir una 
agressió xenòfoba molt greu. 

Atès que és la Generalitat, a través de la DGAIA (Direcció General D'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència), qui en té la tutela i la pàtria potestat i, per tant, l'obligació de 
vetllar per la seva seguretat i la seva protecció mentre siguin nens, per tal que, 
teòricament, puguin emancipar-se en igualtat de condicions un cop facin els 18 anys. 

Atès que Manresa ja va mostrar el seu enèrgic rebuig a aquests atacs amb una 
concentració en la qual van participar la majoria de grups polítics presents al consistori 
manresà 

Atès que UCFR també va explicitar el seu rebuig a l'atac i la majoria dels grups polítics 
manresans  donen suport a aquesta agrupació. 

 

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents 
ACORDS: 

1- Que l'Ajuntament de Manresa mostri un ferm rebuig als atacs perpetuats contra els 
infants de l'Estrep. 

2-Que l'Ajuntament sol·liciti a la DGAIA les accions que ha pres per protegir els infants 
de l'Estrep davant d'aquesta situació. I, en cas contrari, instar a la DGAIA a emprendre 
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les accions corresponents. 

3-Que l'Ajuntament de Manresa faci arribar aquesta resolució a l'equip de govern i a 
tots els grups municipals presents a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.” 

 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP, manifesta que el 
passat mes d’abril uns infants del Centre l’Estrep, de Sant Salvador de Guardiola, van 
tornar a ser víctimes d’un atac xenòfob. 
 
La majoria de grups presents al consistori han mostrat en diverses ocasions la 
condemna i el rebuig a aquests fets i,  tot i que no han tingut lloc a la ciutat, Manresa 
ha estat acollidora d’actes de suport als joves d’aquest centre. 
 
El GMCUP entén que Manresa, com a capital, té un pes important i alguna cosa a dir 
respecte als fets esdevinguts a Sant Salvador de Guardiola, tenint en compte que 
aquests infants fan vida a Manresa com altra gent de la comarca. 
 
Diu que el cas de l’Estrep no és un cas aïllat ja que en les darreres setmanes i mesos 
s’ha vist que la presència del feixisme ha estat més explícita que mai. 
 
Recorda que el passat mes d’abril al centre social L’Obrera de Sabadell s’hi van 
concentrar un centenar de neonazis.  
A la Universitat Autònoma de Barcelona hi van haver incidents amb la presència d’una 
vintena de caps rapats que es van concentrar en un acte de Societat Civil Catalana on 
mostraven simbologia feixista, provocant incidents amb els universitaris.  
També hi ha el cas del passat 31 de gener en què els feixistes de Som Catalans es 
van concentrar a la plaça Sant Domènec exhibint simbologia contra l’islamisme i les 
persones refugiades. 
 
També a Europa creix el feixisme al carrer i a les institucions. Han estat diversos els 
atacs de grupuscles neonazis amb una brutalitat extrema com els que han patit alguns 
dels refugiats tant a les illes gregues com a Bulgària.  
 
Per tot l’exposat la CUP creu que cal plantar cara al racisme i al feixisme, no només al 
carrer sinó també a les institucions, i que mostrar-se passius davant d’uns fets tan 
greus com aquests o fer veure que no va amb nosaltres perquè no ha passat a 
Manresa, no és excusa i cal plantar cara i mostrar el rebuig al feixisme i al racisme. 
 
Demana el vot favorable a la proposició. 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipa l de DM, recorda que l’Estrep 
és un centre d’acollida i no un centre d’internament, que les agressions són 
incontestablement xenòfobes, ja que si no fossin persones de procedència forana no 
s’estaria parlant d’aquestes agressions, i que el seu grup municipal dóna tot el suport a 
les accions de la unitat contra el feixisme i el racisme. 
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Per tot l’exposat votarà favorablement la proposició. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Munici pal del PSC, intervé per 
manifestar el vot favorable del seu grup a la proposició i per mostrar rebuig als fets que 
es vénen succeint des de fa un temps en l’entorn d’aquest centre de la Generalitat, tan 
proper a casa nostra, que ha de ser inapel·lable. 
 
El GMPSC està disposat a reconèixer que conviure amb un centre d’aquestes 
característiques pot tenir els seus clars i obscurs i que no tot són flors i violes, però vol 
afirmar que el bé que fan aquestes institucions és sempre molt major que els 
inconvenients que pugui generar i que en cap cas justificarien que algú agafi una 
escopeta, ni que sigui de balins, i dispari contra un infant. 
 
El rebuig a casos com aquests hi ha de ser sempre, com quan en aquest ple s’han 
posat gairebé sempre d’acord i unànimement en altres ocasions contra 
posicionaments xenòfobs o feixistes. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Co hesió Social, Gent Gran i 
Salut, manifesta el vot favorable de l’equip de govern bàsicament pel tema de fons de 
què s’està parlant. 
 
Com deia el senyor Garcés hi ha un tema de fons important que és el rebuig total 
contra actes xenòfobs, feixistes o qualsevol altre tipus de motius que es puguin trobar, 
no només amb persones o nens que estiguin acollits a l’Estrep, sinó a qualsevol 
persona o nen que estigui a la ciutat o a qualsevol lloc del món. 
 
Vol puntualitzar que amb relació al que es planteja en la proposició sobre l’Estrep cal 
tenir en compte algunes consideracions. 
 
D’entrada, el rebuig total a la violència, vingui d’on vingui, i tenint en compte que si és 
que és cert que van ser uns atacs xenòfobs també cal dir que els mossos d’esquadra 
estan portant a terme un estudi i que sembla ser que en aquest cas concret no es pot 
determinar que realment siguin atacs xenòfobs. No entrarà en aquests informes però 
el que és important és que les persones que viuen en aquest centre són persones  
d’una alta sensibilitat, nens desemparats i molt sensibles a qualsevol tipus d’actuació 
que pugui anar contra ells, que tenen un seguiment i protecció per part de la DGAIA. 
 
Així mateix, l’Ajuntament, juntament amb l’EAP, ha de procurar que la DGAIA 
compleixi amb l’obligació de vetllar per aquests menors, molts dels quals estan sense 
família, i perquè estiguin ben atesos pels seus educadors i per les persones del seu 
entorn. 
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En aquest sentit a Manresa actualment tots els nens en edat escolar estan 
escolaritzats als instituts o centres de secundària de la ciutat. En altres ocasions havia 
passat que alguns d’aquests nens no estaven a Manresa sinó repartits per la comarca, 
però ara estan aquí i des d’Educació s’està plantejant un pla d’acollida individual que 
ajudaria a fer un seguiment en els diferents àmbits. 
 
Aquests nens quan van a l’escola estan amb uns programes d’acollida i amb unes 
aules d’acollida que vetllen per ajudar-los a aquest desenvolupament, per afavorir que 
millorin el seu llenguatge, que tinguin un coneixement més ampli de la llengua.  
Per als més grans també hi ha espais a la ciutat, com l’Espai Jove o la Kampana, on 
també se’ls fa un seguiment per part dels educadors de carrer, que vetllen perquè 
aquests nois tinguin l’assessorament i l’acompanyament que es mereixen. 
 
Pel que fa al tercer punt de la proposició, sobre trametre l’acord a l’Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola, diu que cal tenir en compte que aquests nens o nois 
adolescents estan a la ciutat de Manresa però viuen en un altre municipi. 
Posa de manifest el diàleg existent entre l’Ajuntament de Manresa i l’alcalde de Sant 
Salvador de Guardiola, així com de les accions que es porten a terme en pro d’una 
bona convivència i un bon seguiment perquè la pau veïnal sigui una realitat. 
 
Un altre aspecte que creu que cal tenir en compte és que per decisió expressa dels 
educadors de l’Estrep, amb relació a totes les accions, s’ha demanat concretament a 
la CUP i als representants de Despertem de Sant Salvador, que no es facin ni 
concentracions ni mobilitzacions perquè no volen que es focalitzi l’atenció en aquests 
nois i nens. 
Veuen bé que es facin accions en contra de qualsevol acció xenòfoba o feixista, però 
que no es focalitzi en aquest centre, ja que no convé que aquests nens estiguin en el 
punt de mira perquè cal anar amb molta cura amb el seu desenvolupament. 
Considera que aquest seria un prec que tots plegats haurien de plantejar-se. 
 
Reitera que cal estar alerta, tant des de la part d’Educació, com des de la part d’Acció 
Social de l’Ajuntament, vetllar la tasca de la DGAI, estar atents a l’EAP perquè es 
compleixin els processos educatius i, si convé, posar-se d’acord amb l’Ajuntament de 
Sant Salvador per valorar tot el que succeeix amb aquests nois quan vénen a 
Manresa. 
 
El vot de l’equip de govern serà favorable tenint en compte aquest prec. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP, diu que no sap 
quins són aquests estudis que no parlen que en aquest cas concret no sigui racisme.  
 
Entenen que en aquests atacs a tres infants d’11 a 13 anys, magribins, per part de tres 
persones mig encaputxades i amb una pistola d’aire comprimit, és inqüestionable que 



                        Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 de maig de 2016                      137 
 

 

un component racista hi ha de ser, perquè simpatia per la immigració segur que no la 
tenen. 
 
El GMCUP tampoc pot agafar la bandera i sortir com el gran defensor de l’Estrep, però 
si veu que han patit un atac racista l’únic que demanava és que es comuniqui aquesta 
resolució a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, però no a posar els infants de 
l’Estrep com les grans víctimes, que sí que ho són, però no a agafar-les i fer-ne 
bandera. 
 
Afegeix que en el cas dels anteriors atacs que hi va haver sí que s’havia consensuat 
amb el centre i es van organitzar uns actes a Manresa de forma conjunta. 
 
Reitera que no volen fer bandera d’aquest cas concret, però si s’hagués d’organitzar 
alguna cosa hauria de ser amb el consens i de forma conjunta, tant amb el centre com 
amb els propis nois, com ja es va fer l’anterior vegada. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres p resents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reprod uït. 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la Candidatura  d’Unitat Popular (CUP), 

de suport a la Llei 24/2015 i a la sobirania del Pa rlament de Catalunya en 
matèria d’habitatge i pobresa energètica. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, 13 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 

“Atès que el Tribunal Constitucional ha admès parcialment el recurs 
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra el Decret Llei 6/2013 de la 
Generalitat de Catalunya, en relació al Codi de Consum català i les situacions de 
pobresa energètica (BOE 97/2016, 22 d'abril). Aquest recurs anul·la els articles que fan 
referència a la pobresa energètica i que prohibeixen a les companyies tallar el 
subministrament de gas, electricitat i aigua en cas d’impagament. 
 
Atès que el divendres 29 d’abril del 2016 el Govern del Partit Popular va anunciar que 
interposa un recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal Constitucional contra la 
Llei 24/2015, que va ser aprovada per unanimitat en el ple del Parlament el passat 
mes de juliol. El recurs impugna i demana la suspensió dels articles relatius al 
mecanisme de segona oportunitat (2, 3 i 4), de l’article que regula el lloguer social 
obligatori per part dels grans propietaris (5) i la cessió obligatòria de pisos buits a 
l’administració (article 7), així com les sancions per la no-aplicació de la llei i la cessió 
de crèdits litigiosos (D.T. 2a, D.F. 3a, D.A.). Continuen vigents els articles que fan 
referència a l’obligatorietat de l’Administració a un reallotjament adequat i els ajuts al 
pagament del lloguer en casos de petits tenidors d’habitatge per tal d’evitar els 
desnonaments. Per sort, la pressió al carrer ha aconseguit salvar totes les mesures 
que fan referència a la pobresa energètica (article 6). La Llei 24/2015 va ser aprovada 
per unanimitat al Parlament de Catalunya, després d’una àmplia mobilització 
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ciutadana. La Llei 24/2015 és la llei més garantista en matèria de dret a l’habitatge i 
protecció de la pobresa energètica en tot l’Estat espanyol.  
 
Atès que aquestes decisions suposen no només un perill per a la necessitat de fer 
front a l’emergència residencial i la pobresa energètica, sinó que són també una 
mostra més de l'atac continu del govern de l’Estat contra la sobirania legislativa del 
Parlament de Catalunya. Així doncs, signifiquen un nou impediment a la voluntat 
expressada per la majoria social catalana, que vol fer front a les situacions 
d’emergència habitacional i de pobresa energètica, i que vol tenir la capacitat de 
decidir sobre totes les polítiques, i especialment sobre aquelles que afecten el 
benestar de les classes populars.  
 
Atès que, amb l’argument de la invasió de competències, es posen en qüestió les 
mesures contra el sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els 
desnonaments de grans tenidors, les mesures contra els talls de subministraments, la 
garantia d'accés als serveis bàsics i la cessió d'habitatge buit per augmentar el parc de 
lloguer social.  
 
Atès que ja l'any 2011 aquest Ple havia declarat Manresa «municipi lliure de 
desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge». El gener del 2013 es refermava 
aquesta declaració i s'aprovava per unanimitat una moció proposada per la PAHC 
Bages que ja instava a trobar solucions per l'emergència habitacional. I al gener del 
2014 es tornava a aprovar per unanimitat una moció, també proposada per la PAHC, 
on ens comprometíem, entre d'altres, a «elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi 
de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de 
permanent desocupació» i a «imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 
100.000 euros, tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007».  
 
Atès que aquest mateix Ple, el 19 de novembre del 2015, va aprovar per unanimitat 
una moció a petició conjunta de la PAHC Bages i l’APE Bages que ens comprometia, 
entre d'altres a: 
 
«- Intervenir per aturar els desnonaments, controlant des de l'Ajuntament que, en el 
cas de grans tenidors d'habitatge, es faci oferta de lloguer social obligatòria, dins dels 
paràmetres que marca la llei 24/2015, i tal i com estableix la norma, sancionar al gran 
tenidor d'habitatge que incompleixi aquest punt, amb multes de 90.000€. 
 
-Controlar que les empreses subministradores no tallen els subministraments sense 
aplicar el principi de precaució. Aplicar les sancions contemplades al codi de consum 
quan es vulneri el principi de precaució. Obrir les vies adients, en no més de trenta 
dies, des de la data d'avui, per establir els convenis necessaris perquè les companyies 
apliquin ajudes o descomptes als consumidors per garantir els subministraments bàsic, 
segons marca la llei 24/2015. 
 
-Iniciar les exigències de cessions obligatòries durant 3 anys als habitatges dels grans 
tenidors d'habitatge que estan incomplint la seva funció social per tal d'atendre a les 
persones en situació d’exclusió residencial». 
 
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa  al Ple l'adopció dels 
següents ACORDS:  
 
En relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya: 
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1. Mostrar el nostre rebuig més enèrgic a la sentència del Tribunal 

Constitucional que pretén negar la possibilitat que la cambra legislativa 
catalana respongui a la situació d’emergència social en la que es troben moltes 
persones i famílies. 

 
2. Prendre el compromís de desoir aquesta sentència pel fet que suposa la 

negació de drets bàsics i confrontar-se a la majoria social que és favorable a 
resoldre les situacions de pobresa energètica i habitacional. 

 
En relació a la Llei 24/2015: 

3. Reiterar el suport a la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
davant la possibilitat que aquesta sigui finalment suspesa pel Tribunal 
Constitucional.  

 
4. Activar immediatament nous instruments i accions urgents que ofereixin 

la cobertura que donaven els articles impugnats de la Llei 24/2015 per abordar 
l’emergència residencial i la pobresa energètica en les polítiques municipals. 

 
5. Mobilitzar els pisos buits a través de la imposició de multes, tal i com 

permet la Llei 18/2007 (i el Decret 1/2015), i com preveu el Programa municipal 
d'inspecció i intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala. 

 
    6. Sancionar a les subministradores per tots aquells talls que executin sense 
 haver aplicat  rigorosament el principi de precaució, amb actuació d'ofici i 
 sense esperar les denúncies formals de  les famílies que pateixen talls. 
 
      7. Emplaçar a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
 Municipis de Catalunya a  què traslladin a tots els municipis la defensa 
 d'aquest text de la Llei 24/2015, de 29 de juliol,  recorregut al Tribunal 
 Constitucional.” 
 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP, manifesta que el 
motiu de la proposició és la reiteració del suport de la CUP a la Llei 24/2015 i a la 
sobirania que creu que hem d’exercir com a poble. 
 
Diu que una vegada admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern 
espanyol cal buscar nous mecanismes i instruments per dur a terme les mesures que 
marcava aquesta Llei. 
 
El GMCUP entén que si el govern espanyol vol anar de la mà de les grans companyies 
i seguir permetent que -malgrat els alts beneficis econòmics que tenen-, segueixin 
efectuant talls de subministrament, s’ha de seguir apostant per trobar nous instruments 
que permetin exercir la sobirania com a poble en matèria d’habitatge i energia, ja que 
les necessitats de les classes populars catalanes no poden dependre de tribunals 
espanyols i dels atacs contra tots els intents de construir la pròpia sobirania.  
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Creuen que l’Ajuntament de Manresa ha de ser part activa en la conquesta d’aquests 
nous instruments, com s’ha demostrat diverses vegades en aquest ple la voluntat de 
l’equip de govern de trobar solucions a la situació d’emergència habitacional i 
energètica de les manresanes i manresans. 
 
Afegeix que l’any 2012 a l’estat espanyol un 9% de les llars patien pobresa energètica i 
malgrat les subvencions van quedar pendents de cobrir 237 MEUR.  
Suprimint l’IVA de les factures de la gent que pateix la pobresa energètica s’haurien 
rebaixat 82 MEUR i només en quedarien 155 per cobrir aquestes necessitats, cosa 
que significaria que cap llar de l’estat espanyol hauria passat fred aquell hivern. 
 
Els beneficis d’Endesa, Gas Natural i Iberdrola de l’any 2012 pugen a 11.861 MEUR. 
Per tant, amb el 8,3% dels beneficis d’aquestes multinacionals s’hauria pogut fer front 
a la pobresa energètica. 
 
El GMCUP veu que si l’estat espanyol vol afavorir les grans companyies en detriment 
de les necessitats de la seva gent, a casa nostra no ens podem mostrar submisos a 
les decisions d’aquests tribunals. 
 
La construcció de la república catalana passa per vetllar per les necessitats de les 
classes populars catalanes i per defensar a ultrança les mesures que preveia la Llei 
24/2015. 
 
Per tot l’exposat demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal  de C’s, manifesta que en el 
fons estan d’acord amb el que s’ha exposat i a favor de buscar fórmules urgents en 
què els agradaria participar.  
 
Diu que té raó que si s’haguessin adoptat mesures moltes llars a Espanya no haurien 
passat fred aquest hivern i que ha estat a l’abast del govern fer-ho i no ho ha fet. 
 
El GMC’s pensa que les coses es poden fer bé o malament i en aquest cas s’han fet 
malament perquè al final en lloc de fer-los un favor això tornarà a estar recorregut i es 
tornarà a entrar en una voràgine que finalment no es podrà ajudar a aquestes famílies. 
 
Acaba la seva intervenció manifestant que caldria buscar altres fórmules per complir 
els objectius que els assegura que són els mateixos. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de gov ern, manifesta que és important 
constatar -ara que el govern espanyol la va posar en entredit-, la utilitat de la Llei 
24/2015. 
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Diu que no fa ni 10 mesos que es va aprovar, però malgrat això ja ha estat útil al 
conjunt del país, concretament a Manresa, en el sentit de possibles talls de 
subministrament, possibles desnonaments, exigència de lloguer social dels grans 
tenidors, reallotjament en els casos inevitables, informes socials que poden determinar 
totes aquestes mesures, i creu que és important posar-ho en valor. 
 
Hi ha qüestions que estan incloses en la llei que ara es posen en dubte, que haguessin 
estat útils si hagués tingut encara més continuïtat i aquest és el clam que es fa des del 
món municipal a través de les dues entitats municipalistes, i es va fer en la cimera de 
Palau, que hi hagi de manera urgent mesures alternatives per poder-les seguir 
aplicant.  
 
En el cas de Manresa s’ha posat en marxa el procediment de la cessió obligatòria 
durant tres anys de pisos de grans tenidors, i és important que hi hagi, al més aviat 
possible, una norma que vehiculi la continuïtat d’una mesura com aquesta.  
 
Afegeix que el mateix divendres 29 d’abril de 2016, en què el govern espanyol va 
presentar recurs d’inconstitucionalitat, l’equip de govern va fer públic el seu 
posicionament contrari mitjançant un comunicat, en el sentit de trobar els instruments 
per seguir treballant d’acord amb l’esperit i la voluntat de la llei 24/2015. 
 
L’equip de govern votarà favorablement, però també considera oportú que el ple s’ha 
de posicionar. A banda d’això, recorda que el proper dimarts es reuneix la Taula de 
l’Habitatge per veure quins instruments concrets es poden posar en marxa, de forma 
conjunta entre els grups polítics i les entitats que treballen en les qüestions 
relacionades amb l’accés a l’habitatge, la pobresa energètica, etc, i aquesta és la 
voluntat, treballar conjuntament perquè surtin propostes concretes. 
 
Al senyor Rojo i a la resta diu que un dels emplaçaments que es fan no és només que 
es posicionin sinó que seria bo que cada grup aportés possibles mesures.  
 
Els emplaça a tots que siguin capaços de trobar-les, ja que no s’està parlant 
d’independència sinó de com disposar d’uns instruments per fer front a necessitats 
imperioses i bàsiques de la població de Manresa i cal centrar-se en això i treballar-hi. 
 
L’equip de govern té la responsabilitat i assumeix les crítiques del que no faci bé, però 
les aportacions també poden ser un camí que puguin compartir tots els grups perquè 
com més n’hi hagi més possibilitats per fer-hi front. 
 
Al Grup de la CUP que presenta la proposició li diu que en la primera votació de la 
sessió el senyor Masdeu ha fet referència a dos aspectes que tenen a veure amb 
habitatge, que li han sabut una mica de greu, perquè s’ha posat en dubte l’efectivitat 
del Programa d’Inspecció i Intervenció, que si es fa de cara a la galeria. 
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Li sap greu no pel dubte que puguin tenir de l’equip de govern sinó perquè si realment 
fos així voldria dir que s’està enganyant a la gent i, a més a més, al personal de 
l’ajuntament que està treballant en aquesta direcció. Hi ha una directriu política, però hi 
ha gent que ho està treballant i demana que no es posi en dubte, ja que aquest 
programa s’havia demanat molt insistentment i potser es va posar en marxa massa 
tard, però ara està en marxa i s’està fent el seguiment i si aquest tipus de programes 
els fan altres municipis i s’aplaudeixen i si ho fa Manresa no, creu que l’important és 
comprovar que realment sigui una veritat.  
I pel que fa a la masoveria urbana, més enllà de qui el faci, creu que és un actiu en 
positiu perquè d’aquests intents de masoveria n’hi ha hagut diversos al país, costen 
molt i la gent de Càritas, amb el suport de l’Ajuntament, creu que és un dels municipis 
on està reeixint i creu que és bo parlar-ne en positiu. 
 
Els emplaça a tots per donar resposta a aquestes necessitats. 
 
 
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal  de C’s, diu al senyor Llobet 
que tant de bo Ciutadans tingués la solució per poder-la compartir, però entenen que 
no és una solució senzilla, sobretot perquè s’està parlant d’un tema econòmic i segur 
que l’Ajuntament de Manresa no té la suficient capacitat per cobrir les necessitats de 
moltes famílies de la ciutat. 
 
El GMC’s hi donarà voltes, vol participar, sigui o no la seva idea, no sempre perquè 
participin ha de ser la seva idea, però en moltes ocasions hi podrien donar suport.  
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipa l de la CUP, diu que si el 
programa dóna els resultats que esperen seran els primers a aplaudir-ho, però de 
moment són cautelosos en aquest tema. 
 
Al GMC’s diu que és tenir la cara molt dura perquè sempre està dient el mateix “si nos 
invitan a participar, que las cosas se tienen que hacer bien,...”.i en canvi a la Taula de 
l’Habitatge no s’hi ha presentat mai, ni tampoc en l’anterior mandat no han vingut a cap 
reunió i hi estan convidats com qualsevol altre partit.  
 
El senyor Garcés diu que les coses s’han de fer bé, però cal fer-les, i el que no pot ser 
és que hi hagi gent que no tingui llum a casa seva, que a l’hivern passi fred o que 
l’estiguin a punt de desnonar.  
 
 
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal  de C’s, diu al senyor Garcés 
que no creuen que tinguin la cara molt dura, simplement que les coses o es fan o no 
es fan, però si se segueixen fent pel camí erroni no s’aconseguiran els objectius. 
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Creu que estan aquí per aconseguir objectius, i repeteix que no serà fàcil, que potser 
caldrà buscar suports fora de Manresa, on hi ha les competències, però el que no es 
pot fer és saltar-se la llei a la torera. 
 
Entén que al senyor Garcés la llei li importi molt poc, però al Grup de Ciutadans li 
importa molt perquè –com ha dit molts vegades- hi ha formes per a modificar-la. 
 
Acaba la seva intervenció dient que per a aquest tema els trobaran i que tindran el seu 
suport en allò que faci falta en aquest sentit, i que per a Ciutadans sí que la llei és una 
barrera. 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 del Grup 
Municipal de la CUP a votació, i el Ple l’aprova pe r 22 vots afirmatius (7 GMCDC, 
7 GMERC 3 GMCUP 3 GMPSC i 1 GMDM, i 1 Sr. Miquel Da vins), i 2 abstencions (2 
GMC’s) i, per tant, esdevé acord plenari amb el con tingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde i els regidors i 

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

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

reservat núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen als dies 12, 19 i 26 d’abril i 
3 de maig de 2016, i de l’acta de la Junta de Gover n Local amb caràcter 
públic núm. 14, del 15 de març de 2016 . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter reservat núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen als dies 12, 
19 i 26 d’abril i 3 de maig de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
caràcter públic núm. 14, del dia 15 de març de 2016, pel repartiment que de les actes 
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de 
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 
de novembre. 
 
 
11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP D E GOVERN 
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11.1 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 13 d e maig de 2016, sobre la 
 moció aprovada per declarar Manresa com a municipi  oposat al Tractat 
 Transatlàntic de Comerç i Inversions entre la Unió  Europea i els Estats 
 Units d’Amèrica (TTIP), al tractat de lliure comer ç de la UE amb Canadà 
 (CETA) i a l’Acord Multilateral per a la Comercial ització de Serveis (TISA).  

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 13 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 

“Al ple de 19 d'octubre de 2015, amb els vots de CiU, ERC, CUP i DM es va aprovar 
una moció que constava d'aquests acords: 

Primer .- Declarar Manresa com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i 
Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica (TTIP), al tractat de lliure 
comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l'Acord Multilateral per a la Comercialització 
de Serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i 
redistribució social. 
 
Segon .- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol: 
 

- el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 
anomenats serveis socialment útils.  
- la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova 
normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local. 
 

Tercer .- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les 
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de 
Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la 
liberalització i Privatització de Serveis Públics ).  

 
Quart .- Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que:  
 

- No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i 
siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.  
- Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la 
intervenció de les empreses transnacionals en les regulacions comercials que 
afectin els drets de la ciutadania. 
- Que no es ratifiqui cap tractat que inclogui mecanismes entre inversors i la 
Unió Europea o els seus estats membres que excloguin els procediments i 
òrgans judicials ordinaris o qualsevol altra disposició que pugui comprometre 
els serveis socials, serveis públics, i els subministraments bàsics.  
 

Cinquè .- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap 
Tractat d'inversió ni de transacció mercantil les serveis educatius, els serveis de salut 
(sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies. 

 
Sisè .- Traslladar aquests acords al Consell comarcal del Bages, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol i al Parlament Europeu. 
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Setè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la 
ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre 
l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi. Els arguments 
seran els que s'exposen a la moció presentada, i d'acord amb la plataforma 
«Catalunya diu no al TTIP». La promoció de la informació i el debat públic serà 
mitjançant fulletons informatius disponibles als llocs públics de la ciutat com també al 
portal web de l'ajuntament de Manresa. Això es farà amb un termini de sis mesos 
després de l'aprovació de la moció. En cas d'una trobada europea de municipis sobre 
aquesta temàtica, la ciutat de Manresa hi participarà d'acord amb les organitzacions de 
Manresa que treballen l'efecte del TTIP. 

Passats 6 mesos un cop aprovada la moció, es demana: 

1. S'ha promogut la informació i el debat públic entre la ciutadania i les entitats 
econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l'impacte que podrien 
comportar aquests tractats al nostre municipi? En cas negatiu, quan se'ls farà arribar la 
informació? 

2. S'ha promogut la informació i el debat públic mitjançant fulletons informatius als llocs 
públics de la ciutat? En cas negatiu, s'han dissanyat ja els fulletons a repartir? Es té 
data de quan seran disponibles a tots els espais públics municipals de la ciutat? 

3.  S'ha promogut la informació i el debat públic a través d'un anunci al  portal web de 
l'ajuntament de Manresa? En cas negatiu, quan es posarà l'anunci sobre la informació 
a l'inici de la web municipal?” 

 
La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Participació i de Dinamització 
Econòmica, respon que pel que fa a la primera pregunta el primer debat públic 
organitzat per l’Ajuntament al respecte es desenvoluparà el dissabte 28 de maig durant 
el Dia internacional del comerç, en la jornada dedicada a l’economia social Cap a una 
altra economia al Bages, en el marc d’una xerrada que anirà a càrrec d’Arcadi Oliveres 
sobre com afectarà el TTIP a l’economia social i solidària. 
 
Pel que fa a la segona pregunta respon que el fulletó que s’ha de distribuir pels espais 
municipals el Departament de Comunicació està treballant en la seva elaboració i que 
abans de la seva publicació es farà arribar als grups proposants de la moció per a la 
seva avaluació. 
 
Amb relació a la tercera pregunta respon que la informació és disponible al web 
municipal des del dia 2 de març i que s’ha anat enriquint amb nous enllaços i 
continguts. 
 
Afegeix que, tal com també demanava la proposició, des de la Secretaria general 
s’han fet arribar els acords a totes les institucions que reclamava la moció. 
 
Finalment el passat dia 21 d’abril es va participar a la Trobada paneuropea d’Autoritats 
Locals i la Nova Generació de Tractats de Lliure Comerç, TTIP, CETA i TISA, essent 
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un dels 35 ens locals signants de la Declaració de Barcelona en què gràcies a 
l’aportació de Manresa inclou la demanda que les actuals negociacions sobre el TTIP i 
el TISA se suspenguin fins que els governs locals i regionals hagin dictat la seva opinió 
respecte a aquests tractats. 
 
 
L’alcalde  demana al secretari que les preguntes formulades pel GMPSC es facin 
individualment, atès que la resposta la donarà el responsable de l’àrea corresponent. 
 
 
11.2  Pregunta que presenta el GMPSC, de 18 de maig  de 2016, sobre la 
 proposta de sol·licitud d’ajut del Projecte URBAN (FEDER). 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 18 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En data 3/11/2015 Es va celebrar reunió de les entitats i grups polítics que som 
presents al Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social. En 
aquella reunió es va informar de la sol·licitud en tràmit d’un ajut dins el programa 
URBAN (FEDER) que el nostre ajuntament tramita conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments de Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú. S’esperava –va dir el Govern municipal– per a primers 
d’aquest any que ja es podria tenir coneixement de l’aprovació d’aquest ajut. 

Sobre aquesta qüestió, el Grup Municipal del PSC pregunta: 

� En quin punt de tramitació es troba aquest ajut? Ens pot fer l’equip de Govern  
una breu síntesi del projecte que s’ha presentat? Quina injecció econòmica pot 
representar i per a quan està previst que se sàpiga de l’aprovació dels 
esmentats ajuts?” 

 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qual itat Urbana i Serveis,  respon 
que aquesta setmana hi ha hagut una reunió a la Diputació de Barcelona per informar-
los sobre aquesta sol·licitud de fons europeu.  
 
Matisa que hi ha hagut un canvi i que ara ja no s’anomena Fons URBAN sinó EDUSI  
(Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat). 
 
Pel que fa a la pregunta sobre com està la tramitació d’aquest ajut diu que la Diputació 
va presentar aquest projecte i que el termini perquè el Ministeri resolgués era el mes 
de maig, però aquest ha demanat una pròrroga de tres mesos que acaba el 18 
d’agost, que és quan es tindrà resposta. 
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Respecte a la pregunta sobre una breu síntesi del projecte diu que aquest és bastant 
extens i explicar-lo breument és complicat però que si qualsevol grup municipal vol 
tenir informació es poden posar d’acord per explicar-lo.  
No obstant això, diu que el projecte fa referència a tres elements bàsics, un que fa 
referència al concepte smart city plataforma de gestió pels municipis, un altre sobre 
temes d’eficiència energètica, i un tercer, d’inclusió social, com a resultat de l’estalvi 
energètic d’aquestes accions que sigui bolcat a inclusió social en el programa de 
pobresa energètica. 
 
La Diputació de Barcelona va manifestar que independentment de si s’adjudiquen o no 
aquests fons europeus, un 50% d’aquests EDUSI l’aportava la Diputació de Barcelona 
i l’altre 50% restant era dels fons europeus.  
Aquesta setmana la Diputació de Barcelona va informar que, independentment de si hi 
ha els fons europeus o no, el seu 50% el vol començar a impulsar ja i en breu es 
començarà a treballar i a concretar per definir les accions a implementar. 
 
 
11.3  Pregunta que presenta el GMPSC, de 18 de maig  de 2016, sobre la 
 revocació parcial de subvenció dins el Programa Su ma’t. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 18 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En data 31/03/2015 es va celebrar Junta de Govern Local amb caràcter reservat en 
què es va donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2746, de 25 de març de 2015 
sobre interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució de la directora 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (de 2-2-2015), que desestimava un requeriment 
previ interposat per l’Ajuntament contra una resolució de 8-5-2014 que mantenia la 
revocació parcial de la subvenció de les accions dins el programa SUMA’T, atorgada 
en un import de 46.753,31 euros. 

Sobre aquesta qüestió, el Grup Municipal del PSC pregunta: 

� Quines raons va argumentar el SOC per revocar parcialment aquella 
subvenció? De quina part de la subvenció concedida era la revocació parcial? 
Quins arguments ha exposat l’Ajuntament de Manresa en el tribunal contenciós 
administratiu en contra de la revocació parcial? En quin punt de tramitació està 
el recurs contenciós administratiu en l’actualitat?” 

 

La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Dinamització Econòmica i 
Participació, respon que pel que fa a les raons que va argumentar el SOC cal dir que 
la revocació parcial a què fa referència la pregunta és sobre l’expedient SUMA’T 20 de 
l’any 2010, i la revocació parcial argumentava una desavinença sobre la justificació de 
les despeses subvencionables pel programa 2010-2011, mentre que l’Ajuntament de 
Manresa va interpretar en aquell moment que era d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 
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d’octubre, de contractes del sector públic, el SOC es va regir per la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
Sobre quina part de la subvenció concedida era la revocació parcial, respon que 
afectava un 8,7% de la subvenció, ja que dels 277.053,05 € de la despesa executada i 
subvencionable, es revocava inicialment la quantitat de 46.753,31€, esmenar 
posteriorment el recurs presentat per l’Ajuntament per un import final revocat de 
24.108,26€. 
 
Sobre els arguments que va exposar l’Ajuntament de Manresa respon que van ser que 
les justificacions de la despesa subvencionable presentades s’ajustaven a la llei 
30/2007, de contractes del sector públic. 
 
La demanda va ser presentada davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de 
Barcelona i segueix el seu curs sense haver estat resolta definitivament en aquest 
moment. 
 
 
11.4  Pregunta que presenta el GMPSC, de 18 de maig  de 2016, sobre l’Informe 
 2015 del Síndic de Greuges en la seva relació amb l’Ajuntament de 
 Manresa.  

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 18 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El darrer informe del Síndic de greuges que analitza la seva relació amb l’Ajuntament 
de Manresa durant l’any 2015, posa de manifest i considera positiu un descens del 
nombre de queixes en què l’Ajuntament és administració afectada, i una lleugera 
reducció dels terminis en què l’Ajuntament dóna resposta. L’informe relata algunes de 
les resolucions acceptades per l’Ajuntament i que ja han estat acomplertes. I també es 
detallen quatre resolucions de les que no consta en l’informe contesta de l’Ajuntament 
als consells del Síndic si és que ja s’ha fet. 

Sobre aquesta qüestió, el Grup Municipal del PSC pregunta: 

� Ha contestat ja l’Ajuntament a les recomanacions del Síndic pel que fa a la 
resolució acceptada (Q00120/2013) sobre manca d’actuació de l’Ajuntament 
davant les molèsties que provoca una empresa de fusta? En quins termes ha 
estat o serà la contesta? 

� Ha contestat ja l’Ajuntament a les recomanacions del Síndic pel que fa a la 
resolució acceptada (Q07472/2013) sobre disconformitat amb les molèsties 
que ocasionen els camions d’escombraries quan duen a terme la recollida 
durant la nit a Manresa, i amb el fet que la recollida es faci més tard de les 12 
de la nit? En quins termes ha estat o serà la contesta? 

� Ha contestat ja l’Ajuntament a les recomanacions del Síndic pel que fa a la 
resolució acceptada (Q09387/2014) sobre queixa relativa a les molèsties per 
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sorolls que ocasiona una activitat de bar  de Manresa? En quins termes ha 
estat o serà la contesta? 

� Ha contestat ja l’Ajuntament a les recomanacions del Síndic pel que fa a la 
resolució acceptada (Q09862/2014) sobre queixa relativa a les condicions de 
l’alberg existent a les dependències de la Policia Local de Manresa? En quins 
termes ha estat o serà la contesta?” 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon que pel 
que fa a la primera pregunta hi ha una última sol·licitud del Síndic sobre la situació 
actual, del 5 de novembre de 2015, amb relació a l’estat del contenciós contra el mapa 
acústic, sobre unes valoracions d’uns mesuraments de sonometries i sobre si hi ha 
informació de la finalització del contracte de lloguer de l’empresa i el seu possible 
trasllat, diu que es va respondre en data 4 de desembre de 2015, es va trametre a la 
Sindicatura i es disposa del justificant de recepció, però encara no s’ha manifestat i 
està pendent de si decideix tancar l’expedient o demanar noves dades. 
 
Pel que fa a les queixes sobre la recollida d’escombraries diu que és una qüestió 
resolta que el Síndic va donar per finalitzada el 12 de març de 2015. 
 
Pel que fa a la queixa sobre molèsties per sorolls d’una activitat de bar respon que hi 
ha hagut diferent demanda de sol·licitud respecte a l’explicació dels diferents 
expedients oberts i les mesures de control de l’activitat i horaris, diu que la darrera 
informació tramesa al Síndic va ser el 18 de novembre de 2015, es disposa del 
justificant de recepció, però encara no s’ha manifestat al respecte i es troba pendent 
de si decideix tancar l’expedient o es demanen noves dades. 
 
Finalment, pel que fa a la queixa sobre l’alberg de la Policia Local respon que les 
darreres informacions que es van enviar van ser el febrer del 2015 i en data 28 de 
maig de 2015 el Síndic va donar per finalitzada la intervenció i l’expedient va quedar 
tancat. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
          L’alcalde, 
 


