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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 14/2020 

Dia:  19 de novembre de 2020 

Hora:  17:09 h a 22:19 h 

Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 

Caràcter:  Ordinari 

 
Assistents              

 

President  

Marc Aloy Guàrdia 
 
Tinents d’alcalde 

Valentí Junyent Torras 

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

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

José Luis González Leal 

 

Interventora general 

Mariona Ribera Esparbé 

 
Absents justificats 
 
Regidors i regidores 

Josep Gili Prat 
Mariana Romero Salguero 
Andrés Rojo Hernández 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
Previ.-  Exposició per part del Síndic de Greuges de l’informe dels anys 2018 i 2019 de 

la ciutat de Manresa, segons el conveni de col·laboració signat en data 18 
d’octubre de 2017 entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de 
Manresa.- 

 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
1.1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 13, del 

dia 15 d’octubre de 2020.-  

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9530, de 9 d’octubre de 2020,  

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2020, dins del 
Pressupost municipal vigent.- 

 
2.2.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10530, de 22 d’octubre de 

2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2020, 
dins del Pressupost municipal vigent.- 

 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11551, de 10 de novembre de 

2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2020, 
dins del Pressupost municipal vigent.- 

 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10221, de 20 d’octubre de 

2020, sobre delegació expressa i puntual per tal que la regidora Gemma Boix 
Pou pogués celebrar un matrimoni civil el dia 7 de novembre de 2020.-  

 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10550, de 22 d’octubre de 2020, 

sobre incoació d’expedient per donar el nom de Piscines Municipals Manel 
Estiarte Duocastella a les piscines municipals de Manresa.- 

2.6.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10878, de 30 d’octubre de 2020, 
sobre adequació de les mesures adoptades en matèria de teletreball, a la 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre.- 

2.7.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.11199, de 6 de novembre de 2020, 
per la qual es declara emergent la contractació de l’obra d’enderroc de les 
edificacions situades al carrer Sant Bartomeu, núm. 5 i 7.- 

2.8.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11200, de 6 de novembre de 
2020, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra de reparació de les 
filtracions d’aigües residuals a l’immoble ubicat al carrer de Sant Pau, núm. 14.- 

2.9.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11511, de 9 de novembre de 
2020, sobre modificació en la composició de la Junta de Govern Local.- 
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2.10.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11512, de 9 de novembre de 
2020, sobre modificació en el  nomenament de tinents d’alcalde.- 

2.11.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11513, de 9 de novembre de 
2020, sobre modificació de la delegació d’atribucions en els membres 
corporatius.- 

2.12.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11603, de 10 de novembre de 
2020, sobre modificació de càrrecs en el Grup Municipal de Junts per Manresa 
(JxM).- 

2.13.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11604, de 10 de novembre de 
2020, sobre modificació de la Presidència de la Comissió Informativa de Drets i 
Serveis a les Persones.- 

2.14.- Donar compte de la Resolució núm. 11602, de 10 de novembre de 2020, de la 
sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos Humans i Govern 
Obert, sobre aprovació de la Instrucció relativa a criteris i mesures de seguretat 
en l’accés i gestió de la informació municipal de l’Ajuntament de Manresa en el 
núvol.- 

 
2.15.- Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer 
trimestre de  2020 (INT.PMP 4/2020).- 

 
2.16.- Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els articles 4.1 b) i 16 de l’Ordre 

 HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
 subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a les dades 
 d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2020. (INT.TRI 
3/2020).- 

 
2.17.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 

 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials corresponent al tercer trimestre de 2020. (INT.MOR 
 4/2020).- 

 
2.18.- Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i 

Econòmica de Manresa. Novembre 2020.- 
 

3. ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA  

3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions dels 
regidors i regidores amb dedicació exclusiva o parcial. (AJT.DIC 66/2020).- 

3.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació en la designació de 
representants de l’Ajuntament de Manresa en entitats i organismes que 
requereixen representació municipal. (SGR.CTP 24/2020).- 

3.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del Consell Municipal d’Acció 
i Inclusió Social, com a resultat de la unificació del Consell Municipal de Serveis 
Socials, la Xarxa d’Inclusió Social, i de les taules de treball constituïdes en 
aquest àmbit. (OSC.SSO 12/2020).- 
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4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització de la modalitat de 
despesa plurianual per afrontar les obres emmarcades en el projecte 
“L’esplendor del Barroc: museu de Manresa-museu del barroc de 
Catalunya”.(AJT.DIC 63/2020).- 
 

4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal 
d’habitants amb referència a 1 de gener de 2020.- 
 

4.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 35, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 35/2020).- 
 

4.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 36, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 36/2020).- 

 
4.2 Regidoria delegada de Presidència 

 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’exoneració del pagament del cànon 

de l'anualitat 2021 del contracte de concessió demanial d’uns terrenys per a la 
construcció i explotació d’un centre docent per a formació universitària a la 
Fundació Universitària del Bages. (PAT.EXE 46/2020). 
 

 
5. ÀREA DE TERRITORI 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la “Modificació puntual del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”. 
(PLA. POU 4/2018).-   

 
5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació de la indemnització per 

danys i perjudicis soferts durant el període de la suspensió parcial d’execució 
del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les instal·lacions 
tèrmiques i de protecció contra la legionel·la dels equipaments 
municipals.(CON.EXE 86/2020).- 

 
 
6. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
6.1 Regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau de les bases reguladores i la 

convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització 
econòmica del Centre Històric de Manresa, Any 2020. (SUB.BCO 29/2020).- 
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7. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES  
 
7.1 Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
7.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 

cinquena edició del Premi TAV-CC/ El Casino i convocatòria del concurs públic 
per a la concessió, mitjançant procediment en règim de concurrència 
competitiva. (SUB.BCO 28/2020).- 

 
7.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adscripció dels equipaments teatrals 

de Manresa - Kursaal i Conservatori - a favor de la societat mercantil 
Manresana d’Equipaments Escènics, SL, per al desenvolupament del Servei 
Cultural de Teatres de Manresa. (PAT. VAR 15/2020).- 

 
7.2 Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
7.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa 

al “Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de Catalunya”, 
acordat pel Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya (CNIAC). 
(AJT.ADH 4/2020).- 

 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per ampliar i senyalitzar els 

lavabos públics de la ciutat.- 
 
8.2.- Proposició dels Grups Municipals d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Junts 

per Manresa i Fem Manresa, d’adhesió a la iniciativa de Bages pels Drets 
Civils, per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a La 
Jonquera.-  

 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 

 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
10.- 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.- 
 
11.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat 

núm. 38, 39, 41, 42 i 43, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 
23 d’octubre, i 3 de novembre de 2020, i de l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local amb caràcter públic núm. 36, del dia 22 de setembre de 2020.- 

 
12.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 
 

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
Informa de les absències del regidor, senyor Josep Gili Prat, del Grup Municipal de 
JxM, i la regidora, senyora Mariana Romero Salguero, del Grup Municipal del PSC-CP, 
atès que tots dos pateixen la malaltia de la Covid-19 i tots dos estan convalescents.   
 
Per altra banda, també, informa de l’absència del regidor, senyor Andrés Rojo 
Hernández, del Grup Municipal de Cs, que no té Covid-19 diagnosticat, però tenia 
unes dècimes de febre i per responsabilitat ha preferit no assistir al ple. 
 
A tots ells els desitja una ràpida recuperació. 
 
A continuació, l’alcalde dóna la benvinguda a l’il·lustríssim senyor Rafael Ribó i Massó, 
Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Previ.-  Exposició per part del Síndic de Greuges de l’informe dels anys 2018 i 

2019 de la ciutat de Manresa, segons el conveni de col·laboració signat en 
data 18 d’octubre de 2017 entre el Síndic de Greuges de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa.- 

 
 
Aquestes intervencions les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=75.0 
 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del dia. 

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

13, del dia 15 d’octubre de 2020.-  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió plenària número 13 que correspon a la sessió del Ple de la Corporació del dia 
15 d’octubre de 2020, que s’ha entregat als regidors i regidores juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 22 
membres presents.   
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=75.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=75.0
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=2697.0 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1.-  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9530, de 9 d’octubre de 

2020,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
30/2020, dins del Pressupost municipal vigent.- 

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

Antecedents 

En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 30/2020, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de data 25 de 
setembre de 2020 d’import  2.500,00 euros, PRE.SOL 97  Despeses de locomoció del 
agents de la Policia local. 
 
.- Servei d’Ensenyament ,Cultura i Esports : Proposta de modificació de data 25 de 
setembre de 2020 d’import 500,00 euros, PRE.SOL 94 Necessitem ampliar el mobiliari 
de les aules per motius de la COVID19. 
 
Proposta de modificació de data 24 de setembre de 2020, d’import 10.800,00 euros, 
PRE.SOL 93 Per portar a terme les activitats incloses en el Pla Educatiu Entorn curs 
escolar 2020/2021. 
 
Proposta de modificació de data 28 de setembre de 2020, d’import 412.928,57 euros, 
PRE.SOL 101 Per finançar els augments de facturació de les empreses 
concessionàries de llars d'infants municipals conseqüència de la no recaptació 
d'ingressos durant els mesos de març, abril, maig 2020, i disminució d'ingressos dels 
mesos de juny i juliol conseqüència de no poder reiniciar el servei amb el mateix 
nombre d'usuaris. D'acord amb la llei tot i suspendre el servei es va continuar assumint 
les despeses de personal, assegurances, etc. 
 
Proposta de modificació de data 1 d’octubre de 2020, d’import 42.000,00 euros, 
PRE.SOL 98 Aplicar part de  la subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona 
de 132.122,37 € del fons de prestació per al Finançament d'activitats educatives, 
esportives i juvenils de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut del Catàleg de la Xarxa de 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2697.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2697.0
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Governs Locals de l'any 2020 a les diferents necessitats educatives, esportives i 
juvenils. 
 
Proposta de modificació de data 1 d’octubre de 2020, d’import 28.000,00 euros, 
PRE.SOL 99 Aplicar part de  la subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona 
de 132.122,37 € del fons de prestació per al Finançament d'activitats educatives, 
esportives i juvenils de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 a les diferents necessitats educatives, esportives i 
juvenils. 
 
Proposta de modificació de data 1 d’octubre de 2020, d’import 62.122,00 euros, 
PRE.SOL 106 Aplicar part de  la subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona 
de 132.122,37 € del fons de prestació per al Finançament d'activitats educatives, 
esportives i juvenils de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 a les diferents necessitats educatives, esportives i 
juvenils. 
 
Proposta de modificació de data 2 d’octubre de 2020, d’import 2.837,57 euros, 
PRE.SOL 107 Aplicar la concessió del fons de prestació de la Diputació de Barcelona 
de 2.837,57 € de "Material inventariable i noves tecnologies d'equipaments esportius" 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020. 
 
Proposta de modificació de data 5 d’octubre 2020, d’import 100.000,00 euros, 
PRE.SOL 109 Per finançar el cost d'obres de les pistes de les escoles Les Bases 
(adequació de l'actual terreny com a pati/pista) i Serra i Húnter (arranjament de 
l'existent). 

 
.- Servei d’Acció  i Cohesió Social: Proposta de modificació de data  4 de setembre 
de 2020, d’import 16.000,00, PRE.SOL 84 Canvi de partides d'una partida per 
rehabilitació d'habitatges de capítol 2 a una partida de capítol 6, per poder justificar 
finançament a la Diputació, ja que ens demanen que  s'hagi executat amb capítol 6.- 
 
.- Servei de Projectes Urbans  i Infraestructures territorial: Proposta de modificació 
de data 29 de setembre de 2020, d’import 600,00 euros, PRE.SOL 92 Compra d'una 
televisió per a la sala de reunions de la 2a planta de l'edifici Plaça Major 5.-  

 
Aquesta  modificació es distribueixen com es detalla a continuació: 
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PRESSUPOST DE DESPESES 

 
CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal  2.500,00 

2.- Despeses corrents en béns i serveis  463.228,57 3.100,00 

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents   

5.- Fons contingència i altres imprevistos   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals 215.059,57  

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 678.288,14 5.600,00 

 
    PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Impostos Directes   

2.- Impostos Indirectes   

3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos   

4.- Transferències corrents 460.728,57  

5.- Ingressos Patrimonials   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Alienació d’Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital 211.959,57  

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 672.688,14  

 

Consideracions legals 

Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, que regula les modificacions 
pressupostàries.  

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 

Per tot això, resolc: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/2020, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries. 

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

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=2736.0 
 
 
2.2.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10530, de 22 d’octubre de 

2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
33/2020, dins del Pressupost municipal vigent.- 

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

Antecedents 

En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 32/2020, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei  de  Promoció de la Ciutat: Proposta de modificació de data 6 d’octubre de 
2020, d’import 3.000,00 euros, PRE.SOL 111 Arran de la COVID, s'ha anul·lat la 
instal·lació d'atraccions firaires a la zona del Trullols per St. Andreu, pel que no caldrà 
arranjar l'espai. A canvi però es farà un format de fira artesanal mes acotat tant per St. 
Andreu com per Sta. Llúcia. Això comportarà un altre tipus de despesa mes centrada 
en complementar aquestes fires amb una programació esponjada d'activitats lúdiques, 
familiars i culturals que serveixin per atraure clients d'una manera controlada.  
 
.- Proposta de modificació de data 9 d’octubre de 2020, d’import 30.960,00 euros, 
PRE.SOL 112 En el marc del Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de 
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, el Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Manresa ajuts destinats al finançament per 
a l'elaboració i l'execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les 
entitats locals. L'objecte d'aquests ajuts és impulsar l'elaboració i execució de Plans de 
reactivació socioeconòmica en l'àmbit de l'ocupació, amb la finalitat de pal·liar les 
afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 a Catalunya.  
 
Les actuacions subvencionables consisteixen en la coordinació, execució i seguiment 
del Pla i en l'elaboració del Pla en sí mateix. Per ambdues actuacions es contempla la 
contractació laboral de personal tècnic que haurà d'anar a càrrec d'aplicacions del 
capítol 1 del programa 24121 Suport a la planificació Estratègica que actualment no 
existeixen i, per aquest motiu, es fa necessària la seva creació per majors ingressos. 
 

 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2736.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2736.0
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.- Servei d’Ensenyament ,Cultura i Esports : Proposta de modificació de data 9 
d’octubre de 2020, d’import 4.500,00 euros, PRE.SOL 113 Es vol millorar les 
prestacions del camp de vòlei platja del Congost amb la incorporació d’il·luminació 
perimetral al voltant del camp, per allargar les franges horàries d'ocupació durant 
l'hivern. Actualment no disposa de llum i la rendibilitat esportiva d’aquest espai es 
limita a les hores solars. Aquest espai exterior permetrà descongestionar espais indoor 
de voleibol, molt condicionats en quan a aforament degut a la COVID-19. 
 
.-Proposta de modificació de data 14 d’octubre de 2020, d’import 6.000,00 euros, 
PRE.SOL 114 Manca consignació per l'adquisició de tot el lot de material d'atletisme 
(salt de perxa i gàbies de llançament). 
 
.-Proposta de modificació de data 15 d’octubre de 2020, d’import 1.400,00 euros, 
PRE.SOL 117 Necessitem equipar les aules amb armaris per motius COVID 19. 
 
.- Servei de Tresoreria i Gestió Tributària: Proposta de modificació de data 16 
d’octubre de 2020, d’import 1.630,00,00 euros, PRE.SOL 115  Hi ha 2 préstecs amb el 
Banc de Sabadell (PCL) que són a quota constant. Amb la baixada del tipus d'interès 
al llarg del 2020 les despeses financeres han estat inferiors a les previstes, però per un 
d'aquests préstecs l'amortització de capital a final d'any serà superior a la prevista per 
un import arrodonit de 1.630,00 euros. 

 

Aquesta  modificació es distribueixen com es detalla a continuació: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal 30.960,00  

2.- Despeses corrents en béns i serveis  3.000,00 4.400,00 

3.- Despeses Financeres  1.630,00 

4.- Transferències corrents   

5.- Fons contingència i altres imprevistos   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals 11.900,00 10.500,00 

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers  1.630,00  

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 47.490,00 16.530,00 

 
  

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Impostos Directes   

2.- Impostos Indirectes   

3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos   

4.- Transferències corrents 30.960,00  

5.- Ingressos Patrimonials   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Alienació d’Inversions Reals   

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 30.960,00  
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Consideracions legals 

Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II  de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, que regula les modificacions 
pressupostàries.  
 

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 

Per tot això, resolc: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 33/2020, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries. 

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

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
“ 
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” 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=2749.0 
 
 
2.3.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11551, de 10 de 

novembre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 34/2020, dins del Pressupost municipal vigent.- 

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy i Guàrdia, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 34/2020, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions 
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal. 
 
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les 
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències. 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: Proposta de modificació de data 23 d’octubre de 
2020, d’import 87.000,00 euros. PRE.SOL 118 Diputació de Barcelona. Sol·licitud ajut 
econòmic línia de suport núm. 7 "Atenció a persones en situació d’especial 
vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19", en el marc del Programa 
d’ajuts per a emergències municipals. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2749.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2749.0
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Proposta de modificació de data 23 d’octubre de 2020, d’import 30.303,00 euros. 
PRE.SOL 119 Fons de prestació "Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió 
social d’infants i adolescents" . 
 
Proposta de modificació de data 23 d’octubre de 2020, d’import 45.000,00 euros. 
PRE.SOL 120 Fons de prestació "Finançament extraordinari per al reforç dels 
professionals dels serveis socials bàsics". 
 
Proposta de modificació de data 23 d’octubre de 2020, d’import 15.648,00 euros. 
PRE.SOL 121 Fons de prestació "Fons per a l'abordatge integral de les violències 
masclistes" 
 
Proposta de modificació de data 23 d’octubre de 2020, d’import 12.000,00 euros. 
PRE.SOL 122 Contracte programa "Fitxa 45.3 Accions de voluntariat" 
 
.- Servei d’Ensenyament ,Cultura i Esports : Proposta de modificació de data 3 de 
novembre 2020, d’import 50.000,00 euros. PRE.SOL 132 Necessitat de fer una 
aportació extraordinària pel funcionament de l’empresa municipal Manresana 
d’Equipaments Escènics. 
 
Proposta de modificació de data 3 de novembre de 2020, d’import 3.000,00 euros. 
PRE.SOL 133 Cal adquirir tablets amb teclats per a cedir-los en sistema de préstec a 
alumnat amb dificultats econòmiques de centres educatius de Manresa en període de 
confinament. 
 
Proposta de modificació de data 3 de novembre de 2020, d’import 1.800,00 euros. 
PRE.SOL 134 El pati de la llar d’infants la Llum necessita incorporar un element 
d’esbarjo nou, en concret una caseta de joc per a infants. 
 
Proposta de modificació de data 4 de novembre de 2020, d’import 7.000,00 euros. 
PRE.SOL 135 Per poder efectuar tasques de manteniment ordinari de llars d'infants i 
altres centres educatius. 
 
Proposta de modificació de data 28 d’octubre de 2020, d’import 4.500,00 euros. 
PRE.SOL 127 Origen dels ingressos conveni amb Fundació LA CAIXA per col.laborar 
en el desenvolupament varis projectes, entre els quals hi ha “L’Hora del conte”. 
 
Proposta de modificació de data 3 de novembre de 2020, d’import 46.000,00 euros. 
PRE.SOL 124 Per poder arranjar el circuit de running del Congost, adquirir conjunt 
modular de 86 m2 per a l’estadi de futbol del Congost (cafeteria) i adquirir elements 
biosaludables per a la Gent Gran a la Zona Esportiva del Congost. 
 
.- Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil: Proposta de 
modificació de crèdits de data 3 de novembre de 2020, d’import 6.965,14 euros. 
PRE.SOL 128 Cal incrementar la partida 1350 21400 destinada a material de transport 
ja que el cost de l'adequació de la furgoneta serà superior al previst inicialment. 
 
.- Servei del Territori: Proposta de modificació de crèdits de data 30 d’octubre de 
2020, d’import 23.000,00 euros. PRE.SOL 126 Per fer front al pagament de factures al 
Registre de la propietat i Notaris. 
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Aquesta modificació es distribueixen com es detalla a continuació: 
 

 
 

 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, que regula les modificacions 
pressupostàries. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 34/2020, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries. 
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SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
“ 
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” 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat 
d’Hisenda, senyor Valentí Junyent Torras, intervindria per informar sobre els punts 2.1, 
2.2 i 2.3 de l’ordre del dia. 
 
La lectura i les intervencions d’aquests punts les podeu consultar a l’enllaç següent: 
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=2760.0 
 
 
2.4.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10221, de 20 d’octubre de 

2020, sobre delegació expressa i puntual per tal que la regidora Gemma 
Boix Pou pogués celebrar un matrimoni civil el dia 7 de novembre de 
2020.-  

 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l'Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent 
que es fonamenta en els antecedents de fet i consideracions que a continuació 
s’exposen: 
 
Antecedents de fet 
 
La senyora Gemma Boix Pou, regidora de l’Ajuntament de Manresa, ha sol·licitat a 
l’Alcaldia que li confereixi delegació expressa per a l’autorització de matrimoni civil el 
dissabte dia 7 de novembre de 2020. 
 
Consideracions legals 
 
1. En el títol IV del Codi Civil es regula la institució del matrimoni. Concretament, 

l’article 51.1 estableix que és competent per autoritzar el matrimoni el jutge 
encarregat del Registre Civil i l’alcalde del municipi on se celebri el matrimoni o 
regidor en qui aquest delegui.  

2. L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en correspondència amb l’article 
53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’alcalde pot 
delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les que en el mateix article 
es relacionen, cas en el qual no es troba conferir delegació per celebració de 
matrimoni civil. 

3. L’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que les 
delegacions d'atribucions de l'alcalde s'han de publicar en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

4. L'article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que de 
totes les delegacions se n'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que 
se celebri. 

Per tot això, 
 
Resolc: 
 
Primer. Conferir a la senyora Gemma Boix Pou, regidora d’aquest Ajuntament, 

delegació expressa i puntual per tal que el dia 7 de novembre de 2020, 
exerciti l’atribució per a l’autorització de matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora d’aquest Ajuntament, senyora 

Gemma Boix Pou, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la 
delegació que li ha estat conferida.  

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2760.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=2760.0
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Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que tingui lloc.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3141.0 
 
 
2.5.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10550, de 22 d’octubre de 

2020, sobre incoació d’expedient per donar el nom de Piscines Municipals 
Manel Estiarte Duocastella a les piscines municipals de Manresa.- 

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

“Marc Aloy Guàrdia,  alcalde  de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient 
administratiu instruït d’ofici sobre la denominació de les Piscines municipals de 
Manresa amb el nom de Piscines municipals Manel Estiarte Duocastella, dicto la 
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
Des de la regidoria d’Esports, a instància del Club Natació Minorisa (registre d’entrada a 
l’Ajuntament núm. E2020027693 de 28 de maig de 2020) es proposa donar el nom de 
Piscines municipals Manel Estiarte Duocastella a les piscines municipals de Manresa, en 
reconeixement dels seus mèrits especials. 
 
A aquest reconeixement s’hi han adherit múltiples entitats, clubs, i federacions, així com 
centenars de persones a nivell individual, l’adhesió de les quals consta a l’expedient. 
 
Aquesta proposta es fonamenta en l’exemplar i destacable trajectòria de Manel Estiarte 
Duocastella, com a millor jugador de waterpolo de tots els temps, símbol universal del 
seu esport i de la ciutat de Manresa que el fan meritori de rebre els honors de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’Ajuntament de Manresa li va atorgar els honors següents: 
 

- Medalla de la ciutat, categoria d’Argent (Ple 14-2-1979) 
- Medalla de la ciutat, categoria d’Or (Ple 1-7-1981) 
- Medalla de la ciutat al mèrit esportiu (Ple 20-1-1997) 

 
Consideracions legals 
 
El Reglament d’Honors i Distincions, aprovat pel Ple de 18 de febrer de 2008, en els 
seus articles 19 a 23, regula la instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels 
mèrits o circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual 
se n’haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3141.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3141.0
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Segons l’article 17 per a reconèixer els mèrits especials d’una persona vinculada a la 
ciutat, sigui nacional o estrangera, es podrà concedir l’honor de designar una via pública, 
un complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal amb el seu nom. 
 
Segons l’article 18, modificat pel Ple de 27 de setembre de 2018, estableix que amb 
caràcter excepcional, i només en casos de persones amb una trajectòria reconeguda 
prèviament amb algun dels altres mèrits contemplats en aquest reglament, es podrà 
atorgar l’honor en vida de la persona, només per a denominar instal·lacions municipals i 
només quan hagin passat almenys 3 anys des de l’atorgament de l’anterior honor a 
aquella persona. L’excepcionalitat s’haurà d’aprovar, prèviament, en sessió plenària de 
l’Ajuntament de Manresa mitjançant acord que requerirà el vot favorable o afirmatiu de 
les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel cap d’unitat d’Activitats Esportives i  l’informe jurídic emès per 
la cap d’unitat de Suport Jurídic de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, que 
consten a l’expedient.  
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85, 
de 21 d’abril de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 
article 53 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 i article 10 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Resolc: 
 
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar 
donar el nom de Piscines municipals Manel Estiarte Duocastella a les piscines 
municipals de Manresa. 

 
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Antoni Massegú Bruguera, Tinent 
d’Alcalde Regidor Delegat d’Esports, i com a Secretari del mateix al Sr. Josep Perau 
Fernández, cap d’unitat d’Activitats Esportives. 
 
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat 
d’Esports, senyor Antoni Massegú Calveras, intervindria per informar sobre el punt 2.5 
de l’ordre del dia. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3160.0 
 

2.6.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10878, de 30 d’octubre de 
2020, sobre adequació de les mesures adoptades en matèria de teletreball, a 
la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre.- 

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3160.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3160.0
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“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient 
administratiu instruït, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i 
consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 

 
Per resolucions de l’Alcalde nº 2932 I 2933, de data 15 de març de 2020, nº 3134, de 
data 17 de març de 2020, i resolució d’1 d’abril, es varen adoptar diverses mesures 
organitzatives en relació al personal municipal, amb la finalitat de garantir el 
funcionament dels serveis mínims d’aquest Ajuntament, amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2. 
 
Per resolucions de l’Alcalde de 24 d’abril de 2020 i de 12 de maig de 2020 es va 
aprovar el Pla per a la sortida gradual del confinament aplicat al personal al servei de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aquest Pla contemplava la possibilitat que els treballadors I treballadores de 
l’Ajuntament, prèvia definició i informe de les prefectures corresponents, poguessin 
realitzar les seves  tasques de forma no presencial.  
 
Per resolució de 23 de juny de 2020, es va acordar allargar el període  de vigència de 
les mesures aprovades, potenciant entre els treballadors i treballadores  l'ús del treball 
des de casa quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible fins el 13 de 
setembre de 2020. 
 
Durant tot aquest període s’ha fet palès que el treball a distància ha estat un 
mecanisme eficaç per a assegurar el manteniment de l’activitat i prestació dels serveis 
essencials, així com per garantir la prevenció de la salut dels treballadors/res 
municipals. També s’ha pogut constatar els avantatges que ha implicat el treball des 
de casa en els casos en que la naturalesa de les tasques ho permetia. Per aquest 
motiu, per resolució de  7 de setembre de 2020  es va acordar un nou allargament 
d’aquestes mesures fins a 31 de desembre de 2020, mantenint la modalitat del treball 
des de casa com a instrument d’optimització del temps de treball. 
 
A la vista de l’evolució de la pandèmia, en data 15 d’octubre de 2020, el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya aprova la RESOLUCIÓ, SLT/2546/2020, per la 
qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.  
 
Aquesta Resolució preveu la necessitat de promoure les mesures organitzatives i 
tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, 
prioritzant el treball a distancia, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres 
mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d’entrada i sortida 
esglaonats, flexibilitat horària, o similars, i que , quan no sigui possible prioritzar el 
treball a distància, preveu que cal adoptar mesures organitzatives en les condicions de 
treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat 
interpersonal mínima. I només quan això no sigui possible, caldrà proporcionar a les 
persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc 
 
En data de 30 d’octubre de 2020, el Departament de –salut ha publicat la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut publica per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
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Aquesta resolució, en el seu punt 4, obliga els titulars dels centres de treball, públic i 
privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les 
mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, 
han d’implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible 
desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament 
dels mitjans per fer-ho. 
 
En aplicació d’aquesta Resolució, i per tal de poder donar compliment a l’obligació de 
limitar al màxim la mobilitat, i d’implementar el teletreball a distancia o teletreball, s’ha 
vist la necessitat d’adequar la resolució dictada en data 7 de setembre de 2020, i 
adequar-la a les noves indicacions de la Generalitat en matèria de mesures de 
contenció de la mobilitat i de priorització clara del teletreball en tots els llocs que ho 
permetin. 
 
Consideracions legals 
 
L’article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, 
que faculta als alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas 
de catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne 
compte immediatament al ple corporatiu. 

 
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, on s’estableixen les facultats dels alcaldes. 
 
L’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de 
recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19. 
 
L’article 96.1.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, i normativa laboral concordant. 
 
Els articles 47 bis i 48 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
L’article 13 del Real Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
L’article 7.e) del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de 
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19 segons el qual cal adoptar mesures de potenciació de l'ús del teletreball  
quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 
 
L’article 88 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, que regula el dret a la desconnexió digital dels 
treballadors/res. 
 
La Directiva 2033/88 de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de 
l’ordenació del temps de treball, que desenvolupa la directiva marc de prevenció 
89/391, de 12 de juny de 1989. 
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Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, 
de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la 
COVID-19. 
 
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, va 
establir noves mesures més estrictes per afavorir la reducció de les interaccions 
socials, tant en espais públics com privats, i la restricció de la mobilitat, vistes la 
progressió de la situació epidemiològica pel que fa a l'increment de nous contagis i la 
velocitat de propagació de la pandèmia, i l'impacte que aquesta situació té en el 
sistema assistencial. 
 
L’article 4 de la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, per la qual 
s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que obliga els titulars 
dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de 
persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries 
per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, 
llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es 
disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s'han d'establir 
horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars. 
 
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes, 
 

Resolc: 

 
Primer –  Adequar a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, les disposicions 
adoptades en la Resolució d’aquest Ajuntament de 7 de setembre de 2020, en relació 
a les mesures adoptades per al teletreball. 
 
Segon - Determinar  que la modalitat de treball des de casa dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, entesa com a forma d’organització del treball en virtut 
del qual una part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i 
mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, quan per la 
naturalesa de l'activitat laboral sigui possible, es considerarà com a modalitat amb 
caràcter prioritari, i que únicament es prestin de forma presencial els que, per la 
naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball. 
 
Per al personal que, per la naturalesa de la seva activitat, no pugui prestar serveis en 
règim de teletreball, caldrà habilitar fórmules de reorganització interna i flexibilitat 
horària, així com garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal 
mínima i evitar la coincidència massiva d’empleats i usuaris durant les franges horàries 
en que es prevegi més afluència. 
 
Els empleats públics inclosos en els grups vulnerables de la COVID-19, tindrà 
preferència en l’aplicació de mesures de teletreball. 
 
 
 
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            26 

 

Els treballadors de l’Ajuntament amb fills o filles menors de 14 anys o persones 
dependents a càrrec, sempre que les funcions del lloc de treball ho permetin, tindran 
preferència en l’aplicació del teletreball, i, en el cas que hagin de prestar serveis 
presencials gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, 
règim de torns i fixació d’horaris especials habilitats. 
 
Els treballadors que tinguin al seu càrrec menors de 14 anys o persones en situació de 
dependència que hagin de fer aïllament preventiu tot i no haver estat contagiats amb la 
COVID-19, prestaran serveis en règim de teletreball. La  situació  d’aïllament preventiu 
de la persona en situació de dependència o del menor, caldrà acreditar-la mitjançant 
comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants, o bé 
amb la declaració responsable de la persona interessada. Aquesta circumstància 
podrà ésser objecte de verificació per part de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El treball des de casa serà voluntari per als treballadors/res i requerirà una autorització 
prèvia  per al seu desenvolupament. Aquesta autorització podrà ser revertit en 
qualsevol moment de la seva vigència, per raons de caràcter organitzatiu i de 
necessitats del servei, per sol·licitud del treballador/a afectat, o per variació de les 
circumstàncies motivadores d’aquesta modalitat de treball.   
 
Així mateix, i amb caràcter general, el personal municipal en règim de teletreball podrà 
ser requerit, per necessitats del servei, a ampliar la seva dedicació presencial a 
l’Ajuntament, sempre limitat a les jornades laborals imprescindibles i en tot cas amb la 
deguda motivació. 
 
Tercer.- Els requisits per sol·licitar la prestació de serveis en la modalitat de treball des 
de casa, seran els següents: 
 
a. Ocupar un lloc de treball que es pugui desenvolupar de forma autònoma no 
 sent necessària la presència al mateix per a la seva correcta realització. No són 
 susceptibles de ser exercits mitjançant aquesta modalitat els llocs de treball 
 d’atenció directa a les persones, els llocs de treball d’atenció i informació 
 ciutadana i els llocs que comporten obligatòriament la prestació de serveis 
 presencials. 
b. La jornada setmanal es distribuirà de forma que es pugui realitzar en aquesta 
 modalitat sense afectació del servei d’adscripció 
  
Quart.- L’autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de treball des de 
casa, s’ajustarà a les regles següents: 
 
a. Caldrà presentar una sol·licitud telemàtica a través del workflow ORH.TLB, amb 
 les dades que li siguin requerides al procediment, i que haurà de ser validat per 
 la prefectura de servei que correspongui, en funció de les necessitats del servei 
 i/o les tasques que el treballador/a pot efectivament portar a terme per mitjans 
 telemàtics fora del seu lloc de treball. 
b. Serà requisit indispensable que el treballador adjunti a la sol·licitud una 
 declaració responsable on es faci constar que disposa de l’equipament,  
 instal·lacions i connectivitat adients per a la realització del treball que se li 
 encomani sota aquesta modalitat. Aquests requisits s’han de mantenir durant 
 tot el període de vigència de la prestació dels serveis en modalitat de treball 
 des de casa. En el cas de ser persones incloses dins els paràgrafs 3 i 4 del 
 punt segon, caldrà aportar documentació justificativa. 
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c. Serà obligatori per a l’autorització del teletreball garantir l’atenció telefònica en 
 les mateixes condicions que durant el treball presencial, i s’haurà d’estar 
 disponible i localitzable durant tota la seva jornada laboral. 

d. L’autorització del treball des de casa haurà d’especificar les dades següents: 

a. Horari de treball de la persona autoritzada i, en el seu cas, les regles de 
 disponibilitat 

b. Distribució de les jornades, en el seu cas, entre presencial i treball des de casa 

c. Objectius, forma i termini de donar compte de l’acompliment de l’activitat 
 desenvolupada. 

 
Cinquè - Determinar que serà cada cap de servei qui establirà l’ordenació del treball, i 
el treball a casa en la modalitat de treball des de casa, de les persones que ocupen 
llocs de treball adscrits al seu servei.  
 
Als efectes de no deixar desatesos en cap moment els serveis, els caps de servei 
adoptaran les mesures oportunes per tal de garantir una presència mínima al centre de 
treball.  
 
S’articularan els mecanismes necessaris per garantir la coordinació entre tot el 
personal. Quan aquests mecanismes facin necessari la realització de reunions, es 
prioritzaran les reunions de tipus telemàtic. 
 
De tots aquests aspectes haurà d’informar al Servei d’Organització i Recursos 
Humans. 
 
Sisè - L’Ajuntament podrà dictar instruccions per establir jornades de presència 
obligatòria i horaris de disponibilitat per garantir la presència d’un mínim de personal 
per unitat, centre o servei, i/o criteris davant la concurrència de sol·licituds d’accés a la 
modalitat de treball des de casa estrictament vinculats a raons del servei o a d’altres 
criteris objectius. 
 
Els treballadors que prestin els seus serveis en règim de treball des de casa tindran els 
mateixos drets i obligacions que els que ho facin en forma presencial al lloc de treball.  
 
Setè -  El personal que presti serveis en la modalitat de treball des de casa tindrà dret 
a la desconnexió digital i se li ha de garantir, fora de la franja horària de disponibilitat 
establerta, el respecte al seu temps de descans i a la seva intimitat personal. 
 
Vuitè -  Aquesta Resolució entra en vigor el dia 30 d’octubre de 2020. 
 
Novè –  La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en un 
mínim de 15 dies, i es prorrogarà automàticament si es prorroga la l’article 4 de 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen 
les mesures en matèria de salut publica per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
 
Desè - Comunicar aquesta resolució a tot el personal de l’Ajuntament de Manresa i 
publicar-la al portal del treballador de l’Ajuntament de Manresa.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3340.0 
 
 
2.7.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.11199, de 6 de novembre de 

2020, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra d’enderroc de 
les edificacions situades al carrer Sant Bartomeu, núm. 5 i 7.- 

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

“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent de l’obra d’enderroc de les edificacions 
situades al C. Sant Bartomeu núm. 5 i 7, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
Antecedents 
 

1. En el tràmit del expedient -LLI.RUI. 2/2020-, i un cop adquirides la titularitat 
d’ambdues finques, l’Ajuntament efectua inspecció als edificis situats al carrer 
Sant Bartomeu, núm. 5 i 7 i es constata el mal estat en què es troben. 

 
Després de valorar les obres imprescindibles per mantenir les degudes 
condicions de seguretat i estabilitat, es proposa la consideració de les dues 
edificacions en situació de ruïna tècnica i urbanística, en haver-se esgotat la 
capacitat portant de l’estructura, especialment d’alguns dels seus elements 
estructurals fonamentals. El seu pèssim estat fa inviable qualsevol reparació 
per mitjans normals, que per altra banda tampoc seria possible d’efectuar per la 
seva situació urbanística de fora d’ordenació (es troba dins del PAUm018 Sant 
Bartomeu, 1), i per tant, es fa necessari, el seu enderroc. 
 
Es detecta que les condicions de l’edificació comporten, en aquests moments, 
un veritable risc de col·lapse amb afectació directa sobre la via pública (les 
edificacions estan lliures d’estadants), però també per l’edifici confrontant núm. 
9; per la qual cosa, escau una actuació immediata, a través d’una tramitació 
d’emergència, tal i com recull l’art.120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 

2. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de data 3 de novembre de 2020, a la 
vista del risc de col·lapse d’ambdós immobles, entén que s’escau una actuació 
immediata, a través d’una tramitació d’emergència, tal i com es recull en 
l’art.120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Aquesta actuació ha de consistir necessàriament en l’enderroc total d’ambdues 
edificacions, i haurà d’incloure, a més dels treballs propis de l’enderroc, les 
instal·lacions auxiliars que resultin imprescindibles de disposar sobre la via 
publica i el tractament de les mitgeres que en resultin, així com també el 
tractament del solar per garantir la recollida d’aigües i conduir-les a la xarxa 
pública de clavegueram. A la intervenció, és necessari un tècnic i una direcció 
facultativa, que ha de formar part de la pròpia obra. 
 
 I proposa l’adjudicació dels treballs a l’entitat mercantil RAIMONCOLS, SL (CIF 
B-65.765.125), per la  seva capacitat tècnica d’intervenir de forma immediata, 
per un import pendent de determinar en funció de la complexitat de l’execució, i 
que estimativament es fixa en 43.365,96 €. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3340.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3340.0
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3. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 6 de 
novembre de 2020, en què conclou que la contractació emergent de l’obra 
d’enderroc de les edificacions situades al C. Sant Bartomeu núm. 5 i 7, s’ajusta 
a dret. 
 

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

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

 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 

 
SEGON. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la 
consideració anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del 
procediment d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 120 de la 
LCSP, preveu específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera 
immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu 
perill o de necessitats que afectin la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim 
excepcional. 
 
És justament la situació de risc de col·lapse amb afectació directa sobre la via pública 
(les edificacions estan lliures d’estadants), però també per l’edifici col·lindant núm. 9, 
en què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, el que habilita l’enderroc 
immediat d’aquests edificis, a través d’una tramitació d’emergència. 
 
TERCER. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra 
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1, 
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra d’enderroc de les edificacions 
situades al C. Sant Bartomeu núm. 5 i 7. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’ article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent al punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 
18 d’abril. 
 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en l’obra 
d’enderroc de les edificacions situades al C. Sant Bartomeu núm. 5 i 7, i adjudicar 
el contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb domicili al 
C. Molins, 1 - 08256 Rajadell, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a 
continuació: 
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 Objecte: L’actuació consisteix en: 
 

- l’enderroc total d’ambdues edificacions 
- les instal·lacions auxiliars que resultin imprescindibles disposar sobre la 

via publica 
- el tractament de les mitgeres resultants  
- el tractament del solar per garantir la recollida d’aigües i conduir-les a la 

xarxa pública de clavegueram 
- l’assumeix de tècnic i direcció facultativa 

 
 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 

 
 Durada: 1 mes. 

 
 Pressupost del contracte: A determinar, estimativament es fixa en 43.365,96 €. 

 
 Tècnics supervisors del contracte: 

 
- M. Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
- Ricard Torres Montagut, Cap de Servei d'Urbanisme. 

 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3356.0 
 
 
2.8.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11200, de 6 de novembre de 

2020, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra de reparació 
de les filtracions d’aigües residuals a l’immoble ubicat al carrer de Sant Pau, 
núm. 14.- 

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació emergent de l’obra de reparació de les filtracions 
d’aigües residuals a l’immoble ubicat al carrer de Sant Pau núm. 14, dicto la 
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
       

1. Arran de la queixa efectuada per un veí del carrer de Sant Pau, núm. 14, 
referent a l’entrada d’aigües residuals a l’interior de casa seva, es va efectuar 
una inspecció i es va constatar que, efectivament, a l’interior de l’edifici es 
produeix una entrada d’aigües residuals, la qual cosa provoca greus problemes 
de salubritat i l’existència de fortes pudors a l’interior de l’habitatge. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3356.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3356.0
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Un cop realitzades diferents inspeccions, i també visites conjuntament amb 
Aigües de Manresa, es constata que les filtracions provenen del clavegueró 
situat a l’espai entre els habitatges del carrer de Sant Pau i el carrer del 
Cardener. 
 
En aquest sector, les edificacions del carrer del Cardener no desaigüen al 
mateix carrer, sinó que ho fan per la part posterior, a un clavegueró particular 
que transcorre per la part posterior d’aquestes finques, gairebé en el seu límit 
amb les finques del carrer de Sant Pau. Les finques del carrer del Cardener, 
des del núm. 4 al núm. 16, connecten al clavegueram públic, al passatge de 
Sant Pau. 
 
Per poder detectar l’origen del problema, es va passar una càmera per l’interior 
del clavegueró, des de diferents punts (des de l’arqueta del WC de la planta 
soterrani del núm. 12-14 i des de la bonera del pati posterior del núm. 6); i el 
resultat de les prospeccions va ser que es van detectar 3 juntes obertes de 
clavegueró de tub de formigó situades a l’alçada del núm. 16 del carrer del 
Cardener i un enfonsament i canvi de secció de clavegueró, just al límit entre 
les finques del núm. 12-14 i el núm. 10 del carrer del Cardener. 
 
Per aquests quatre punts en què la canalització estava malmesa és per on es 
produeixen les filtracions que van a parar a la finca del carrer de Sant Pau, 
núm.14. Aquest fet provoca una pudor insuportable a l’interior d’aquest 
habitatge, així com gravíssims problemes de salubritat i de salut pública. 
 

2. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de 3 de novembre de 2020, davant la 
situació de risc pel que fa a la salubritat, que afecta tots els estadants d’aquest 
habitatge i que pot arribar a afectar també els habitatges veïns, i davant la 
impossibilitat que els veïns afectats procedeixin, amb caràcter imminent, a 
realitzar aquesta actuació, escau una actuació immediata, a través d’una 
tramitació d’emergència, tal i com recull l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP en endavant). 
 
L’actuació consisteix en obrir i refer 2 arquetes i reparar el clavegueró 
mitjançant sistema PARTLINING i fresat. 

 
 I proposa l’adjudicació dels treballs a l’entitat mercantil SANITEC 
REHABILITACIÓ, SL, per un import a determinar. 

                                 
3. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 3 de 

novembre de 2020, en què conclou que la contractació emergent de l’obra de 
reparació de les filtracions d’aigües residuals a l’immoble ubicat al carrer de Sant 
Pau núm. 14, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions Jurídiques 
 

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

 
 Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP, en endavant). 
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 Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim 
local. 

 
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la 

consideració anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització 
del procediment d’emergència en la contractació administrativa. 
 
Així, l’article 120 de la LCSP, preveu específicament, que quan l’administració 
hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de 
situacions que suposin un greu perill o de necessitats que afectin a la defensa 
nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional. 
 
És justament la situació de risc pel que fa a la salubritat, amb afectació directa a 
tots els estadants d’aquest habitatge, i que pot arribar a afectar també els 
habitatges veïns, en què posa l’accent l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, 
el que aconsella una actuació immediata en aquest edifici, a través d’una 
tramitació d’emergència. 
 

3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra 
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 
21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra de reparació de les filtracions 
d’aigües residuals a l’immoble ubicat al carrer de Sant Pau núm. 14. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’ article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent al punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril. 
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en l’obra de 
reparació de les filtracions d’aigües residuals a l’immoble ubicat al carrer de Sant 
Pau núm. 14; i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil SANITEC REHABILITACIÓ, SL 
(CIF B-66.696.006) amb domicili al C. de Sant Mateu, 53-57, 3r 2a – 08250 Sant Joan 
de Vilatorrada, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’actuació consisteix en: 
 Obrir i refer 2 arquetes. 
 Reparar el clavegueró mitjançant sistema PARTLINING i fresat. 
 

 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 
 

 Durada: 2 dies. 
 

 Pressupost del contracte: a determinar. 
 

 Tècnics supervisors del contracte: 
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 M. Dolors Perramon Fàbregas, responsable tècnica. 
 Ricard Torres Montagut, Cap de Servei d'Urbanisme. 

 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3368.0 
 
 
2.9.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11511, de 9 de novembre 

de 2020, sobre modificació en la composició de la Junta de Govern Local.- 
 
El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu 
instruït d’ofici sobre modificació de la composició de la Junta de Govern Local, dicto la 
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents de fet 
 

1. Per resolució de l’alcalde núm. 5474, de 27 de juny de 2020, es va modificar la 
composició de la Junta de Govern Local, constituïda per resolució de l’alcalde 
núm. 7769, de 21 de juny de 2019. 

 
2. El senyor Antoni Massegú Calveras ha comunicat a aquesta Alcaldia que és 

previst que en data d’avui, 9 de de novembre de 2020, prengui possessió del 
càrrec de director dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya 
Central, motiu pel qual deixarà de prestar la seva activitat com a regidor de 
l’Ajuntament de Manresa en règim de dedicació exclusiva. 
 

3. És per això que aquesta Alcaldia considera convenient fer canvis en 
l’estructura de l’equip de govern municipal. 

 
Fonaments legals 
 

1. Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la 
Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no 
superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per 
l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.  

 
2. Article 53 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre 

atribucions de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, 
 
Resolc 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3368.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3368.0
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Primer.  Deixar sense efectes el nomenament del senyor Antoni Massegú Calveras 
com a membre de la Junta de Govern Local, efectuat  per Resolució de 
l’alcalde núm. 5474, de 27 de juny de 2020. 

 
Segon. Nomenar el senyor Josep Gili Prat com a membre de la Junta de Govern 

Local. 
 
 Amb aquesta modificació, la Junta de Govern Local  quedarà integrada pels 

membres següents: 
 

President: Marc Aloy Guàrdia  
 

Vocals: Valentí Junyent Torras  
  Cristina Cruz Mas 

Joan Calmet Piqué 
David Aaron López Martí 

  Josep Gili Prat 
  Montserrat Clotet Masana 
  Núria Masgrau Fontanet  

    Mariona Homs Alsina 
 
Tercer. Manté la seva vigència la Resolució de l’alcalde núm. 5474, de 27 de juny de 

2020, en tots els aspectes no modificats expressament per aquesta. 
 
Quart.  Aquesta resolució tindrà efecte a partir del moment de la seva signatura. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i publicar-la al 

Butlletí Oficial de la Província.”  
 

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3380.0 
 

2.10.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11512, de 9 de novembre 
de 2020, sobre modificació en el  nomenament de tinents d’alcalde.- 

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu 
instruït d’ofici sobre modificació del nomenament de tinents d’alcalde, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a continuació 
s’exposen: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Per resolució de l’alcalde núm. 5475, de 27 de juny de 2020, es van nomenar els 

tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, d’entre els membres integrants de la 
Junta de Govern Local. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3380.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3380.0
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2. Com a conseqüència de la presa de possessió en data d’avui, 9 de novembre de 
2020, del senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis Territorials 
de Presidència a la Catalunya Central, aquesta Alcaldia ha dictat Resolució per la 
qual es deixa sense efectes el seu nomenament com a membre de la Junta de 
Govern Local i se’n nomena el senyor Josep Gili Prat. 

 
Fonaments legals 
 
1. Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la Junta de 

Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç 
del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha 
de donar compte al Ple.  

 
2. Article 53 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre 

atribucions de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, 
 
Resolc 
 
Primer.  Deixar sense efectes el nomenament del senyor Antoni Massegú Calveras 

com a tinent d’alcalde, efectuat per Resolució de l’alcalde núm. 5475, de 27 
de juny de 2020. 

 
Segon. Nomenar tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament el regidor membre de la Junta 

de Govern Local, senyor Josep Gili Prat. 
  
 Amb aquesta modificació, l’ordre de les tinències d’Alcaldia serà el següent: 
 

 Primer tinent d’alcalde: Valentí Junyent Torras  

 Segona tinent d’alcalde: Cristina Cruz Mas 

 Tercer tinent d’alcalde: Joan Calmet Piqué 

 Quart tinent d’alcalde: David Aaron López Martí 

 Cinquè tinent d’alcalde: Josep Gili Prat 

 Sisena tinent d’alcalde: Montserrat Clotet Masana 

 Setena tinent d’alcalde: Núria Masgrau Fontanet 

 Vuitena tinent d’alcalde: Mariona Homs Alsina 
 
Tercer. Manté la seva vigència la Resolució de l’alcalde núm. 5475, de 27 de juny de 

2020, en tots els aspectes no modificats expressament per aquesta. 
 
Quart.  Aquesta resolució tindrà efecte a partir del moment de la seva signatura. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i publicar-la al 

Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3388.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3388.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3388.0
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2.11.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11513, de 9 de novembre 

de 2020, sobre modificació de la delegació d’atribucions en els membres 
corporatius.- 

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu 
instruït d’ofici sobre delegació d’atribucions, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents de fet 
 

1. En data 27 de juny de 2020, aquesta Alcaldia va dictar la Resolució núm. 5476, 
sobre delegació de competències en els regidors i regidores membres de 
l’Equip de Govern. 

 
2. Com a conseqüència de la presa de possessió en data d’avui, 9 de novembre 

de 2020, del senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis 
Territorials de Presidència a la Catalunya Central, aquesta Alcaldia ha dictat 
Resolució per la qual es deixa sense efectes el seu nomenament com a tinent 
d’alcalde i se’n nomena el senyor Josep Gili Prat. 

 
Fonaments legals 
 

1. Els articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb 
l’article 43.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que 
l'alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de l’article 
53.3, en els membres de la Junta de Govern Local.  

 
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, 

les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.  
 
3. L'article 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb els articles 43.4 

i 43.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l'alcalde 
pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de 
qualsevol regidor/a encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local. 

 
4. L'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la 

delegació d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data 
de la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens 
perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
5. L’article 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es 

donarà compte al Ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera 
sessió que porti a terme després de la resolució corresponent.  

 
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa vigent de règim local 
 
Resolc: 
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Primer. Deixar sense efectes la delegació general d’atribucions conferida al senyor 
Antoni Massegú Calveras com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, 
d’Esports  i com a Portaveu del Govern. 

Segon. Deixar sense efectes la delegació especial d’atribucions conferida al senyor 
Josep Gili Prat com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat 
Intel·ligent. 

Tercer. Efectuar a favor del senyor Josep Gili Prat, membre de la Junta de Govern i 
cinquè tinent d’alcalde, una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes 
dels àmbits temàtics següents:  

 Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 

 Ensenyament i Universitats 
 

Quart. La delegació general d’atribucions a la qual s’ha fet referència anteriorment,  
comportarà tant la facultat de direcció de l’àmbit temàtic corresponent, com la seva 
gestió, inclosa la facultat de dictar actes amb caràcter vinculant per a tercers, dins del 
límit de la seva competència, i, en especial, a  títol enunciatiu i no limitatiu, les que a 
continuació s’indiquen:  

1. La responsabilitat política i de govern relatives a les competències 
municipals funcionalment atribuïdes als departaments agrupats sota 
l'àmbit o àrea al seu càrrec (art. 43.3 ROFRJ). 

 
2. Representar institucionalment l’Ajuntament dins i fora de la ciutat, i en el 

referit àmbit temàtic, sens perjudici de la representació institucional que 
l’alcalde estimi convenient exercir (art. 21.1.b) LLBRL). 

 
3. Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres 

municipals. (art. 21.1.d) LLBRL). 
 

4. Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu 
càrrec, en el marc de les directrius generals de l'Alcaldia relatives al 
comandament superior del personal i sense perjudici de les atribucions 
conferides per aquesta Alcaldia a la Regidoria competent en matèria de 
Recursos Humans.  

 
5. L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials 

atribueixin expressament la competència al Ple o a la Junta de Govern 
Local  (art. 21.1.q) LLBRL), i no hagin estat objecte de delegació 
d'aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local. 

 
6. Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de tràmit o 

definitius i d’execució que afectin o no a tercers i no hagin estat objecte 
de delegació d'aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local. (art. 43.3 del 
ROFRJ). 

 
7. Les atribucions de tot tipus que, en matèria de potestat sancionadora, 

s’atribueixen legalment a l’Alcalde, dins de l’àmbit material de la 
delegació. S’exceptua d’aquesta delegació la potestat sancionadora en 
matèria de personal. 

 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            38 

 

8. Resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els actes 
dictats en exercici de les competències delegades. 

 
9. Podrà delegar en els/les Caps de Servei la signatura de tots els actes 

d’incoació, instrucció i tràmit dels expedients administratius a tramitar en 
relació amb les matèries dintre del respectiu àmbit de competències. No 
és aplicable, en cap cas, a actes administratius d’imposició de sancions 
i/o multes de qualsevol mena. 

10. La competència en matèria de contractació per a l’aprovació de 
procediments simplificats amb caràcter abreujat, això és contractes 
d’obra fins a 80.000 € de VEC i contractes de subministraments i serveis 
fins a 35.000 € de VEC (IVA no inclòs). 

 
11. La competència per a l’aprovació dels contractes menors, quan el seu 

import superi els 500 €.  
 

12. Les dues delegacions anteriors abastaran l’exercici de totes les 
competències derivades de l’esmentada delegació principal, inclosa la 
competència per a la disposició i autorització de la despesa i per a 
l’aprovació dels corresponents projectes d’obres, memòries valorades i 
projectes de serveis, així com la signatura de la formalització dels 
contractes corresponents. 

 
13. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament 

(art. 21.1.r) LLBRL). 
 
L’àmbit material de les delegacions conferides al senyor Josep Gili Prat serà el 
següent:  

 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent    

a) Direcció, supervisió  i control dels serveis de neteja viària. 

b) Direcció, supervisió i control dels serveis d’enllumenat. 

c) Direcció i impuls dels projectes d’obres dins de l’àmbit de la seva competència. 

d) Direcció de la política de manteniment de la via pública, mobiliari urbà i jocs 
infantils. 

e) Direcció i execució de l’auditoria de l’espai urbà i execució del pla de xoc.  

f) Resolució de llicències d’obres a la via pública i de les llicències d’ús del domini 
públic, en el cas de companyies de serveis i de titulars de guals.  

g) Resolució de les autoritzacions per l’ús i ocupació a la via pública relatives a les 
obres de rases, desplegament de xarxa de serveis aeris o soterrats, i 
expedients de protecció de la legalitat que se’n derivin.  

h) Resolució relativa a llicències de guals i reserves d’estacionament de caràcter 
permanent, així com els expedients de disciplina i sancions que se’n derivin.  

i) Resolució d’expedients de reclamacions per danys a la via pública i relacionats 
amb la mobilitat, així com dels expedients sancionadors derivats de les 
mateixes causes.  
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j) Resolució d’expedients d’ordre d’execució per al manteniment de solars i altres 
terrenys en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, així 
com els expedients de disciplina i sancions que se’n derivin.  

k) Elaboració i execució del Pla d’Accessibilitat per a tothom.  

l) Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques 
de serveis funeraris de la ciutat, i expedició de títol de dret funerari del 
Cementiri Municipal. 

m) Foment de la Manresa Smart com a ciutat intel·ligent i sostenible.  

 

 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 

a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria educativa.  

b) Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius propis: 
Escola d’Art, Conservatori Municipal de Música i Escola Municipal de Música, i 
les escoles bressol municipals.  

c) Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació 
educativa i suport a l’escolarització.  

d) Direcció de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

e) Direcció i Coordinació del pla contra la segregació escolar.   

f) Impuls i suport a l’educació d’adults i al llarg de la vida.  

g) Relació amb les associacions de pares i mares en matèria educativa.  

h) Presidència i dinamització del Consell Escolar Municipal.  

i) Desplegament del Pla Educatiu d’Entorn, en col·laboració amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els diferents agents educatius de la 
ciutat.  

j) Suport als programes per a la millora de l’èxit escolar.  

k) Foment de l’activitat de recerca científica i tècnica.  

l) Foment de noves titulacions universitàries.  

m) Impuls i suport al campus universitari i als serveis vinculats a la Universitat 

 
Cinquè. Designar el regidor Joan Calmet Piqué com a Portaveu del Govern  
 
Sisè. Com a conseqüència de les modificacions assenyalades anteriorment, la 
delegació general d’atribucions entre els i les tinents d’alcalde, serà la següent: 
 

TINENTS D’ALCALDE REGIDORIES 
Primer tinent d’alcalde Valentí Junyent Torras Regidor delegat de: 

 Hisenda 

 Presidència 

Segona tinent d’alcalde Cristina Cruz Mas Regidora delegada de: 

 Ocupació, Empresa i 
Coneixement 

 Feminismes i LGTBI 
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Tercer tinent d’alcalde Joan Calmet Piqué Regidor delegat de: 

 Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil 

 Turisme i Projecció de Ciutat 
Portaveu del Govern 

Quart tinent d’alcalde David Aaron López Martí Regidor delegat de: 

 Urbanisme i mobilitat 

Cinquè tinent d’alcalde Josep Gili Prat Regidor delegat de: 

 Qualitat Urbana, Via Pública i 
Ciutat Intel·ligent 

 Ensenyament i Universitats 

Sisena tinent d’alcalde Montserrat Clotet Masana Regidora delegada de: 

 Recursos Humans i Govern 
Obert 

Setena tinent d’alcalde Núria Masgrau Fontanet Regidora delegada de: 

 Indústria, Comerç i Activitats 

 Barris, Acció Comunitària i 
Civisme 

Vuitena tinent d’alcalde Mariona Homs Alsina Regidora delegada de: 

 Acció i Inclusió Social 

 
Setè. Efectuar a favor del regidor Antoni Massegú Calveras, una delegació especial 
d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que corresponen a la Regidoria 
delegada d’Esports, d’acord amb el contingut següent: 
 

 Regidoria delegada d’Esports 
 

a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria esportiva. 

b) Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives 
municipals.  

c) Revisió, redacció i desplegament del Mapa d’Instal·lacions Esportives de 
Manresa, en col·laboració amb la Regidoria d’Urbanisme i Mobilitat.  

d) Col·laboració amb institucions i entitats per a la formació en l’àmbit de la 
medicina de l’esport  

e) Proposta de resolució d’autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions esportives 
per a actes de caire esportiu i no esportius.  

f) Promoció de l’esport a tots nivells i edats, particularment l’esport en edat 
escolar i de lleure, l’esport femení i també de l’esport-salut, l’esport de 
competició i l’esport adaptat i inclusiu.  

g) Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives, particularment pel 
que fa a l’esport de base i l’organització d’esdeveniments esportius. 

h) Proposta d’incoació i d’atorgament de distincions al mèrit esportiu.  

 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i 
execució en relació amb les competències delegades i no inclouen cap facultat 
resolutòria. Aquesta correspondrà al tinent d’alcalde senyor Josep Gili Prat, president 
de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones.  
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Vuitè. Com a conseqüència de les modificacions assenyalades anteriorment, la 
delegació especial d’atribucions entre els regidors i les regidores, serà la següent: 
 

Regidor/a delegat/da Regidoria Facultat resolutòria 
Pol Huguet Estrada Regidor delegat de: 

 Ciutat Verda 

David Aaron López Martí 

Anna Crespo Obiols Regidora delegada de: 

 Cultura i Festes 

Josep Gili Prat 

Jamaa Mbarki el Bachir Regidor delegat de: 

 Nova Ciutadania i Cooperació 

 Habitatge 

Mariona Homs Alsina 

Antoni Massegú Calveras Regidor delegat de: 

 Esports  

Josep Gili Prat 

Claudina Relat Goberna Regidora delegada de: 

 Centre Històric 

Cristina Cruz Mas 

Rosa M. Ortega Juncosa Regidora delegada de: 

 Infància, Joventut i Persones 
Grans 

Mariona Homs Alsina 

Maria Mercè Tarragó Costa Regidora delegada de: 

 Ciutat Saludable 

Mariona Homs Alsina 

Novè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan. 

En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text 
següent: 

"En exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació 
efectuada per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________, i publicada al 
BOPB del dia ____________________ 

 
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària.  
 
Desè. Aquesta resolució entrarà en vigor des del moment de la seva signatura i tindrà 
vigència dintre del mandat corporatiu 2019-2023, sense perjudici de la facultat 
d’avocació d'aquesta Alcaldia.  
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Onzè. Manté la seva vigència la Resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 
2020, en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta. 
  
Dotzè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3396.0 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3396.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3396.0
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2.12.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11603, de 10 de novembre 
de 2020, sobre modificació de càrrecs en el Grup Municipal de Junts per 
Manresa (JxM).- 

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu 
instruït sobre modificació de càrrecs en el Grup Municipal de Junts per Manresa, dicto 
la resolució següent que es fonamenta en els antecedents de fet i consideracions 
legals que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents de fet 
 

1. En la sessió extraordinària del Ple de la corporació dia 1 de juliol de 2019, 
es va donar compte de la constitució dels Grups Municipals de l’Ajuntament 
de Manresa i de l’adscripció dels membres corporatius a cadascun d’ells, 
amb expressió dels seus càrrecs. 

 
2. Per resolució de l’alcalde núm. 5478, de 27 de juny de 2020, es va 

modificar l’adscripció de càrrecs en el si de Grup Municipal d’ERC. 
 

3. Com a conseqüència de la presa de possessió en data  9 de novembre de 
2020, del senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis 
Territorials de Presidència a la Catalunya Central, el Grup Municipal de 
Junts per Manresa ha manifestat la seva voluntat d’efectuar canvis en els 
càrrecs dels seu Grup Municipal. 

 
Consideracions legals 
 

1. L’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix, entre d’altres 
conceptes, que s’han de constituir grups municipals en els municipis de més de 
20.000 habitants. 

 
2. Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

sobre constitució de grups polítics.  
 

3. Article 40 del Reglament orgànic municipal sobre denominació i constitució de 
grups municipals. 

 
4. Articles 23 a 29 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 

les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
sobre constitució i organització dels grups municipals. 
 

Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa  
 
Resolc: 
 
Primer. Donar compte de la modificació de càrrecs en el Grup Municipal de Junts per 

Manresa, segons s’especifica a continuació: 
 
  Grup Municipal de Junts per Manresa (JxM) 
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Membres adscrits:  
 

Valentí Junyent Torras 
Núria Masgrau Fontanet 
Joan Calmet Piqué 
Rosa M. Ortega Juncosa 
Antoni Massegú Calveras 
Claudina Relat Goberna 
Josep Gili Prat 
M. Mercè Tarragó Costa 

 
Càrrecs: 

 
President:   Valentí Junyent  Torras 
Portaveu:   Joan Calmet Piqué  
Portaveu adjunta:  Núria Masgrau Fontanet 
Secretària:    Núria Masgrau Fontanet 

 
  
Segon. Aquesta resolució tindrà efecte des del moment de la seva signatura. 
 
Tercer. La resta de Grups Municipals mantenen els mateixos càrrecs que figuren en 

l’acord del Ple d’1 de de juliol de 2019 i en la Resolució de l’alcalde núm. 5478 
de 27 de juny de 2020. 

 
Quart.  Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3406.0 
 

2.13.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11604, de 10 de novembre 
de 2020, sobre modificació de la Presidència de la Comissió Informativa de 
Drets i Serveis a les Persones.- 

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu 
instruït sobre delegació de la Presidència de la Comissió Informativa de Drets i Serveis 
a les Persones, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents de fet 
i consideracions legals que a continuació s’exposen: 
 

Antecedents de fet 

 

1. El Ple de la corporació, en sessió extraordinària del dia 1 de juliol de 2019, va 
aprovar la creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent i va 
establir la seva periodicitat i el seu règim d’organització i funcionament. 

 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3406.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3406.0
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2. Per Resolució de l’alcalde núm. 5477, de 27 de juny de 2020, es van adscriure 
i, en el seu cas, confirmar l’adscripció dels membres corporatius designats pels 
grups municipals respectius que havien de formar part de les Comissions 
Informatives creades per acord del Ple d’1 de juliol de 2019. 

 
3. Com a conseqüència de la presa de possessió en data  9 de novembre de 

2020, del senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis 
Territorials de Presidència a la Catalunya Central, i el nomenament del senyor 
Josep Gili Prat, com a tinent d’alcalde, regidor delegat d’Ensenyament i 
Universitats, cal modificar la Presidència de la Comissió Informativa de Drets i 
Serveis a les Persones. 

 

Consideracions legals 

1. Article 125.c de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre adscripció a cada 
Comissió dels membres corporatius que n’hagin de formar part en 
representació de cada grup. 

 
2. Art. 60.5 del DL 2/2003, de 28 d’abril, sobre integració de comissions 

informatives. En el mateix sentit, l’article 34.b) del Reglament orgànic municipal 
(ROM). 

 
3. Article 34.a) del ROM, segons el qual l’alcalde és el president nat de les 

comissions informatives, si bé pot delegar la Presidència efectiva en un/a 
regidor/a mitjançant Resolució, de la qual se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació. 

 
Per tot això, resolc: 
 
Primer. Deixar sense efectes la delegació de la Presidència de la Comissió 

Informativa de Drets i Serveis a les Persones conferida al senyor Antoni 
Massegú Calveras, mitjançant resolució de l’alcalde núm. 5477, de 27 de 
juny de 2020. 

 
Segon. Delegar la Presidència de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les 

Persones al senyor Josep Gili Prat.  
 
Tercer. Aquesta resolució tindrà efecte a partir del moment de la seva signatura 
 
Quart. Manté la seva vigència la Resolució de l’alcalde núm. 5477, de 27 de juny 

de 2020, en tot el que no hagi estat modificat expressament per aquesta. 
 

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que es porti  a terme.” 

 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc543
18923b1?startAt=3414.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3414.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3414.0
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2.14.- Donar compte de la Resolució núm. 11602, de 10 de novembre de 2020, de 
la sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos Humans i Govern 
Obert, sobre aprovació de la Instrucció relativa a criteris i mesures de 
seguretat en l’accés i gestió de la informació municipal de l’Ajuntament de 
Manresa en el núvol.- 

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Montserrat Clotet Masana, sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos 
Humans i Govern Obert de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els antecedents i les consideracions legals que a continuació s’exposen: 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 24 de setembre de 2020 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
Reglament d’ús de dades personals i dels sistemes d’informació de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
El punt 1.3.4. apartat 5 de l’esmentat Reglament estableix el següent: 
 
1.3.4. Utilització de la xarxa corporativa 
[...] 
5. El tractament de la informació emmagatzemada a les unitats del núvol s'haurà 
de portar a terme respectant les mateixes mesures de seguretat i confidencialitat que 
l'accés a informació des dels servidors corporatius. Així mateix, la informació que s'hi 
guardi i es comparteixi es tractarà d'acord amb els  protocols de seguretat adients. En 
aquest sentit, l'Ajuntament de Manresa elaborarà una instrucció en la que es definiran 
els criteris a tenir en  compte i la casuística en què de forma excepcional es podran 
guardar i compartir documentació municipal al núvol. 
 
D’acord amb el que s’esmenta en aquest punt, s’ha redactat una instrucció amb la qual 
es pretenen concretar les mesures de seguretat adients per a l’emmagatzematge de 
documents al núvol, la qual s’haurà d’anar actualitzant per adaptar-se a la situació que 
hi hagi en cada moment.  
 
Actualment s’ha establert una primera fase en la que l'Ajuntament de Manresa ha optat 
per la solució de Google Gsuite (Drive) per implantar i posar en marxa el sistema 
d'emmagatzematge  i gestió de fitxers al núvol basat en Google Drive, amb l’objectiu 
de cobrir la creació dels seus comptes d'usuari, l’habilitació i configuració dels serveis 
de gestió de fitxers i la formació i suport dels administradors i usuaris, quedant fora de 
l'abast qualsevol migració de dades. Durant aquesta primera fase s’ha previst la 
utilització d’aquest sistema per a un nombre limitat d’usuaris, incloent la realització de 
sessions formatives. 
 
 
 
Segons informe de data 9 de novembre de 2020, el Cap de Servei de Cooperació en 
l’Administració Electrònica, Transparència i Protecció de Dades ha informat 
favorablement l’aprovació de la “Instrucció relativa a criteris i mesures de seguretat en 
l’accés i gestió de la informació municipal de l’Ajuntament de Manresa en el núvol”. 
 
CONSIDERACIONS LEGALS 
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- Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local en relació a la competència 

de l’Alcaldia per a la present aprovació. 
- Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
- Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu 

a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE  

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 

- Ordenança d’Administració Electrònica i Transparència de l’Ajuntament de 
Manresa. 

 
Per tot això, com a sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos Humans i 
Govern Obert, en exercici de les competències que m'han estat conferides per la 
delegació efectuada per Resolució de l’alcalde núm. 5476 de data 27 de juny de 2020, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la INSTRUCCIÓ RELATIVA A CRITERIS I MESURES DE 

SEGURETAT EN L’ACCÉS I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA EN EL NÚVOL, que es 
transcriu annexa a aquesta resolució. 

 
SEGON.- Comunicar la present resolució als diferents Serveis municipals, per al 

seu coneixement i efectes. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació. 
 
ANNEX: 
 
“INSTRUCCIÓ RELATIVA A CRITERIS I MESURES DE SEGURETAT EN L’ACCÉS 
I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA EN 
EL NÚVOL. 
 
Amb aquesta instrucció es pretén concretar les mesures de seguretat adients per a 
l’emmagatzematge de documents al núvol, d’acord amb el que s’esmenta en el punt 
1.3.4 apartat 5 del REGLAMENT D’ÚS DE DADES PERSONALS I DELS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA aprovat pel Ple corporatiu en 
data de 24 de setembre de 2020. 
 
S’estableix una primera fase en la que està previst que s’utilitzi l’arxiu de documents al 
núvol per a grups de treballadors que comparteixin documents i no tots estiguin 
treballant presencialment o tinguin connexió de teletreball. També per a aquells casos 
en què calgui compartir documents de treball (no enviar) amb organismes externs.  
 
En tots els casos, serà el cap qui determinarà el personal que hagi de disposar 
d’aquesta opció en funció del tipus de tasques.   
 
L’Ajuntament no autoritza cap altre sistema d’emmagatzematge de documents al núvol 
que no sigui l’establert per la corporació, indicat a la Guia d’ús d’eines.  
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A través d’un contracte obert, l'Ajuntament de Manresa ha optat per la solució de 
Google Gsuite (Drive) per implantar i posar en marxa el sistema d'emmagatzematge  i 
gestió de fitxers al núvol basat en Google Drive, amb l’objectiu de cobrir la creació dels 
seus comptes d'usuari, l’habilitació i configuració dels serveis de gestió de fitxers i la 
formació i suport dels administradors i usuaris, quedant fora de l'abast qualsevol 
migració de dades. 
 
La solució  adquirida disposa d'una consola per donar d’alta i permisos als usuaris així 
com extraure informes d’auditoria i logs. També s’inclouen sessions de formació als 
usuaris per a una correcta utilització accessible total o parcialment als usuaris de 
l'entorn amb els permisos assignats per a ells que permeten l'administració completa 
de l'entorn (gestió d'usuaris i grups, gestió dels serveis, configuració del compte i 
seguretat) així com accés als informes d'ús eines d'auditoria i logs. 
 
Permet operar de manera similar mitjançant les APIs pròpies dels serveis per 
automatitzar o realitzar accions de forma programàtica. Aquestes accions estan 
disponibles tant per a funcions d'administració com per als serveis de treball amb 
documents o emmagatzematge. 
 
Espai de treball al núvol 
 
Aquest espai, és un entorn col·laboratiu de computació al núvol que permet crear i 
compartir carpetes i documents de diferents tipus (textos, presentacions, imatges, fulls 
de càlcul, etc.) entre diversos usuaris. Les aplicacions ofimàtiques associades 
permeten editar els documents tant individualment com simultàniament entre diversos 
usuaris, compartir comentaris, controlar les versions i exportar-los a altres formats 
(PDF, Word, PPT, etc.).  
 
Eines 
 
Pot implicar l’ús de les eines següents: 

 
  
Missió 
 
L’espai de treball al núvol permet el treball de forma individual (crear un document, 
editar-lo i emmagatzemar-lo) des de diferents ubicacions, sense haver de guardar el 
document en el disc dur de l’ordinador, aspecte molt adequat i que facilita el teletreball. 
Alhora, també permet l’opció d’un treball col·laboratiu, si és necessari, que fomenta la 
participació i contribueix a desenvolupar la capacitat de treball en equip, la presa 
conjunta de decisions i la construcció col·laborativa de coneixement. 
 
I.- PERMISOS D'ACCÉS 
 
L’Ajuntament no permetrà mai el lliure accés a les seves carpetes i arxius. Quan 
l’Ajuntament comparteixi informació amb un usuari haurà de tenir en tot moment 
coneixement de què és el que comparteix, quan i com. Aquest coneixement no 
constitueix només una mesura, és seguretat plena, i també proporciona un control 
sobre la informació. 
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En aquest sentit, el programari disposa de gestió d'usuaris i permisos d'accés. Sobre 
aquests usuaris es podrà concedir o denegar permisos d'accés en qualsevol moment. 
L’Ajuntament no permetrà compartir arxius de forma lliure i mitjançant enllaços. 
 
Cap usuari podrà decidir guardar dades al núvol de forma personal i autònoma, sense 
el coneixement i consentiment del seu cap de servei. En aquest sentit l’Ajuntament 
facilitarà la possibilitat de donar d’alta a la plataforma als usuaris designats pels 
respectius caps de servei, que rebran la corresponent formació. 
 
L’Ajuntament a través de la present instrucció fa extensiva a tots els usuaris l’exigència 
de què en el núvol només s’hi pot guardar informació relacionada amb les tasques 
pròpies del lloc de treball assignat, i en cap cas documentació de l’esfera personal o 
privada. 
 
II. CONTROL D'ACCIONS 
 
Quan l’Ajuntament utilitzi algun programari d’ús d'arxius haurà de conèixer què ha 
passat a la vida d'aquests arxius. En aquest sentit, l’Ajuntament disposa d’un 
mecanisme d'historials dels arxius. Aquest mecanisme indica qui ha realitzat accions 
sobre els arxius i quines accions s'han realitzat. L’Ajuntament establirà responsabilitats 
internes pel que fa a l'ús de la informació segons les persones que les han utilitzat. El 
sistema permet la generació dels informes corresponents. 
 
III. MESURES QUE EVITIN PÈRDUES 
 
L’Ajuntament disposa de mesures que eviten les pèrdues de la informació 
emmagatzemada. Qualsevol usuari no podrà esborrar la informació de l’Ajuntament. 
De la mateixa manera, qualsevol usuari, des de la seva carpeta sincronitzada no podrà 
modificar l'estructura d'arxius i carpetes de l'Ajuntament. 
 
Mitjançant els permisos d'accés, es garantirà que cada usuari només accedeixi a la 
parcel·la d'informació composta per arxius i carpetes que ha d’utilitzar. Es concediran 
permisos per departaments, ningú ha d’accedir a carpetes que no siguin del seu 
departament o àmbit de gestió. 
 
L’Ajuntament disposa d’un mecanisme de recuperació dels arxius o carpetes esborrats 
pel personal. Aquest mecanisme es concreta en una Paperera de Reciclatge, 
l’esborrat definitiu de la qual només podrà realitzar-se per una persona responsable 
del sistema, concretament l'Administrador. 
 
L’Ajuntament també disposa de mecanismes de recuperació d'un fitxer modificat. En 
aquest sentit té la possibilitat de recuperar la versió anterior d'un arxiu quan per algun 
tipus d'error humà hagi fet que la versió actual ja no sigui vàlida. 
 
IV. CONTROL D'ENLLAÇOS I D’EMAILS ENVIATS 
 
El personal de l'Ajuntament haurà de tenir molta cura amb els enllaços per compartir 
arxius. En aquest sentit, els sistemes que utilitza permeten un control de l'accés a 
aquests enllaços. Per tal de controlar-los i el seu possible destí, l’Ajuntament disposa 
d'un control dels accessos als enllaços enviats. 
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Els enllaços tindran un temps de vida, ben limitat pel nombre d'accessos o per una 
caducitat. Els sistemes que permeten la generació d'enllaços sense control i de lliure 
accés no seran permesos per l’Ajuntament (per posar un exemple, si s'envia un 
contracte a un client mitjançant un enllaç no es pot permetre el lliure accés a aquest 
enllaç, ja que si algú copia i enganxa aquest enllaç a Facebook, milers de persones 
podrien descarregar el contracte). 
 
En general: 
 
Com a norma general l’Ajuntament aplicarà també criteris de sentit comú. Com en el 
món real, es pot intuir amb qui estem tractant. 
 
V. CONTROL DE L’ EMPRESA PROPIETARIA DEL SERVEI DE NÚVOL. 
 
L’Ajuntament ha comprovat que el proveïdor del servei del núvol sigui una empresa 
amb una localització física comprovable. 
 
L’Ajuntament comprovarà periòdicament, mitjançant contacte per email, si el proveïdor 
atén als seus clients i es tracta d'una empresa real i que està viva.  
 
L’Ajuntament haurà de comprovar que el proveïdor declari públicament on 
emmagatzema les dades, això li permetrà comprovar per la web si el lloc 
d'emmagatzematge compta amb certificacions de seguretat i mesures de protecció de 
les dades." 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=3423.0 
 
 
2.15.- Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre l’article 13.6 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors corresponent 
al tercer trimestre de  2020 (INT.PMP 4/2020).- 

 
El secretari exposa l’informe d’intervenció esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix que les Administracions Públiques hauran de 
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors  i disposar d’un pla de tresoreria 
que inclourà, al menys, la informació relativa a la previsió de pagaments a proveïdors, 
de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa 
sobre morositat. 
 
De conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre , pel qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
de conformitat amb l’establert a la Disposició Transitòria Única del reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors a les Administracions Públiques (modificat pel 
Reial Decret 1040/2017). 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3423.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3423.0
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Per l’exposat, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors consolidat 
publicat a la pàgina web de l’entitat i enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és el 
següent: 
 
Dades PMP tercer trimestre de 2020: 
 

 
“ 
 

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=3437.0 
 
 
2.16.- Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els articles 4.1 b) i 16 de 

l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al 
tercer trimestre de 2020. (INT.TRI 3/2020).- 

 
El secretari exposa l’informe d’intervenció esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
““De conformitat amb els articles 4.1 b) i 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, adjunt es remeten les dades d'execució del pressupost corresponent al 
tercer trimestre de l’exercici 2020, resultant el següent Informe d'Avaluació de 
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que engloba el 
perímetre del Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions 
Públiques d'aquesta corporació.  
 
Aquesta informació ha estat remesa telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública dins els terminis establerts i cal donar-ne compte al Ple. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3437.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3437.0
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Per l’exposat, s’informa que l’extracte de la informació remesa al Ministeri referida al 
tercer trimestre del 2020 és la que s’adjunta com a annexos. 
 

” 
ANNEX:  Enllaç al document del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.  
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b06d8bdafd0175f55
e0fdb28b6 
 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=3450.0 
 
 
2.17.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, 

de 5  de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials corresponent al tercer trimestre 
de 2020. (INT.MOR  4/2020).- 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b06d8bdafd0175f55e0fdb28b6
https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b06d8bdafd0175f55e0fdb28b6
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3450.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3450.0
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El secretari exposa l’informe de Tresoreria esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les 
administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves 
obligacions. 
 
La normativa aplicable a la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes 
del sector públic, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic, així com, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic. 
 
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica 
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present 
informe el qual té per objecte veure el compliment dels terminis de pagament que 
estableix la llei, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis mitjos de 
pagament i pendent de pagament. 
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 Període analitzat: 1 de juliol a 30 de setembre de 2020 

 
 
 
Pagaments realitzats en el 
trimestre 

Període 
mitjà de 

Pagament 
(dies) 

Dins període legal de 
pagament 

Fora període legal de 
pagament 

Nombre de 
pagaments 

 

Import total Nombre de 
pagaments 

 

Import total 

Despeses en béns corrents 
i serveis 

49,33 818 3.435.112,23 160 393.181,39 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

47,03 91 115.007,92 21 15.615,36 

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 

52,96 150 93.367,64 43 42.997,00 

    22 – Material, 
subministres i altres 

49,27 577 3.226.736,67 96 334.569,03 

    23 – Indemnitzacions per 
raó del servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0 0 0 0 

    26 – Treballs realitzats 
per institucions sense 
finalitat de lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 52,89 37 502.182,00 7 124.494,71 

Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

37,15 5 26.177,95 1 567,49 

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

0 0 0 0 0 

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL 
TRIMESTRE 

49,75 860 3.963.472,18 168 518.243,59 

 
 

 
Interessos de demora pagats al 
període 

Interessos de demora pagats en el període 

Nombre de pagaments Import total 
interessos 

Despeses en béns corrents i serveis 0 0 

Inversions reals 0 0 

Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

0 0 

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

0 0 

TOTAL INTERESSOS DE DEMORA 
PAGATS 

0 0 
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Factures o documents 
justificatius pendents de 
pagament al final del 
trimestre 

Període 
mitjà del 
pendent 

de 
pagament 

(dies) 

Dins període legal de 
pagament al final del 

trimestre 

Fora període legal de 
pagament al final del 

trimestre 

Nombre 
d’operacions 

 

Import total Nombre 
d’operacions 

 

Import total 

Despeses en béns corrents 
i serveis 

38,23 1.188 2.409.217,39 813 353.578,69 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

27,19 43 57.700,87 1 832,48 

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 
 

30,68 105 119.815,12 27 24.185,04 

    22 – Material, 
subministres i altres 

38,91 1.040 2.231.701,40 785 328.561,17 

    23 – Indemnitzacions per 
raó del servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0 0 0 0 

    26 – Treballs realitzats 
per institucions sense 
finalitat de lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 32,23 26 273.582,49 4 22.366,38 

Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

35,58 5 27.182,61 0 0 

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

79,81 144 535.658,85 273 2.215.722,09 

TOTAL PENDENT DE 
PAGAMENT AL FINAL 
DEL TRIMESTRE 

57,51 1.363 3.245.641,34 1.090 2.591.667,16 

 
D’acord amb la guia publicada pel Ministeri d’hisenda i administracions públiques, el 
termini de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de 
l’emissió de la certificació d’obra per part de l’administració i, d’acord amb Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contactes del sector públic, l’administració ha d’aprovar les 
certificacions d’obra o factures en el termini de 30 dies i, un cop aprovades, ha 
d’abonar el preu en el termini de 30 dies des de l’aprovació. Tenint en compte aquests 
dos terminis, l’administració ha de pagar les factures o certificacions d’obra en el 
termini màxim de 60 dies des de la recepció de la factura o emissió de la certificació 
d’obra. 
 
Durant el tercer trimestre de 2020 el termini mig de pagament s’ha situat en 50 dies, 
per sota dels 60 dies màxims, abonant-se 1.028 factures o certificacions d’obra per 
import total de 4.481.715,77 euros. No obstant, s’han pagat 168 factures o 
certificacions fora del període legal de pagament, que ponderat per l’import, representa 
un 11,6% de l’import total pagat.  
 
Arran de la crisi provocada pel Covid19, l’Ajuntament de Manresa va prendre la 
mesura de reduir el termini de pagament a proveïdors. Aquesta mesura ha consistit en 
reduir el termini de pagament de les factures i certificacions des de que s’aproven, així, 
analitzant aquest tercer trimestre de 2020, el termini mig de pagament des de 
l’aprovació de les factures o certificacions ha estat de 13 dies. No obstant, el termini de 
pagament total des del registre de la factura ha estat de 50 dies, per sobre dels 42 dies 
de termini del trimestre passat, degut a que respecte les factures pagades durant 
aquest tercer trimestre de 2020, el termini de tramitació de les factures ha estat de 38 
dies, més alt del que és habitual, que se situa per sota dels 30 dies. 
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El gràfic següent mostra el termini mig de 2018, 2019 i primer, segon i tercer trimestre 
de 2020: 

 

” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=3473.0 
 
 
2.18.- Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció 

Social i Econòmica de Manresa. Novembre 2020.- 
 

El secretari exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació:  

 

“Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa” 
 
INFORME DE SEGUIMENT/NOVEMBRE 2020 
MANRESA, 11 DE NOVEMBRE DE 2020 
 

49 47 49 
46 45 

48 47 49 49 
42 

50 

0

10

20

30

40

50

60

Primer
trim.
2018

Segon
trim.
2018

Tercer
trim.
2018

Quart
trim.
2018

Primer
trim.
2019

Segon
trim.
2019

Tercer
trim.
2019

Quart
trim.
2019

Primer
trim.
2020

Segon
trim.
2020

Tecer
trim.
2020

Termini mig de pagament 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3473.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3473.0
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INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Manresa ha treballat des de la declaració de l’estat d’alarma, a causa de 

la crisi sanitària derivada de la Covid-19 que ha afectat el nostre país, en l’adopció de 

diverses mesures orientades inicialment a fer front a la situació d’emergència provocada 

per la pandèmia i, posteriorment, a atenuar els efectes devastadors del coronavirus en tots 

els àmbits. 

En aquest context, el govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar l’11 de maig 

passat el document de les “Bases per a un Pla local per a la Reconstrucció Social i 

Econòmica de Manresa”, que recull una sèrie d’actuacions específiques agrupades en 

diversos àmbits per fer front a l’impacte de la malaltia a la nostra ciutat. 

La situació evolutiva i indeterminada de la pandèmia així com de les fases del procés de 

retorn progressiu a la normalitat ha propiciat que enlloc d’elaborar un Pla tancat amb 

mesures limitades s’hagi decidit apostar per un Pla dinàmic, que es vagi adaptant a una 

situació canviant i que permeti donar resposta a les necessitats que es vagin presentat en 

cada moment. 

Per aquesta raó, el Pla estableix un mecanisme de seguiment del Pla a partir d’informes 

específics, com aquest corresponent al mes de juliol, que s’elaboraran periòdicament i dels 

quals s’anirà donant compte en els successius plens municipals.  

Els informes fan un recull detallat de les mesures incloses en el Pla, organitzades pels 

diversos àmbits, i que donen compte del seu grau de compliment i també quantifiquen 

econòmicament el seu cost econòmic en tots aquells casos en què és tècnicament 

possible. En aquest sentit, cal tenir present que els efectes de la Covid-19 sobre el cost de 

les concessions i determinats aspectes de la recaptació tributària són aproximatius.  

En el primer cas, perquè caldrà esperar la liquidació corresponent amb les despeses que 

efectivament es puguin justificar. En el segon, perquè la bonificació de determinades taxes 

no implica necessàriament una reducció determinada dels ingressos perquè hi pot haver 

un increment de les llicències associades a aquesta taxa que redueixi o compensi aquesta 

rebaixa. 

De moment, s’ha iniciat el procés de modificació del pressupost municipal per obtenir els 

recursos necessaris per fer front a les mesures més urgents i immediates, bàsicament amb 

fons provinents d’altres partides pressupostàries que es redueixen per destinar els diners 

al compliment de les mesures del Pla, però que també surten del fons de contingències o 

d’una part del superàvit acumulat (legalment, a l’espera d’un canvi legislatiu al Congrés 

dels Diputats, encara no es pot utilitzar tot el superàvit), a banda d’alguns ajuts relacionats 

amb la Covid-19 que han començat a posar en marxa altres administracions. 

En tot cas, el caràcter periòdic d’aquest informe permetrà anar fent els ajustaments 

necessaris per fer el seguiment de l’evolució de les mesures adoptades i del grau de 

compliment del Pla. 

Com en els informes anteriors, en aquesta cinquena entrega de l’informe, corresponent al 

mes de novembre, es recullen les noves actuacions impulsades en cada un dels àmbits 

amb la seva corresponent quantificació econòmica i l’estat en què es troben, així com 

l’actualització de les despeses de mesures que ja figuraven en l’anterior.  
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L’origen dels recursos del Pla 

La principal novetat de l’informe ha estat, en resposta a les peticions plantejades pels 

grups municipals, la introducció d’una informació més detallada de les fonts de 

finançament de cada una de les actuacions, per diferenciar les aportacions que provenen 

directament de l’Ajuntament, les de Generalitat, les la Diputació de Barcelona, les altres 

aportacions d’altres administracions o patrocinadors de determinades activitats, o la 

pèrdua d’ingressos que ha implicat l’adopció de determinades mesures, especialment en el 

capítol fiscal.  

La revisió d’aquestes dades ha permès també clarificar algunes actuacions i ajustar 

algunes partides que inicialment s’havien inclòs com una previsió de despesa que, un cop 

executada l’actuació, ha tingut un cos diferent ja sigui a l’alça o a la baixa. D’aquesta 

forma, s’obté una redacció més acurada del Pla i una informació detallada del cost que 

estan tenint les mesures que s'hi inclouen, tot i que caldrà analitzar tècnicament si en 

noves actualitzacions del Pla es podran quantificar altres recursos interns que l’Ajuntament 

ha destinat al Pla i que encara no han estat 

quantificats. 

 NOV. 2020  Total % 

Ajuntament 2.317.776,74 € 57,41 

. Recursos ordinaris 1.711.620,35 € 42,40 € 

. Menys ingressos 606.156,39 € 15,01 € 

Generalitat 1.024.115,80 € 25,37 

DIBA 666.892,29 € 16,52 

Altres  28.528,54 € 0,71 

TOTAL 4.037.313,61 €   
 

Les xifres constaten que l’Ajuntament ha assumit majoritàriament el cost de les mesures 

fins arribar a 2.317.776,74 euros (el 57,41% del total) per la suma de l’aportació de 

1.711.620,35 euros de recursos ordinaris que ha fet  (42,40%) i del descens dels ingressos 

de 606.156,39 euros que ha patit per les bonificacions fiscals i l’aturada d’alguns serveis 

(15,01%), tot i que en aquest últim concepte encara caldrà comptabilitzar el cost afegit 

d’algunes concessions en el moment que es faci la liquidació.  

La Generalitat, amb 1.024.115,80 euros (25,37%), és la segona administració que més 

diners a aportat al Pla, per davant de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat 

666.892,29 euros (16,52%). L’apartat "Altres ingressos" té un valor quasi testimonial 

(0,71%) en comptabilitzar 28.528,54 euros amb les aportacions de patrocinis en activitats 

culturals i de lleure, bàsicament de la Festa Major, que sumen 15.546,00 euros; els 

6.982,54 euros  que els Fons FEDER han destinat al projecte de La Canal a través del 

programa URBACT, i els 6.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

en l'àmbit de feminismes i LGTBI. 
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Per facilitar la lectura, com en els mesos anteriors, s’ha afegit un nou apartat on 

s’especifiquen les novetats corresponents al mes de novembre en cada un dels àmbits on 

s’hagin produït, i s’han destacat els canvis a les taules de resum de cada apartat amb 

color lila, tant pel que fa a l’actualització de les mesures que ja estaven en marxa com per 

a l’actualització de les despeses i les noves actuacions. 

En aquest informe s’han inclòs tres annexes, que recullen les mesures específiques 

d’aquest Pla de Reconstrucció relacionades amb la mobilitat i amb Joventut, i també un 

extracte de la publicació Impacte de la covid-19 en el teixit empresarial del Bages 2020. 

0. Evolució de la conjuntura 

Les últimes setmanes han estat especialment complicades a Catalunya pel que fa a 

l’evolució de la pandèmia. El primer toc d’alerta seriós el va donar la Generalitat l’11 

d’octubre amb una crida a la ciutadania i a les empreses a no abaixar la guàrdia per evitar 

arribar a una situació crítica causa de l'alt increment de casos de covid-19. L’avís arribava 

després que la mitjana de casos positius setmanals passés de 7.000 a prop de 10.000, la 

RT s'enfilava a 1,3 i el risc de rebrot se situava en 289, al mateix temps que augmentaven 

notablement tant les consultes a urgències dels hospitals per covid com el nombre de nous 

ingressos. 

Per tot això es recomanava reduir la interacció social, moure's únicament amb les 

'bombolles' respectives i fer l'activitat mínima indispensable fora de casa. També es 

demanava a les empreses que sempre que fos possible facilitessin el teletreball als seus 

empleats i empleades per reduir la mobilitat no essencial i el contacte social. I el 13 

d’octubre Govern i universitats acordaven començar les classes virtuals a partir de dijous, 

dia 15 d’octubre. 

El 14 d’octubre, però, davant de l’empitjorament de les dades sobre l’evolució de la 

malaltia, la Generalitat anuncia l’adopció de mesures restrictives que es concretarien en la 

resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria 

de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori 

de Catalunya. En virtut d’aquesta resolució, se suspenia l'activitat de restauració i bars (tret 

de comandes per emportar) i les competicions esportives no professionals, es tancaven 

també algunes activitats més i a d’altres s’imposaven limitacions d’aforament. 

Unes restriccions que es veurien ampliades amb la resolució SLT/2568/2020, de 19 

d'octubre, per la qual es modificava la resolució anterior i que imposava noves mesures per 

a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya. 

Dies després, el 25 d’octubre, va entrar en vigor la restricció de mobilitat nocturna entre les 

22.00 i les 06.00 h: no es pot circular pel carrer en aquesta franja horària excepte per 

urgències, inajornables i justificables, o per treure el gos de 4 a 6 del matí. Els establiments 

oberts al públic havien de tancar a les 21.00 h, tot i que es permetia portar menjar a 

domicili fins les 22.00 h. 

Malgrat l’adopció d’aquestes mesures, en plena segona onada de la pandèmia, la situació 

continuava extremadament crítica i greu, per la qual cosa, el 29 d’octubre, el Govern català 

va endurir encara més les restriccions existents i en va introduir altres de noves, amb un 

confinament perimetral de Catalunya durant tota la setmana, i municipal de cap de 

setmana (de divendres a les 6.00 h a dilluns a les 6.00 h) durant un període inicial de 15 
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dies, i mantenint el toc de queda. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, va publicar 

dos bans recollint les principals mesures incloses en les resolucions del 15 i del 29 

d’octubre per informar-ne a la ciutadania de Manresa i demanar el seu compliment. 

La situació, per ara, es preveu que canviï poc i aquest dilluns, 9 de novembre, s’ha publicat 

oficialment la resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, que prorroga el confinament 

nocturn de 22.00 h a 06.00 h durant 15 dies més amb les excepcions que ja hi havia 

establertes. A més, Salut ha fixat tres objectius abans d'iniciar una possible desescalada: 

que la Rt baixi a 0,8, que es redueixi la xifra de contagis a 1.000 diaris i que hi hagi un 

màxim de 300 pacients Covid en UCIs. 

Per pal·liar els efectes que aquestes les restriccions de la pandèmia estan tenint sobre els 

sectors econòmics i culturals, el Govern de la Generalitat ha aprovat diversos paquets 

d’ajudes d’urgència que inclouen subvencions, línies de crèdits i reducció dels lloguers que 

poden beneficiar autònoms, pimes, microempreses, comerços dels sectors de restauració, 

estètica i bellesa; així com entitats i empreses del món cultural. Uns altres s’han destinat a 

reforçar el sistema de serveis socials i a atendre a diversos col·lectius professionals 

especialment afectats per la crisi sanitària, i molt especialment les persones treballadores 

autònomes. 

Precisament, davant la polèmica generada pel sistema de concessió dels ajuts a aquest 

sector d’activitat, el Govern català ha expressat el seu compromís de garantir un correcte 

funcionament en futures convocatòries. 

Una altra novetat rellevant ha estat l’aprovació per part del Consell Executiu, el 3 d’octubre, 

d’un Decret llei que reforça la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles 

desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de 

mobilitat per motius sanitaris. Els desnonaments quedaran explícitament suspesos fins que 

el gran tenidor o entitat financera propietària de l’habitatge ofereixi el lloguer social a què 

està obligat. 

L’economia catalana, per la seva part, va oferir símptomes de recuperació el tercer 

trimestre amb un creixement del 15,7% del PIB intertrimestral, que va moderar la caiguda 

interanual fins al 9,1%, després de l’enorme retrocés registrat al segon semestre de l’any 

amb una caiguda del 21,2%. El relaxament de les mesures de contenció ha pogut impulsar 

l’activitat econòmica, que presenta una recuperació intensa però parcial perquè el ritme de 

recuperació del tercer trimestre va ser més intens durant el juliol i a partir de l’agost es va 

alentir pels rebrots de la pandèmia a finals d’estiu. 

Una prova evident de l’impacte que tenen sobre l’economia les mesures adoptades per 

contenir el fort rebrot de la covid-19 i combatre la pandèmia és que, segons dades del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 16 al 28 d’octubre, s’han presentat 

9.771 nous ERTOs, afectant un total de 68.350 persones treballadores, com a 

conseqüència de l’aplicació de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual 

s’adopten noves mesures en matèria de salut per contenir la pandèmia a Catalunya. 

Octubre 

La presentació d’aquest informe al Ple municipal d’octubre coincidirà amb la votació de 

l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la “Declaració de la  Xarxa  de  Ciutats  i  Pobles  
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cap  a  la  Sostenibilitat per  una  recuperació  verda  i  socialment  justa”
1
,  que va ser 

aprovada per la Xarxa en la 20a Assemblea general del 15 de setembre del 2020. La 

Declaració proposa avançar cap a una recuperació “verda, justa i perdurable, que ha 

d’incloure l’ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, l’economia circular, la 

mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, un 

sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi” i 

amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base de les polítiques de reactivació econòmica, amb 

fites a curt i llarg termini. 

Setembre  

Una de les novetats més destacades en relació al Pla en l’informe de setembre ha estat la 

constitució de la Taula de Seguiment del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica 

de Manresa en un acte celebrat al Museu de la Tècnica, el passat 22 de juliol, presidit per 

l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy Guàrdia, amb la participació dels representants del govern 

municipal, de tots els grups polítics amb representació al consistori i de més de 50 

persones, en representació d’entitats, associacions, organitzacions, institucions, 

fundacions i consells municipals de l`àmbit econòmic, social, del voluntariat, sanitari, 

universitari, professional i del món del lleure
2
.  

Durant l’acte, es va avançar que la Taula de Seguiment es reunirà cada tres mesos 

aproximadament, i també que cadascun dels 13 àmbits en què es subdivideix el pla es 

treballaran en els consells municipals o en taules sectorials, la qual cosa permetrà la 

participació de més entitats o persones representants d’aquests àmbits. De moment, s’han 

recollit les primeres propostes plantejades pels assistents a la reunió del dia 22 de juliol i 

s’ha començat a analitzar la seva viabilitat. 

En la mateixa reunió es va presentar la nova web que recull la informació del Pla
3
 i on s’hi 

pot trobar l’acta sonora de la sessió constitutiva
4
. 

Juliol  

Pel que fa a les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus, l’Ajuntament de 

Manresa ha editat una publicació que fa una estimació del grau d’afectació de la Covid-19 

en la facturació de l’any 2020 de les societats mercantils del Bages
5
. Entre les principals 

conclusions, l’estudi calcula que la facturació del teixit empresarial de la comarca s’ha 

rebaixat en 613,1 milions d’euros per l’impacte de la Covid-19. D’aquests, 210,6 milions 

corresponen a empreses amb seu a Manresa.  

Els resultats de l’estudi permeten tenir una fotografia molt definida de la situació 

econòmica que ha generat la Covid-19, bàsica a l’hora d’encarar les polítiques que caldrà 

elaborar per fer front a la crisi econòmica i social que ha deixat el coronavirus. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Manresa, a través d’una iniciativa finançada per la Diputació 

de Barcelona consistent en fer un treball de camp als eixos comercials més cèntrics de 

cada ciutat,  també ha presentat, el 25 de juny, un estudi de l’impacte de la Covid-19 sobre 

                                                
1
 https://www.sostenible.cat/sites/sostenible.cat/files/public/declaracio_recuperacio_verda_i_socialment_justa.pdf 

2
 http://www.manresa.cat/web/noticies/8221-constituida-la-taula-de-seguiment-del-pla-local-de-reconstruccio-social-i-

economica-amb-la-participacio-de-mes-de-50-representants-del-teixit-socioeconomic-de-manresa 
3
 http://www.manresa.cat/plareconstruccio/ 

4
 http://www.manresa.cat/plareconstruccio/menu/10815-taula-de-seguiment-del-pla 

5
 https://www.manresa.cat/web/noticies/8195-un-estudi-realitzat-per-l'ajuntament-de-manresa-estima-que-el-teixit-

empresarial-de-bages-ha-disminuit-la-seva-facturacio-en-613-1-milions-d'euros-per-l'impacte-de-la-covid-19 

https://www.manresa.cat/web/noticies/8195-un-estudi-realitzat-per-l'ajuntament-de-manresa-estima-que-el-teixit-empresarial-de-bages-ha-disminuit-la-seva-facturacio-en-613-1-milions-d'euros-per-l'impacte-de-la-covid-19
https://www.manresa.cat/web/noticies/8195-un-estudi-realitzat-per-l'ajuntament-de-manresa-estima-que-el-teixit-empresarial-de-bages-ha-disminuit-la-seva-facturacio-en-613-1-milions-d'euros-per-l'impacte-de-la-covid-19
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l’evolució de les àrees comercials del Centre Històric i del Passeig-Guimerà
6
. Fruit 

d’aquesta feina es pot afirmar que el 89,7% dels comerços del Passeig Pere III, carrer 

Àngel Guimerà i Centre Històric que estaven amb les persianes aixecades abans de la 

pandèmia de la Covid-19 es troben de nou oberts en finalitzar la fase 2 (314 de 350 

establiments).  

Per últim, l’evolució dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a la comarca 

es manté força estable en relació a l’anterior informe de seguiment del juny. El nombre de 

persones treballadores afectades fins l’1 de juliol al Bages havia augmentat a 17.973, amb 

2.059 expedients, pràcticament la meitat dels quals a Manresa -1.025- amb 8.123 

persones afectades a la ciutat, segons les dades que facilita l’Observatori del Treball i 

Model Productiu
7
. 

 

1. Àmbit social 

1.1. Actualització al novembre 

L’augment de les aportacions econòmiques que s’han registrat a l’octubre en dues 

actuacions eleven pràcticament a un milió d’euros la quantitat destinada a les mesures del 

Pla de Reconstrucció que s’inclouen en aquest àmbit. Per una banda, els 110.000 euros 

que la Generalitat afegirà al pressupost que es destinava a finançar les targetes moneder; i 

de l’altra, l’increment de la quantitat que la Diputació de Barcelona aportava a les mesures 

encaminades a facilitar que tothom, amb papers o sense, pugui obtenir els recursos 

necessaris per fer front a les necessitats, agreujades pels efectes de la crisi sanitària. 

S’ha registrat també un increment en la partida corresponent a la suspensió temporal de 

les quotes centres educatius municipals per compensar la reducció d’ingressos generada 

pel tancament de les llars d’infants durant l’estat d’alarma i les posterior situacions 

derivades de la crisi sanitària per la covid-19, com ja es preveia a l’informe del juliol.  

El fet ha coincidit amb la finalització dels contractes de les concessions administratives del 

servei públic de llars d’infants municipals el curs passat. La valoració tècnica ha determinat 

que la liquidació definitiva dels contractes de serveis de les empreses que tenien 

adjudicades aquest servei sumi un total de 134.556,29 euros, que s’afegeixen als 174.000 

que ja s’havien consignat al Pla. 

1.2. Informe d’octubre 

La novetat més destacada en aquest apartat és una nova actuació per oferir ajudes 

econòmiques per un valor de fins a 300 € a les famílies amb fills de fins a 12 anys a càrrec 

que hagin de tenir cura d'ells durant el confinament o la quarantena a causa de casos de 

covid al seu centre escolar. Inicialment, s’ha previst una dotació de 135.000 euros per al 

curs 2020-2021. 

Per avançar en l’actuació orientada a facilitar que tothom, amb papers o sense, pugui 

obtenir els recursos necessaris per fer front a les necessitats agreujades per la crisi 

                                                
6
 https://www.manresa.cat/web/noticies/8137-el-90-dels-comercos-de-passeig-pere-iii-guimera-i-centre-historic-han-

reobert-despres-de-la-pandemia-de-la-covid-19 
7
 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/mapes_ert
o/ 

https://www.manresa.cat/web/noticies/8137-el-90-dels-comercos-de-passeig-pere-iii-guimera-i-centre-historic-han-reobert-despres-de-la-pandemia-de-la-covid-19
https://www.manresa.cat/web/noticies/8137-el-90-dels-comercos-de-passeig-pere-iii-guimera-i-centre-historic-han-reobert-despres-de-la-pandemia-de-la-covid-19
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/mapes_erto/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/mapes_erto/
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sanitària s’han reforçat els recursos propis de Serveis Socials amb la incorporació d’una 

nova treballadora social per un període inicial de sis mesos. 

Per últim, una altra nova actuació ha estat la posada en marxa d’un projecte de prevenció i 

intervenció comunitària amb els joves migrats sols amb la contractació durant sis mesos de 

dos educadors socials, en el marc d’un pla d'actuació per a la inclusió social d’aquest 

col·lectiu de joves que preveu també l’elaboració d’un protocol específic. 

1.3. Informe de setembre 

En l’àmbit social, cal remarcar l’obertura de l’oficina que l’Ajuntament de Manresa va posar 

en marxa per donar suport a totes aquelles persones que volguessin sol·licitar el nou 

Ingrés Mínim Vital (IMV) aprovat pel Govern espanyol per evitar situacions de pobresa 

extrema. L’oficina va començar a funcionar —sempre amb cita prèvia— el 22 de juny i fins 

al 7 de setembre havia atès un total de 571 visites amb un cost de 38.414,62 euros que ha 

assumit l’Ajuntament
8
. 

Tot i que es tracta d’una prestació que atorga la Seguretat Social (INSS), l’Ajuntament de 

Manresa ha estat un dels pocs del país que ha decidit oferir suport a la ciutadania per 

tramitar l’IMV per la complexitat del tràmit i perquè només es podia sol·licitar de manera 

telemàtica, i no totes les famílies a qui anava destinat disposaven d’Internet. També es va 

tenir en compte que l’INSS, en una reunió prèvia, ja va avisar a l’Ajuntament que no podria 

oferir suport perquè tenia les oficines tancades a causa de la pandèmia. 

En el mateix apartat, es registren diversos increments de partides en accions ja iniciades 

com són l’ampliació dels menjars a domicili, amb 5.100 menjars repartits fins al 31 de 

maig; la compra d’aliments per a la Plataforma dels Aliments i per al manteniment de 

l’alberg social. 

Pel que fa a l’Ensenyament, davant l’inici del nou curs, s’ha elevat lleugerament el cost de 

l’actuació que consisteix en oferir connectivitat i ordinadors per a escolars fins als 

26.581,00 euros i durant els mesos de juliol i agost s’ha completat el nou projecte “Estius 

educatius” per a 240 nens i nenes de primària i d’ESO amb risc d’exclusió social. 

1.4. Informe de juliol 

En l’àmbit social, s’han continuat reforçant les aportacions pressupostàries que ja s’havien 

posat en marxa com la distribució de targetes monedes a nenes i nenes de famílies en risc 

d’exclusió social, el servei de menjar a domicili, que havia repartit 5.100 menjars fins al 31 

de maig; el reforç dels recursos de la Plataforma d’Aliments, la instal·lació de 116 

comptadors solidaris fins a finals de juny, el seguiment telefònic a persones en atenció 

domiciliària, amb 10.709 trucades fins a finals de maig; i l’activació del servei d’alberg 

social al maig i del servei de dutxes i de bugaderia social a l’abril, amb mesures de 

seguretat i cita prèvia. 

A partir del 6 de juliol s’ha impulsat el nou projecte “Estius educatius” per oferir reforç 

educatiu a 240 nens i nenes de primària i d’ESO amb risc d’exclusió social i que tindrà 

continuïtat al setembre. 

                                                
8
 http://www.manresa.cat/web/noticies/8313-l'oficina-municipal-per-tramitar-l'ingres-minim-vital-de-l'estat-espanyol-

tancara-aquest-setembre-amb-prop-de-600-visites-ateses-en-tres-mesos 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            65 

 

Una altra novetat en aquest àmbit ha estat que l'antiga residència Catalunya va completar 

el 29 de juny el trasllat dels residents temporals als seus centres d'origen, tot i que es deixa 

preparada per atendre possibles futurs rebrots
9
.  

Per acabar, s’ha determinat la reducció d’ingressos provocada per la suspensió del 

cobrament de les quotes del Conservatori Municipal de Música i l'Escola de Música els 

mesos d'abril i maig (80.000,00 €), de l'Escola d'Art d'abril, maig i juny (24.000,00 €) i de 

les llars d'infants municipals els mesos d'abril i maig (70.000,00 €), que sumen 174.000 

euros. Ara queda pendent se realitzar la valoració tècnica dels costos de la suspensió del 

servei de llars d'infants per a la concessió.  

1.5. Informe de juny 

La crisi provocada per la Covid-19 ha impactat de manera més agressiva sobre els sectors 

amb menys recursos i també sobre la gent gran. Per aquest motiu, des de la regidoria de 

Serveis Socials i altres serveis municipals s’estan abocant més esforços que mai a intentar 

pal·liar els seus efectes. 

Des de l’1 de gener fins al 31 de maig, en només cinc mesos, els Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Manresa han atès 3.968 unitats familiars, que representen un 69% de les 

unitats familiars que es van atendre durant tot l’any passat, que van ser 5.765. De les 

3.698 unitats familiars ateses, 441 s’han adreçat a Serveis Socials per primera vegada. 

S’ha posat una especial atenció al col·lectiu de gent gran, que representa un 41,1% del 

total. 

Les demandes sobrevingudes que han arribat a causa de la Covid-19 han estat sobretot 

d’alimentació i d’altres necessitats bàsiques (com ara medicaments o subministraments) i 

també d’acompanyament social a persones grans, a persones en situació de soledat o a 

famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la pèrdua d’ingressos, ja sigui perquè s’han 

quedat sense feina, perquè estaven en espera de cobrar el subsidi de l’ERTO o perquè 

treballaven en l’economia submergida i el confinament els va tallar, de cop, la seva font 

d’ingressos. També s’han rebut demandes d’habitatge i peticions d’informació sobre 

prestacions, subsidis, la renda garantida i per rebre la targeta moneder que substitueix les 

beques menjador. 

Per fer-hi front, s’han creat nous recursos, s’han ampliat alguns projectes existents i se 

n’han modificat d’altres per tal d’adaptar-los a la nova realitat. La partida d’aliments s’ha 

més que doblat (+108%), com també ho ha fet la partida destinada als àpats infantils 

durant l’estiu (+120%) i la destinada al menjar a domicili per a persones grans (+133,6%). 

També s’han ampliat les ajudes individualitzades (+79%), que ara incorporen criteris 

relacionats amb la Covid-19, entre altres projectes. El compromís de l’Ajuntament de 

Manresa és que les partides continuen obertes i s’aniran incrementant en funció de la 

demanda. 

Entre les actuacions més importants en aquest àmbit hi ha la suspensió temporal de les 

quotes dels centres educatius municipals (llars d’infants, conservatori i escola de música i 

Escola d’Arts) des del moment que es va declarar l’estat d’alarma, i el reforç del suport 

assistencial i sanitari a residències de la ciutat. En aquest punt destaca la reobertura, en 

                                                
9
 https://www.manresa.cat/web/noticies/8156-l'antiga-residencia-catalunya-completa-el-trasllat-dels-residents-

temporals-als-seus-centres-d'origen-i-es-deixa-preparada-per-atendre-possibles-futurs-rebrots 

https://www.manresa.cat/web/noticies/8156-l'antiga-residencia-catalunya-completa-el-trasllat-dels-residents-temporals-als-seus-centres-d'origen-i-es-deixa-preparada-per-atendre-possibles-futurs-rebrots
https://www.manresa.cat/web/noticies/8156-l'antiga-residencia-catalunya-completa-el-trasllat-dels-residents-temporals-als-seus-centres-d'origen-i-es-deixa-preparada-per-atendre-possibles-futurs-rebrots
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col·laboració amb la Generalitat, de l'antiga residència Catalunya, al Centre Cívic Selves i 

Carner, com a mesura extraordinària i temporal durant la crisi sanitària de la Covid-19. 

L’equipament, amb 23 places, ha funcionat com a hotel de salut i ha acollit persones grans 

sanes provinents d’altres residències, que hi han fet una estada temporal per disminuir el 

risc de contagi i la pressió assistencial dels centres. En la mateixa línia, es va assumir el 

cost de la desinfecció de la residència de les Josefines. 

1. Àmbit social 

 
Cost total Ajuntament 

Altres recursos Menys          
ingressos 

Estat 
d'execució Generalitat DIBA Altres 

1.1. Distribuir les 

targetes moneder. 
26.300,00 €   26.300,00 € 

  
Completada 

1.2. Activar el servei 

de menjar a domicili. 
30.048,00 € 10.113,00 € 

 
19.935,00 € 

  
Completada 

1.3. Reorientar del 

servei de menjador 

social. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

1.4. Reforçar els 

recursos de la 

Plataforma 

d’aliments. 

55.401,00 € 10.458,41 € 
 

44.942,59 € 
  

Completada 

1.5. Instal·lar 133 

comptadors solidaris 

d'aigua. 

28.813,44 € 28.813,44 € 
    

Completada 

1.6. Activar el 

seguiment telefònic 

a persones en 

atenció domiciliària. 

112.726,56 

€ 
 112.726,56 € 

   
Completada 

1.7. Ampliar el 

servei de 

teleassistències. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

1.8. Posar en marxa 

el servei d’alberg 

social. 

64.757,00 € 21.585,52 € 
 

43.171,48 € 
  

Completada 

1.9. Oferir el servei 

de dutxes i de 

bugaderia social. 

1.326,00 € 1.326,00 € 
   

 Completada 

1.10. Suspendre 

temporalment les 

quotes centres 

educatius 

municipals. 

308.556,39 

€ 
 

   
308.556,39 € Completada 

1.11. Oferir 

connectivitat i 

ordinadors per a 

escolars. 

30.438,00 € 17.687,00 € 
 

12.751,00 € 
  

Completada 

1.12. Reforçar el 

suport assistencial i 

sanitari a les 

residencials de 

17.350,00 € 17.350,00 € 
    

Completada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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Manresa. 

1.13. Oferir places 

residencials 

d'estada temporal 

per a persones 

sense llar. 

Recursos 

alberg social 
 

    
Completada 

1.14. Ajornar el 

pagament de 

lloguers dels 

habitatge de 

l'empresa municipal 

FORUM. 

Recursos 

interns 
 

    
Iniciada 

1.15. Ampliar les 

beques al 

Conservatori i 

Escola de Música. 

Pendent de 

valoració 
 

    
En procés 

1.16. Establir els 

mecanismes 

necessaris per dotar 

la ciutadania de 

recursos i 

d’instruments per 

empoderar-se i 

poder viure vides 

dignes. 

Recursos 

interns 
     En procés 

1.17. Facilitar que 

tothom, amb papers 

o sense, pugui 

obtenir els recursos 

necessaris per fer 

front a les 

necessitats, 

agreujades que la 

crisi sanitària els ha 

provocat. 

55.144,00 €   55.144,00 €   Avançada 

1.18. Adoptar 

mesures per  fer 

front a la forta 

demanda històrica 

d’habitatge social i 

assequible. 

-      Pendent 

1.19. Impulsar el 

nou projecte “Estius 

educatius” per a 240 

nens i nenes de 

primària i d’ESO 

amb risc d’exclusió 

social. 

20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €    Completada 

1.20. Organitzar un 

servei d’orientació 

per a persones que 

tenen dificultats 

econòmiques i 

d’endeutament. 

Recursos 

interns 
     Iniciat 
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1.21. Obrir l’oficina 

de suport per 

sol·licitar el nou 

Ingrés Mínim Vital 

(IMV). 

38.414,62 € 38.414,62 €     Completada 

1.22. Oferir ajudes 

econòmiques a les 

famílies amb fills 

fins a 12 anys a 

càrrec que han de 

tenir cura d'ells 

durant el 

confinament o la 

quarentena. 

135.000,00 

€ 
 135.000,00 €    Iniciada 

1.23. Realitzar un 

pla d'actuació per a 

la inclusió social 

dels joves migrats 

sols. 

42.100,24 €  42.100,00 €    Iniciada 

TOTAL 
966.375,25 

€ 

150.747,99 € 304.826,56 € 202.244,07 €  308.556,39 € 
 

2. Àmbit de les persones 

2.1. Àmbit d’infància, joventut i persones grans 

2.1.1. Actualització al novembre 

En l’àmbit educatiu, s’han posat en marxa dues accions de reforç educatiu per a alumnat 

vulnerable en vinculació amb les escoles en el marc del Pla Educatiu d'Entorn. Una 

consisteix en l'apoderament a famílies en relació a l'ús de les noves tecnologies per tal que 

puguin fer un acompanyament efectiu als infants en l'aprenentatge online. S’ha iniciat amb 

un cost de 500 euros, però l’import s’anirà augmentant a mesura que es vagin programant 

actuacions al llarg del curs. L’altra és un projecte educatiu de reforç en la lectoescriptura 

adreçat a alumnat de 1r de Primària per a compensar els mesos d'escolarització no 

presencial durant el confinament que s’ha iniciat amb un pressupost de 8.000 euros. Totes 

les actuacions finançades des del Pla Educatiu d'Entorn, es financen entre l’Ajuntament i el 

Departament d'Educació. 

També s’ha completat la modificació dels nous contractes del servei educatiu de les llars 

d’infants municipals per ampliar el personal durant el curs 2020-2021 de cara a garantir 

grups estables, per adaptar-se als condicionants de la covid, amb una despesa total de 

33.327,53 euros que financen la Generalitat i la Diputació.  

Per altra part, cal ressenyar també l’adaptació amb recursos propis de l'Oficina Municipal 

d’Escolarització (OME) per fer gestions i donar atenció en format online i telefònic. 

Sobre les actuacions relatives a l’apartat de Joventut, cal ressenyar que dins de l’actuació 

relativa a organitzar activitats de dinamització per a joves, s’ha programat una activitat 

d’octubre a desembre adaptada a la nova situació de la covid-19 amb un cost de 1.500 

euros.  
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Per fomentar espais d’interlocució i donar suport a entitats juvenils, s’han comprat 

termòmetres  i gels per a entitats de lleure. I per promoure mesures integrals per garantir 

les possibilitats d’emancipació dels  joves i la recerca d’ocupació i d’habitatge, com a 

adaptació a la covid, s’han creat uns vídeos de les assessories per xarxes socials, s’han 

fet samarretes del Punt al campus i del Punt al pati per donar visibilitat a les 

dinamitzadores i adhesius amb el telèfon mòbil de l’oficina jove per consultes, i també 

s’han preparat tallers d’ocupació per combatre l’efecte covid que començaran al desembre 

i acabaran al febrer. 

En l’Annex II d’aquest informe, podreu trobar un resum detallat de les actuacions que s’han 

portat a terme en l’àmbit de Joventut en relació a la situació provocada per la covid-19. 

2.1.2. Informe de setembre 

Entre les noves mesures incloses en aquest apartat hi figuren una actuació corresponent a 

l’etapa del confinament consistent en la mediació lingüística telefònica per tal facilitar la 

comunicació entre famílies i escoles que no havia estat inclosa fins ara en l’informe, així 

com dues noves accions vinculades a l’inici del curs escolar: l’adaptació al sistema en línia 

de tots els processos de preinscripció i matrícula als serveis educatius municipals (llars 

d’infants, Escola de Música, Conservatori i Escola d’Art) i la contractació de 18,75 hores 

setmanals d'educador/es infantils en les llars d'infants municipals per tal de garantir grups 

estables amb previsió d'ampliar aquestes contractacions en funció de la necessitat del 

servei.  

També s'ha contemplat en la nova adjudicació de la gestió de les llars d'infants un reforç 

de personal en l'atenció, organització i gestió d'inici de curs per un total de 80 hores durant 

el mes de setembre per a les 5 llars d'infants municipals 

En relació a l’àmbit escolar també s’està treballant en l’elaboració d’accions, que es 

concretaran en el primer trimestre del nou curs, de reforç educatiu per a alumnat 

vulnerable en vinculació amb les escoles, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn; i també 

d’apoderament de les famílies en relació a l'ús de les noves tecnologies per tal que puguin 

fer un acompanyament efectiu als seus fills i filles dins de les actuacions encaminades a 

lluitar contra la bretxa digital. 

Pel que fa a l’organització d’activitats de dinamització per als joves, s’han programat les 

activitats de tardor al Casal de Joves La Kampana i a l’Espai Jove Joan Amades. 

2.1.3. Informe de juliol 

Les noves actuacions en aquest àmbit s’han centrat en donar contingut a les mesures ja 

previstes com afavorir la dinamització dels joves, amb l’obertura de l’accés al wifi als dos 

equipaments juvenils, o facilitar l’accés a activitats extraescolars i de lleure a les famílies 

vulnerables, posant en marxa cursos de reforç de català adreçats a l’alumnat nouvingut de 

fa poc temps a la ciutat. En aquesta ocasió, les classes s’imparteixen amb els límits i 

condicionants propis de la prevenció per la Covid-19.   

Per prioritzar els serveis bàsics que són competència directa, la prevenció de l’envelliment 

i l’atenció domiciliaria s’ha contractat ja una treballadora social i està previst la incorporació 

d’una altra per a un programa de reforç a serveis socials. 
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També està tot a punt per a la celebració de la nova edició de l’Estiu Jove, un conjunt 

d’activitats impulsades pel Programa de Joventut l’Ajuntament de Manresa amb la 

col·laboració d’entitats del territori amb un programa que ha estat adaptat a les mesures de 

seguretat i condicions higièniques que requereix la situació derivada de la pandèmia de la 

Covid-19
10

. 

Altres actuacions del Pla previstes en aquest àmbit també s’han començat a desplegar 

amb recursos propis dels serveis municipals. 

2.1.4. Informe de juny 

Els infants, les persones joves i les persones grans han estat els col·lectius més afectats 

per la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19 i molt especialment pel període 

de confinament establert per les autoritats per evitar la propagació de la pandèmia. 

Des de l’Ajuntament de Manresa s’ha treballat durant aquest període per garantir les 

condicions de vida d’aquests col·lectius en una situació d’emergència i per combatre 

possibles mancances des del punt de vista alimentari, educatiu o del lleure, al mateix 

temps que s’ha treballat per pal·liar l’impacte emocional que ha suposat el confinament. 

Per això el Pla contempla una sèrie de mesures en aquest àmbit destinades als joves, a 

garantir àpats saludables als nens i nenes, o a afavorir que els infants de les famílies 

vulnerables puguin realitzar les seves activitats escolars –amb una actuació concreta pel 

reforç escolar als mesos de juliol i setembre- i puguin accedir a les activitats extraescolars i 

de lleure, garantint una oferta d’activitats per a joves durant l’estiu, si be adaptades a les 

noves circumstàncies.  

En aquest àmbit, també s’apunta la necessitat d’una reflexió sobre els recursos i serveis 

per a persones amb dependència, de prioritzar la prevenció de l’envelliment i l’atenció 

domiciliaria i de participar activament en el desplegament de les noves polítiques 

d’integració social i sanitària. 

2.1. Àmbit d’infància, joventut i persones grans 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

2.1.1. Oferir una 

jornada de portes 

obertes virtual dels 

centres educatius 

durant el període de 

confinament. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

2.1.2. Organitzar 

activitats de 

dinamització per als 

joves. 

5.197,00 € 5.197,00 € 
    

En procés 

2.1.3. Vetllar perquè 

cap infant no deixi 

de tenir un àpat 

saludable. 

110.000,00 

€ 
 110.000,00 € 

   
Iniciada 

2.1.4. Vetllar perquè 

els infants no deixin 
27.000,00 € 27.000,00 € 

    
En procés 

                                                
10

 https://www.manresa.cat/web/noticies/8147-manresa-presenta-la-programacio-d'activitats-de-l'estiu-jove-2020 

Actualitzat l’11/11/2020 
 

https://www.manresa.cat/web/noticies/8147-manresa-presenta-la-programacio-d'activitats-de-l'estiu-jove-2020
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de fer activitats 

educatives. 

2.1.5. Lluitar contra 

la bretxa digital. 

Recursos 

interns 
 

    
Iniciada 

2.1.6. Treballar pel 

reforç escolar 

d’infants i joves. 

22.500,00 € 22.500,00 € 
    

Avançada 

2.1.7. Facilitar 

l’accés a activitats 

extraescolars i de 

lleure a les famílies 

vulnerables. 

3.762,00 € 3.762,00 € 
    

Completada 

2.1.8. Combatre 

l’impacte emocional i 

en les relacions que 

hagi pogut provocar 

la crisi sanitària. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

2.1.9. Promoure 

activitats per a joves 

que afavoreixen la 

participació auto 

organitzada i 

autònoma. 

Recursos 

interns 
 

   
 Avançada 

2.1.10. Fomentar 

espais d’interlocució 

i donar suport a 

entitats juvenils. 

3.600,00 € 3.600,00 € 
   

 Completada 

2.1.11. Promoure 

mesures integrals 

per garantir les 

possibilitats 

d’emancipació dels 

joves i la recerca 

d’ocupació i 

d’habitatge. 

1.046,66 € 1.046,66 € 
    

Avançada 

2.1.12. Redefinir les 

activitats lúdiques 

per a joves i infants 

per donar resposta a 

aquelles famílies en 

què els progenitors 

treballin. 

Recursos 

interns 
 

    
En procés 

2.1.13. Reflexionar 

sobre els recursos i 

serveis actuals per a 

persones amb 

dependència. 

Recursos 

interns 
 

    
En procés 

2.1.14. Prioritzar els 

serveis bàsics que 

són competència 

directa, la prevenció 

de l’envelliment i 

40.000,00 € 40.000,00 € 
    

En procés 
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l’atenció domiciliaria. 

2.1.15. Participar 

activament en el 

desplegament de les 

noves polítiques 

d’integració social i 

sanitària. 

-  
    

Pendent 

2.1.16. Programació 

“Estiu jove” 

adaptada a la nova 

realitat de la Covid-

19. 

11.000,00 € 11.000,00 €     Completada 

2.1.17. Mediació 

lingüística telefònica 

durant el 

confinament per tal 

facilitar la 

comunicació entre 

famílies i escoles. 

4.000,00 € 4.000,00 €     Completada 

2.1.18. Adaptar a la 

tramitació en línia 

els processos de 

preinscripció i 

matrícula dels 

serveis educatius 

municipals. 

Recursos interns-

completada 

Recursos 

interns 
     Completada 

2.1.19. Contractar 

personal de reforç 

en les llars d'infants 

municipals per tal de 

garantir grups 

estables. 

33.327,53 €  27.207,53 € 
33.327,53 

€ 
  Completada 

2.1.20. Impulsar 

accions de reforç 

educatiu per a 

alumnat vulnerable 

en vinculació amb 

les escoles en el 

marc del Pla 

Educatiu d'Entorn. 

8.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00 €    En procés 

2.1.21. Adaptar 
l’Oficina Municipal 
d’Escolarització 
(OME) en format 
online i telefònic. 

Recursos 
interns 

     Completada 

TOTAL 
269.933,19 

€ 
120.105,66 € 143.707,53 € 6.120,00 € 
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2.2. Àmbit de feminismes i LGTBI 

2.2.1. Actualització al novembre 

El gruix de les noves actuacions en aquest àmbit, davant de la situació de pandèmia, ha 

estat l’adaptació a l’entorn online de campanyes, tallers i altres activitats formatives 

orientades a sensibilitzar la ciutadania i col·lectius específics en relació a qüestions 

relacionades amb els feminismes i LGTBI. 

Això és el que s’ha fet amb la campanya de sensibilització en contra de les Violències 

masclistes pel 25-N perquè sigui més interactiva amb actuacions com la creació d’un vídeo 

per treballar la sensibilització contra la violència masclista a través de les xarxes socials, 

d’un joc interactiu per treballar la prevenció de la violència masclista online amb l’ alumnat 

de secundària i altres col·lectius de joves i el concurs a través de la plataforma de vídeos 

curts TikTok, també per prevenir la violència masclista, especialment entre els col·lectius 

més joves. 

També s’han adaptat al format online els tallers “No em controlis: prevenció de les 

relacions abusives”, adreçat a alumnes d'ESO; i “Emoció, sexe i plaer” per a alumnat de 

Batxillerat perquè es puguin impartir virtualment en cas de confinament de l’aula a causa 

de la detecció de casos de covid-19. 

En la mateixa línia, s’han traslladat a formats telemàtics o s’han fet trobades presencials 

amb mesures de seguretat a l’entorn de les actuacions previstes al dels Pla d'Igualtat de 

Gènere i el Pla d'Igualtat LGTBI i per fer-ho s’han utilitzat recursos municipals i també 

aportacions rebudes de la Generalitat.  

Entre d’altres, aquestes actuacions inclouen l’atenció telefònica o per videoconferència a 

les dones usuàries del SIAD i a les persones usuàries del SAI LGTBI, cursos virtuals de 

formació de llenguatge inclusiu i no sexista (un per personal municipal i l’altre per població 

en general), la represa de les trobades presencials d’entitats LGTBI del Bages a l’Espai Iris 

amb inscripcions i distàncies de seguretat, la presentació del primer Grup de Famílies de 

Persones Trans del Bages en una trobada telemàtica.  

I també, la formació en format virtual sobre diversitat sexual i de gènere a les professionals 

del CIO, imprescindible per poder aplicar la perspectiva de gènere i LGTBI en les 

polítiques d’ocupació i de l’OAC. Difusió de material i recomanació de lectures al voltant de 

la diversitat sexual i de gènere a través de xarxes, taller de relacions no monogàmiques 

dirigit a joves LGTBI+ a l’Espai Iris, i tallers de sexualitat per a persones trans, intersex i no 

binàries amb una primera sessió presencial amb mesures de seguretat i aforament limitat; i 

una segona sessió en format virtual. 

Altres actuacions que cal comptabilitzar en aquest àmbit han estat el taller “Aprèn a 

sostenir-te  emocionalment” adreçat a dones  en versió online, el curs per incorporar la 

perspectiva de gènere a les entitats i associacions en versió online dins de l’acció del Pla 

d’Igualtat “Siad als barris” i la creació de material audiovisual per donar a conèixer el SIAD 

i el SAI LGTBI a través de les xarxes socials.  
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2.2.2. Informe d’octubre 

En relació al projecte Llar i Cures, es comencen a contractar els cursos de formació 

professionalitzada i de formació transversal per a persones treballadores de la llar. S’ha fet 

una proposta concreta d’ajudes que es convocaran en breu i s’ha encetat un servei 

d’assessorament a les famílies que vulguin contractar legalment les persones treballadores 

de la llar. També es comença a fer difusió i s’està enllestint uns seguiment de les persones 

ja usuàries del CIO del sector de la Llar per conèixer la seva situació i exposar les noves 

accions previstes. A més, s’ha fet una programació d’accions per significar el col·lectiu de 

persones treballadores de la Llar.  

2.2.3. Informe de setembre 

Les principals actuacions realitzades en els últims mesos relatives a aquest àmbit s’han 

centrat en fomentar la difusió del servei del SIAD, amb contactes amb les associacions de 

veïns i veïnes, per tal que esdevinguin agents derivants del servei; sessions 

d’assessorament legal i psicològic per a dones  via online, amb la difusió a les xarxes 

socials d’un vídeo sobre el SIAD adreçat a dones amb dificultats idiomàtiques, com les 

dones marroquines dels grups de català, perquè coneguin el servei sense necessitat 

d’atenció presencial. Totes elles completades amb recursos interns. 

S’ha treballat també en coordinació amb l’Institut Català de les Dones per activar recursos 

d’urgència per a dones víctimes de Violència Masclista, i  s’ha adaptat la campanya 

“Estima la nit” en contra de les agressions sexistes per la Festa Major al nou entorn de la 

Covid-19. 

Per últim, s’ha obert la convocatòria de subvencions per entitats de dona i LGTBI i s’han 

impulsat accions virtuals per a la sensibilització de la diversitat afectivo i sexual per al 

col·lectiu LGTBI i especialment Trans.  

2.2.4. Informe de juliol 

Si bé l’enfoc de donar resposta a les necessitats específiques de les dones i del col·lectiu 

LGTBI ja figura de forma transversal al llarg de les mesures recollides en els diferents 

àmbits d’aquest Pla de Reconstrucció, s’ha considerat oportú ressenyar aquelles que 

tenen un caràcter més específic amb la creació d’aquest nou subapartat. 

En aquest sentit, per exemple, s’ha considerat que el Pla planteja una oportunitat per 

impulsar el projecte “Llar i Cures”, una iniciativa centrada en persones que fan feines de la 

llar o atenció a les persones que han estat un dels col·lectius més vulnerables davant dels 

efectes socials i econòmics de la Covid-19. Per això, es plantegen mesures per fer emergir 

aquestes feines, professionalitzar-les i enfortir les persones treballadores del sector 

aprofitant una subvenció de la Diputació -que es centra en l’orientació la formació- de 

87.000€ per accions en aquest àmbit en tota la comarca del Bages. El consistori hi afegirà 

15.975€ a l’aportació corresponent de la DIBA per bonificar l’alta a la Seguretat Social 

d’aquestes persones i 3.000 € per feines d’assessoria en temes de contractació.  

Un altre aspecte destacat d’aquest apartat és l’adaptació del programa “Dones amb idees”, 

enfocat a fomentar l’emprenedoria entre les dones, a la nova realitat de la Covid-19 amb 

un nou format totalment inèdit fins a aquesta edició que s’ha desenvolupat en cinc 

sessions online del 6 al 10 de juliol. Com en aquest cas, altres iniciatives i activitats 
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adreçades a les dones i al col·lectiu LGTBI i que es recullen en la taula adjunta s’han 

adaptat també específicament als nous formats per tal d’aconseguir els seus objectius i 

arribar a la ciutadania en unes condicions tan desfavorables com les que genera l’evolució 

de la pandèmia. 

2.2. Àmbit de feminismes i LGTBI 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

2.2.1. Fomentar 

l’adhesió dels 

comerços a la 

campanya 

“Establiments contra 

la violència 

masclista” durant la 

COVID. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

2.2.2. Reforçar el 

projecte Llar i Cures. 
18.975,00 € 18.975,00 € 

    
En procés 

2.2.3. Adaptar el 

programa Dones 

amb idees per 

fomentar 

l’emprenedoria entre 

les dones a la nova 

realitat de la Covid-

19. 

9.480,00 € 9.480,00 € 
    

Completada 

2.2.4. Difondre 

accions virtuals en 

motiu del Dia 

Internacional de la 

Salut de les Dones. 

172,00 € 172,00 € 
    

Completada 

2.2.5. Adaptar el 

curs de feminismes 

del Consell 

Municipal de la Dona 

al format online. 

1.600,00 € 1.600,00 € 
    

Completada 

2.2.6. Difondre un 

webinar des del 

SIAD per donar a 

conèixer el servei i 

facilitar l’accés per 

via telemàtica per la 

Covid-19. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

2.2.7. Adaptar la 

campanya “Estima la 

nit” en contra de les 

agressions  sexistes 

per la Festa Major al 

nou entorn de la 

Covid-19. 

4.000,00 € 4.000,00 € 
    

Completada 
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2.2.8. Impulsar 

accions virtuals per 

a la sensibilització 

de la diversitat 

afectivo i sexual per 

al col·lectiu LGTBI i 

especialment Trans 

durant el 

confinament. 

1.000,00 € 1.000,00 € 
    

En procés 

2.2.9. Impartir 

accions de suport 

emocional per a 

dones víctimes de 

violència masclistes i 

altres col·lectius 

sensibles (“Ioga del 

riure”). 

754,00 € 754,00 € 
   

 Completada 

2.2.10. Convocatòria 

de subvencions per 

a entitats de la Dona 

i LGTBI. 

5.000,00 € 5.000,00 € 
   

 En procés 

2.2.11. Adaptar la 

campanya de 

sensibilització en 

contra de les 

Violències 

masclistes pel 25N 

a la situació de 

pandèmia l'entorn 

online per fer-la 

més interactiva. 

13.987,00 €  
13.987,00 

€ 
   En procés 

2.12.12. Adaptació 

online de tallers 

adreçats a alumnes 

d'ESO i de 

Batxillerat en cas 

que confinament 

de l’aula per covid. 

6.000 €    
6.000,00 

€ 
 Iniciada 

2.2.13. Adaptar-les 

al format online les 

actuacions 

previstes al dels 

Pla d'Igualtat de 

Gènere i el Pla 

d'Igualtat LGTBI. 

2.345,00 €  2.345,00 €    En procés 

2.2.14. Creació de 

material 

audiovisual per 

donar a conèixer el 

SIAD i el SAI LGTBI 

a través de les 

xarxes socials. 

2.178,00 €  2.178,00 €    Iniciada 

2.2.15. Adaptar el 584,00 €   584,00 €   En procés 
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taller “Aprèn a 

sostenir-te  

emocionalment“  

adreçat a dones a 

la versió online 

2.2.16. Curs per 

incorporar la 

perspectiva de 

gènere a les 

entitats i 

associacions en 

versió online. 

400,00 €  400,00 €    En procés 

TOTAL 66.475,00 € 40.981,00 € 
18.910,00 

€ 
584,00 € 

6.000,00 

€   

 

3. Àmbit laboral i de foment de l’ocupació 

3.1. Actualització al novembre 

Durant els primers dies del mes de novembre s’incorporaran els nous plans d’ocupació 

vinculats amb la covid-19 que es financen amb una important aportació de la Generalitat 

(273.825,97 €) i de la Diputació de Barcelona (99.463,53 €) i es complementen amb una 

partida de l’ajuntament (7.000,00 €). Una part es destinaran a tasques administratives de 

diferents serveis municipals relacionades amb la pandèmia i d’altres assumiran tasques de 

suport de neteja, desinfecció i altres peonatges a Esports i a manteniment de la via 

pública. 

Pel que fa a l’actuació orientada a prioritzar el col·lectiu de joves en les polítiques 

d'ocupació, s’ha iniciat un nou programa pilot destinat a joves ex-tutelats, en el marc d’un 

pla finançat per la Generalitat que vol afavorir la seva inserció laboral a través de llocs de 

treball que ofereixen suport a serveis municipals que tenen més demandes arrel de la crisi 

sanitària. Faran feines d’auxiliars de recepció, d’equipaments i de suport d’activitats 

esportives. 

3.2. Informe d’octubre 

En el marc de l’acció orientada a impulsar la digitalització dels serveis ocupacionals, s’han 

dissenyat dos mòduls d’orientació online, s’han cercat possibles proveïdors amb capacitat 

per elaborar el contingut i sobretot transformar-lo en una plataforma online perquè sigui 

accessible des d’internet, i s’ha iniciat el procés de contractació. 

També s’ha revisat la web del CIO per fer-la mes entenedora i de mes fàcil accessibilitat i 

navegació per als usuaris. 

3.2. Informe de setembre 

El 14 de setembre s’han iniciat els tallers per a joves amb dificultats d’inserció laboral i 

s’estan ultimant la planificació d’uns altres tallers, en col·laboració amb l’Oficina Jove, que 

permetin desenvolupar actuacions per prioritzar els joves dins de les polítiques d’ocupació 

municipals. En aquesta mateixa línia, s’han posat en marxa sis nous plans ocupació de 

treball i formació per a joves ex tutelats amb una durada d’un any, en el marc d’un 
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programa impulsat per la Generalitat, als quals es destinaran 135.600,00 euros, que 

s’afegiran a les despeses ja comptabilitzades anteriorment. 

També s’estan adequant les instal·lacions del CIO per adaptar-les a les noves mesures 

d’higiene i de seguretat que exigeix la covid-19, amb un cost aproximat d’uns 6.500 euros, i 

es treballa en una revisió de la web per adaptar-la a les necessitats dels usuaris i poder 

atendre millor les seves demandes.  

Igualment, segueixen les actuacions formatives del CIO i del CEDEM adaptades al nou 

entorn derivat de la crisi del coronavirus, i s’ha organitzat un curs de prevenció de riscos 

laborals derivats de la situació generada per la covid-19 a les empreses i a les condicions 

dels llocs de treball. 

3.3. Informe de juliol 

L’Ajuntament de Manresa ha fet un esforç molt notable en aquest àmbit, que es concreta 

en unes aportacions econòmiques molt destacades per impulsar les activitats previstes, 

entre les quals destaca la contractació de 33 persones per a nous plans d’ocupació. 

També s’han dotat econòmicament altres mesures com la que ha de permetre prioritzar el 

col·lectiu de joves en les polítiques d’ocupació, establir un servei d’assessorament jurídic 

en temes laborals o crear tallers d’accions prelaborals o crear un dispositiu d’atenció 

específic al CIO adaptat a la nova realitat laboral derivada de la Covid-19.  

Totes aquestes actuacions, i d’altres que s’aniran adoptant, responen a l’objectiu genèric 

de reforçar les polítiques actives d’ocupació que figurava com a una de les mesures en l’, 

però que s’ha suprimit com a tal en l’actual perquè es considera que és justament la 

finalitat principal de les mesures que s’estan desenvolupant en aquest àmbit i dins del 

marc del Pla de Reconstrucció. 

Pel que fa als plans d’ocupació, de moment es planteja la incorporació de 33 persones que 

es finançaran íntegrament amb fons provinents de la Diputació de Barcelona i la 

Generalitat distribuïts de la següent manera: 

 Línia extraordinària del Pla Treball i Formació de la Generalitat: 16 persones – 

227.025,97 € 

 Programa Treball als Barris de la Generalitat: 8 persones – 46.800 € 

 Programa Complementari DIBA: 9 persones – 99.463,53 € 

 

L’Ajuntament de Manresa complementarà aquestes aportacions amb una dotació de 7.000 

euros per sufragar el cost dels equips de protecció individual (EPI) d’aquestes persones. 

D’altra banda, en previsió que pugui augmentar el nombre de persones usuàries del CIO 

com a conseqüència de la finalització dels ERTO que actualment estan vigents, i com que 

tindran un perfil molt diferent al de les que utilitzen habitualment aquest servei,  s’ha previst 

un dispositiu d’atenció que  combina una rebuda “exprés” que suposarà una entrevista, el 

repàs del CV i la inscripció a la borsa amb unes sessions adaptades a aquest col·lectiu. 

Les entrevistes inicials i la revisió del CV i la inscripció a la borsa es preveu fer-la amb les 

recursos disponibles. En canvi les sessions caldrà fer-les amb experts externs i es planteja 

un cost de 4.800€, tot i que no es descarta que més endavant calgui reforçar l’equip tècnic 

amb alguna persones més.   
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Donada la situació derivada de la Covid-19, també s’ha apostat per impulsar la 

digitalització dels serveis ocupacionals, ampliant l’atenció online que abans es feia 

ocasionalment.  

Per poder millorar aquesta atenció, la Diputació de Barcelona ha començat a elaborar un 

pla estratègic de digitalització de serveis ocupacionals a mig termini, però mentrestant els 

serveis municipals d’ocupació ja han dissenyat una oferta d’activitats per internet, en 

alguns casos combinades amb sessions presencials, que suposaran una aportació d’uns 

30.730 € per complementar els 20.000 € que ha facilitat la Diputació per desenvolupar 

aquest tipus d’accions.  

Les actuacions en el terreny ocupacional es complementen amb un servei 

d’assessorament jurídic específic a persones assalariades o acomiadades, i també a 

algunes empreses, arran de l’allau de situacions particulars legals en relació a qüestions 

laborals vinculades a la Covid-19. 

També s’han preparat uns tallers d’introducció al món laboral per a persones joves que 

tenen dificultats per accedir als recursos ocupacionals, ja sigui que problemes legals 

(manca de permisos de treball o residència) com per manca d’habilitats. Per això, es 

plantegen uns dispositius per a joves (Projecte +16) a dos nivells, un inicial i un per joves 

que ja tenen alguna experiència prèvia en la formació ocupacional. Els tallers són similars 

als del programa Laboràlia, però s’ajusten als perfils d’aquets col·lectiu i tenen un cost de 

15.845€, que es financen al 50% entre Ocupació i Serveis Socials.  

Igualment, conscients que els joves són un dels col·lectius amb més dificultats d’inserció 

per la Covid-19 perquè les empreses tendeixen a no valorar-los en un escenari poques 

oferts laborals, s’establirà un dispositiu ajustat a persones que just acaben d’iniciar una 

carrera laboral amb atenció conjunta entre el CIO i l’Oficina Jove per programar sessions 

d’orientació i recerca de feina especifiques, per a persones joves sense experiència, amb 

un cost de 4.800 €. 

Per últim, s’han adaptat les accions de formació ocupacional previstes per aquest any a la 

nova realitat de la Covid-19, tant pel que fa als continguts com als formats, així com als 

col·lectius als quals va destinada. 

3.4. Informe de juny 

La situació de confinament originada per la Covid-19 ha propiciat la posada en marxa 

d’una sèrie d’activitats de formació on-line amb xerrades virtuals d'experts sobre qüestions 

pràctiques relacionades amb l'empresa i l'emprenedoria, des del canal d'Instagram del 

Cedem, que tindran continuïtat un cop superada la situació d’emergència. 

En l’apartat d’ocupació, també s’han impulsat des de la web del CIO diversos serveis 

telemàtics com a punt de partida d’altres continguts com eines per a la recerca de feina, 

autoocupació i emprenedoria, i orientació laboral. S’ha consolidat així l'oferta de cursos de 

formació ocupacional online i també la gestió d'ofertes i prospecció d’oportunitats laborals 

via internet.  

Per reforçar les polítiques actives d’ocupació es treballa en la creació d'un servei específic 

d'orientació laboral i de capacitació tècnic-professional per a persones aturades per la 

Covid-19, la sol·licitud de contractació de persones en règim de plans d'ocupació 
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municipal, el reforç del servei de suport en temes de drets laborals; i la gestió de la borsa 

autonòmica de professionals sociosanitaris i de la formació corresponent. 

Amb l’objectiu que no disminueixin els recursos d’altres administracions que serveixen per 

finançar les polítiques d’ocupació municipals, s’està portant a terme una recerca activa de 

fonts públiques de finançament, tant a nivell provincial com autonòmic, estatal i europeu, i 

s’elaboren projectes per presentar-los a les convocatòries de pública concurrència a les 

que es pugui optar. 

S’està estudiant la creació d’un fons específic municipal per a la promoció de l’ocupació a 

partir dels diferents serveis i regidories de l'Ajuntament i de fons propis no assignats, i 

buscant la col·laboració financera i el mecenatge d'accions concretes per part dels agents 

privats. Així, s’intenta augmentar els recursos propis en aquest àmbit per ser menys 

dependents d’aquestes administracions 

Igualment, el llançament del projecte Ocupació al Bages 4.0, de manera concertada amb 

els agents socioeconòmics, universitats i altres centres formatius i tecnològics del territori, 

ha de permetre potenciar un projecte públic-privat de transformació de l’economia bagenca 

cap a una economia 4.0 que permeti prioritzar la creació d’ocupació sostenible i de qualitat.  

En l’àmbit de les polítiques d’ocupació s’haurà de tenir una atenció prioritària sobre el 

col·lectiu de joves tant en el disseny i execució de les polítiques actives d'ocupació i en la 

formació ocupacional com en el projecte Ocupació al Bages 4.0. 

3. Àmbit laboral i de foment de l’ocupació 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

3.1. Impulsar un 

programa de 

píndoles formatives 

per a professionals, 

autònoms, 

emprenedors i 

empreses durant 

l’estat d’alarma. 

3.200,00 €  
    

Completada 

3.2. Articular 

recursos online 

sobre orientació 

laboral, formació 

ocupacional i gestió 

d'ofertes de feina 

durant l’estat 

d’alarma. 

3.840,00 € 3.840,00 € 
    

Completada 

3.3. Vetllar perquè 

no disminueixin els 

recursos d’altres 

administracions. 

Recursos 

interns 
 

    
En procés 

3.4. Augmentar els 

recursos propis en 

aquest àmbit. 

Recursos 

interns 
 

    
En procés 

3.5. Prioritzar la 

creació d’ocupació 

sostenible i de 

qualitat. 

Recursos 

interns 
 

    
En procés 

Actualitzat l’11/11/2020 
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3.6. Prioritzar el 

col·lectiu de joves en 

les polítiques 

d'ocupació. 

140.400,00 

€ 
140.400,00 € 140.400,00 € 

   
Iniciada 

3.7. Articular un 

dispositiu d’atenció 

COVID al CIO. 

4.800,00 € 4.800,00 € 
    

En procés 

3.8. Contractar nous 

plans d’ocupació. 

380.289,50 

€ 
7.000,00 € 273.825,97 € 99.463,53 € 

  
En procés 

3.9. Impulsar la 

digitalització dels 

serveis 

ocupacionals. 

30.730,00 € 30.730,00 € 
   

 En procés 

3.10. Establir un 

servei 

d’assessorament 

jurídic en temes 

laborals. 

3.000,00 € 3.000,00 € 
   

 En procés 

3.11. Crear tallers 

d’accions pre-

laborals. 

15.845,00 € 15.845,00 €     En procés 

3.12. Adaptar la 

formació 

ocupacional a la 

Covid-19. 

100.000,00 

€ 
 25.000,00 € 75.000,00 €   En procés 

3.13. Adequar les 

instal·lacions del 

CIO per adaptar-les 

a les noves mesures 

d’higiene i de 

seguretat de la 

covid-19. 

6.500,00 € 6.500,00 €     Avançada 

3.14. Organitzar un 

curs de prevenció de 

riscos laborals per 

Covid. 

786,50 € 786,50 €     Completada 

TOTAL 

689.391,00 

€ 
72.501,50 € 439.225,97 € 177.663,53 € 

 

  

4. Àmbit econòmic i fiscal 

4.1. Àmbit fiscal 

4.1.1. Informe d’octubre 

En l’àmbit fiscal destaca la proposta de congelar les ordenances fiscals de cara al 2021, 

que s’ha de debatre al Ple d’octubre, com una mesura per impulsar la recuperació social i 

econòmica del teixit sòcio-econòmic de la ciutat. A més, es faran les modificacions 

necessàries per adaptar-les a la nova tarifació social. En aquest apartat, es mantindrà per 

a tot l’any 2021 la bonificació del 50% de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i 

cadires –la taxa de terrasses- que inicialment estava vigent fins el 31 de desembre de 

2020.  
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L’aprovació d’aquestes ordenances inclou també una millora de la tarifació social amb la 

que s’estableixen bonificacions per a les persones en situació de vulnerabilitat. 

Aquesta no puja dels impostos i les taxes –que no tindrà en compte la mínima actualització 

a  l’IPC– tindrà una conseqüència evident (que s’està estimant per part dels serveis tècnics 

d’Hisenda) en l’apartat d’ingressos del proper pressupost municipal ordinari de 2021 que 

obligarà l’Ajuntament a fer nous esforços d’estalvi i de reorganització de serveis.     

4.1.2. Informe de setembre 

El Servei de Tresoreria ha ajustat la previsió de la pèrdua d’ingressos tributaris derivada de 

la congelació o la bonificació de diverses taxes per fer front als efectes de la Covid-19, que 

corregeixen a l’alça algunes de les dades facilitades en l’informe anterior en relació a les 

diverses activitats que tenen lloc al Palau Firal i als mercats no sedentaris, i ha rebaixat el 

cost del canvi de concessió del Bar Maïami. 

A banda d’aquesta caiguda dels ingressos, el servei adverteix que, a més a més, cal 

esperar un descens de la recaptació dels impostos municipals pel previsible increment de 

la morositat generada per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. 

4.1.3. Informe de juliol 

Com a principals novetats en l’àmbit fiscal, destacar s’ha acordat una rebaixa del cànon de 

la concessió del Bar Maïami fer front als efectes de la Covid-19, i s’ha quantificat l’impacte 

econòmic de la suspensió el cobrament de taxes dels vivers d’empresa i de l’espai 

coworking del Palau Firal (2.100,00 €), així com de la limitació de l’activitat dels mercats de 

venda no sedentària (9.000,00 €) durant el període de vigència de l’estat d’alarma.  

4.1.4. Informe de juny 

L’Ajuntament de Manresa ha modificat el calendari de contribuent previst per aquest any 

amb l’objectiu de flexibilitzar els terminis i les condicions de pagament de taxes i tributs 

municipals i oferir així facilitats a la ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les 

empreses per frenar l’impacte econòmic derivat de la crisi sanitària provocada pel 

coronavirus.  

 

En la mateixa línia, s’ofereix als contribuents un sistema de pagament mitjançant una 

quota mensual que permet el pagament periòdic de les seves obligacions fiscals fins al 

novembre i sense interessos. 

Des del moment de la declaració de l’estat d’alarma es van suspendre temporalment tots 

els terminis administratius i no es van iniciar nous procediments de cobrament en via 

executiva ni noves ordres d'embargament. El termini de llicències, al·legacions, 

requeriments, recursos o el pagament de multes s’ha reprès l’1 de juny en l’estat en què es 

trobaven just abans de la suspensió. 

  

Coincidint amb l’inici del confinament, l’Ajuntament de Manresa va establir el 16 de març la 

gratuïtat del servei d'estacionament regulat, la zona blava, que es va mantenir fins al 10 de 

maig.  
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També s’ha establert la gratuïtat de les taxes industrials (per rètols, alarmes, focus....) i de 

la taxa de recollida d’escombraries comercial durant el temps que els establiments 

comercials i de restauració no han pogut obrir per la declaració de l’estat de alarma, des 

del 14 de març fins al 17 de maig. Al llarg d’aquestes setmanes de confinament, 

l’Ajuntament ha facilitat el servei a domicili als establiments de restauració de Manresa, ha 

col·laborat amb la UBIC per activar la web www.comercobertmanresa.com, ha reactivat la 

campanya de suport al producte de proximitat i ha llançat una campanya de promoció del 

comerç local. 

  

Un cop s’ha permès la reobertura de bars i restaurants amb restriccions d’espai i 

d’aforament, s’ha adaptat la taxa de terrasses als condicionants de les fases de 

desconfinament i s’ha fixat una bonificació d’un 50% en el preu, que s’aplicarà fins el 31 de 

desembre de 2020.  

4.1. Àmbit fiscal 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

4.1.1. Facilitar el 

fraccionament del 

pagament 

d’impostos i taxes 

municipals. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

4.1.2. Suspendre 

nous procediments 

de cobrament en 

executiva i nous 

embargaments fins a 

la finalització de 

l’estat d’alarma. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

4.1.3. Establir la 

gratuïtat de la zona 

blava (16/03-10/05).

  

Pendent 

avaluació 
 

    
Completada 

4.1.4. Elaborar un 

document resum 

actualitzat de totes 

les mesures 

econòmiques per fer 

front a la crisi de la 

Covid-19. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

4.1.5. Modificar el 

calendari del 

contribuent per 

ampliar terminis de 

pagament.  

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

4.1.6. Establir la 

gratuïtat de la taxa 

de les taxes 

industrials durant el 

tancament. 

32.000,00 €  
   

32.000,00 € Completada 

4.1.7. Adaptar la 

taxa de terrasses als 

condicionants de les 

fases de 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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desconfinament.  

4.1.8. Bonificar un 

50% el preu de la 

taxa de terrasses 

fins al 31 de 

desembre de 2020. 

57.000,00 €  
   

57.000,00 € Completada  

4.1.9. Establir la 

gratuïtat de la taxa 

de recollida 

d’escombraries 

comercial durant el 

tancament  (14/03-

17/05).  

125.000,00 

€ 
 

   
125.000,00 € Completada 

4.1.10. Suspendre el 

cobrament de taxes 

dels vivers 

d’empresa, l’espai 

coworking i altres 

espais del Palau 

Firal. 

29.800,00 €  
   

29.800,00 € Completada 

4.1.11. Suspendre el 

cobrament de taxes 

dels mercats de 

venda no sedentària 

durant tres mesos. 

20.000,00 €     20.000,00 € Completada 

4.1.12. Rebaixar el 

cànon de la 

concessió del Bar 

Maïami el 2020 i el 

2021 per fer front als 

efectes de la Covid-

19. 

17.000,00 €     17.000,00 € Completada 

4.1.13. Revisar les 

ordenances fiscals 

de cara al 2021 

perquè incloguin la 

nova tarifació social. 

Recursos 

interns 
     Iniciada 

TOTAL 

280.800,00 

€  
 

  

280.800,00 €  

 

4.2. Àmbit de desenvolupament econòmic local 

4.2.1. Actualització del novembre 

La tramitació dels ajuts a fons perduts per fer front als efectes de la covid-19 continua 

avançant i ja s’han atorgat 250 de les 333 que estaven previstes concedir amb la 

convocatòria, dotada amb 200.000 euros. Amb el diners pressupostats fins ara, però, no es 

poden tramitar més ajuts perquè els que encara quedaven disponibles s’han de reservar a 

l’espera de la resolució de les al·legacions a 17 peticions denegades, de 6 requeriments i 

dels recursos que es puguin plantejar per la seixantena de sol·licituds que han estat 

rebutjades. 
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El Ple de novembre, però, ampliarà en 155.000 euros la dotació pressupostària per poder 

atendre la resta de sol·licituds, de les 647 presentades, que un cop valorades tenen els 

requisits per poder rebre l’ajut. 

Pel que fa als microcrèdits, finalment s’han aprovat 6 sol·licituds corresponents a la Línia 

1-Emprenedoria que suposaran una aportació de 30.000 euros i 8 de la Línia 2-Covid, que 

sumen 24.000 euros. 

En el marc de l’actuació contemplada en aquest àmbit del Pla per facilitar el servei a 

domicili als establiments de restauració de Manresa, el 16 d’octubre, l’ajuntament va posar 

a disposició dels bars i restaurants de la ciutat un servei de repartiment a domicili de 

menjars preparats que va entrar en funcionament l’endemà
11

.  

La mesura es va adoptar aleshores amb l’objectiu de donar suport al sector després de la 

nova normativa adoptada per la Generalitat de Catalunya (Resolució SLT/2546/2020), 

segons la qual es decretava el tancament al públic d’aquests establiments durant quinze 

dies. Es poden beneficiar d’aquest servei aquells establiments de restauració que ofereixin 

menjar preparat i que, prèviament a l’entrada en vigor de la resolució que els obliga a 

tancar al públic, no disposessin del servei de lliurament a domicili. 

La pròrroga d’aquesta normativa durant quinze dies més, el 29 d’octubre, va fer que 

l’Ajuntament decidís allargar durant aquest nou termini el servei de repartiment incloent els 

centres d’estètica —que també estan afectats per les mesures anti-Covid— entre els 

negocis que se’n poden beneficiar
12

. 

Precisament, una altra de les actuacions d’aquest àmbit ha estat la de facilitar la 

constitució d’una empresa de lliurament a domicili, una activitat que té una enorme 

demanda en les circumstàncies actuals en què ens trobem a causa de la covid-19. Es 

tracta d’una iniciativa d’inserció laboral que ha propiciat la creació d’una empresa amb un 

model ecològic i sostenible que ha contractat quatre joves en atur que ha rebut una 

subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Barcelona. 

En relació al comerç, s’està ultimant una nova web per facilitar la venda online als 

paradistes del Mercat de Puigmercadal, un projecte que compta amb una subvenció de 

15.000 euros de la Diputació i que s’afegeix al llançament de la web 

www.comercobertmanresa.com en que es va crear durant el confinament amb recursos 

municipals i en col·laboració amb la UBIC. 

Per donar resposta a les restriccions imposades per la Generalitat sobre els mercats no 

sedentaris, que poden mantenir la seva activitat amb una reducció al 30% de la capacitat 

d'aforament màxim del recinte i amb mesures de seguretat, les últimes setmanes s’ha 

muntat un dispositiu al mercat de la Font dels Capellans amb disseny d’itineraris –amb 

l’adquisició de noves tanques que han tingut un cost de 2.000 euros– i control 

d’aforaments per part de personal municipal i plans d’ocupació per garantir el compliment 

d’aquesta normativa. 

                                                
11

 http://www.manresa.cat/web/noticies/8440-l'ajuntament-de-manresa-posa-a-disposicio-dels-bars-i-restaurants-de-la-

ciutat-un-servei-de-repartiment-a-domicili-de-menjars-preparats 
12

 http://www.manresa.cat/covid19/noticies/8479-l'ajuntament-de-manresa-allarga-el-servei-municipal-de-repartiment-a-

domicili-per-a-bars-i-restaurants-i-hi-afegeix-els-centres-d'estetica 

http://www.comercobertmanresa.com/
http://www.manresa.cat/web/noticies/8440-l'ajuntament-de-manresa-posa-a-disposicio-dels-bars-i-restaurants-de-la-ciutat-un-servei-de-repartiment-a-domicili-de-menjars-preparats
http://www.manresa.cat/web/noticies/8440-l'ajuntament-de-manresa-posa-a-disposicio-dels-bars-i-restaurants-de-la-ciutat-un-servei-de-repartiment-a-domicili-de-menjars-preparats
http://www.manresa.cat/covid19/noticies/8479-l'ajuntament-de-manresa-allarga-el-servei-municipal-de-repartiment-a-domicili-per-a-bars-i-restaurants-i-hi-afegeix-els-centres-d'estetica
http://www.manresa.cat/covid19/noticies/8479-l'ajuntament-de-manresa-allarga-el-servei-municipal-de-repartiment-a-domicili-per-a-bars-i-restaurants-i-hi-afegeix-els-centres-d'estetica
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En l’àmbit empresarial i de l’emprenedoria, s’ha posat en marxa el programa 

d’acompanyament en l’etapa post-covid  CEDEM+, finançat amb 5.000 euros per la 

Diputació de Barcelona, que ofereix assessorament especialitzat a persones 

emprenedores i noves empreses emergents, de menys de cinc anys, que ofereixin una 

proposta de valor diferencial, amb potencial de creixement i de creació de nous llocs de 

treball.  

El programa ofereix a les empreses participants el diagnòstic de les necessitats del 

projecte empresarial i l'equip, fins a 10 hores d’acompanyament i seguiment d’un 

assessor/a especialitzat/da en diversos àmbits i el suport en la cerca de finançament. 

També s’han impulsat accions per donar suport a la pagesia emprenedora i a la Manresa 

agroecològica. Per una part, s’ha iniciat un curs de formació tècnica en “Polivalència en el 

peonatge agrari i paisatgístic” juntament amb Càritas, dirigit a capacitar i inserir els 

participants en llocs de treball en el sector agrari, forestal, paisatgístic o jardineria. 

S’espera que els participants assoleixin les competències tècniques i transversals 

necessàries per poder desenvolupar un ampli ventall de tasques del sector agrari i 

paisatgístic que afavoreixi la seva incorporació al mercat laboral ordinari. El curs finalitzarà 

abans d’acabar l’any i es contemplen pràctiques no laborals en empreses del sector. 

I, d’altra banda, s’ha iniciat el projecte de l’obrador compartit, que serà un espai on la 

pagesia del territori podrà dur a terme la transformació dels seus productes primaris, i 

preparar elaboracions més o menys complexos, per poder-les portar al mercat amb un 

registre sanitari.  

Les dues actuacions de suport a la pagesia emprenedora estan subvencionades per la 

Diputació amb una aportació de 9.169,33 euros al curs i de 15.530,37 euros al projecte de 

l’obrador compartit. 

D’altra banda, les bases pels ajuts a activitats econòmiques del Centre Històric també 

passaran per aquest Ple de novembre, després que s’hagin introduït alguns canvis en 

relació a anteriors convocatòries perquè s’ajustin als nous condicionants de la crisi social i 

econòmica derivada de la pandèmia. La dotació és de 25.000 euros i les actuacions 

subvencionables són els arrendaments d’immobles, inversions per obres de reforma i/o 

adequació del local o a la continuïtat de negocis existents. 

En la línia de fomentar la comercialització de productes turístics, el passat dijous 22 

d’octubre, Manresa Turisme va participar en un workshop en línia anomenat “Ciudades 

que inspiran”, organitzat per l’Agència Catalana de Turisme, acompanyats pel celler de la 

DO Pla de Bages, Oller del Mas. Es tractava d'una acció promocional, de caràcter 

comercial, destinada a connectar destinacions o productes turístics amb agències de 

viatges o operadors, que treballen tant al mercat espanyol com també mercats 

internacionals, principalment nord-americà. 

En el mateix apartat, s’ha dissenyat una visita de turisme de benestar vinculada al Camí 

Ignasià, conjuntament amb empreses del sector del vi, des de Manresa fins l’Oller del Mas. 

Aquesta visita es volia programar per al 29 de novembre, però s’ha posposat per la 

situació actual de la pandèmia. Els darrers estudis de turisme publicats per l’Agència 

Catalana de Turisme indiquen que els productes vinculats al benestar i la salut seran 
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estratègics i tindran una gran demanda de turisme de proximitat. Aquesta proposta ja es va 

començar a definir durant el confinament, amb el grup de treball conjunt amb el sector 

privat.  

Per últim, Manresa Turisme ha participat en la campanya “Tasta, Ajuda, Guanya” de suport 

a la restauració promoguda pel Consell Comarcal del Bages davant del tancament de bars 

i restaurants i amb l’objectiu de promoure la compra de menjar per emportar. Es tracta 

d’una acció que consisteix en el sorteig d’una ampolla de vi de la DO Pla de Bages entre 

totes les persones que comprin un menú per endur d’un restaurant de Manresa i de la 

comarca i entri les seves dades al lloc web de Bages Turisme. Des de Manresa Turisme 

s’ha col·laborat en la difusió de la campanya i les ampolles de vi es donen als guanyadors 

des de l’Oficina de Turisme de Manresa. 

Les tres accions turístiques s’han desenvolupat amb els recursos propis de la Fundació 

Turisme i Fires de Manresa. 

Per últim, també s’ha incorporat a aquest informe un altre annex amb un extracte de 

l’estudi Impacte de la covid-19 en el teixit empresarial del Bages 2020, elaborat per 

l’Observatori Socioeconòmic i presentat a juliol. L’estudi estima que la facturació del teixit 

empresarial de la comarca va caure 613,1 milions d’euros a causa de les mesures 

adoptades per frenar la pandèmia i que més d’un terç d’aquesta xifra, 210,6 milions 

d’euros, correspondrien a empreses amb seu a Manresa
13

.  

4.2.2. Informe d’octubre 

S’ha avançat en la tramitació de la línia d’ajuts a fons perdut de 600 euros per fer front als 

efectes de la Covid-19, que totalitzen 646 sol·licituds. De moment, com que la dotació 

pressupostària aprovada és de 200.000 euros, s’han gestionat les 333 que inicialment 

podrien rebre aquest ajut. El resultat fins a la data de tancament d’aquest informe és que hi 

ha 223 ajuts atorgats. De la resta, n’hi ha 17 que han presentat al·legacions i a 11 se’ls hi 

ha fet un tercer requeriment per erros formals o manca de documentació. Hi ha 15 desistits 

que estan en període per recórrer. Hi ha 54 totalment desistits. Ja s’estan revisant les 

següents sol·licituds i preparant els requeriments.  

Pel que fa als microcrèdits, està previst que es constitueixi el tribunal per resoldre la 

setmana vinent. De moment, per la Línia 1 hi ha 8 expedients a valorar, 1 exclòs per falta 

de documentació, 2 exclosos per deutes i 1 que cal reclassificar i passar-lo a la Línia 2. 

En la línia 2 de microcrèdits (específica per covid) hi ha 3 expedients a valorar, 9 denegats 

per deutes, 9 a qui se’ls hi fa un segon requeriment i 2 pendents a solucionar en els 

propers dies perquè han tingut problemes amb el sistema de notificació e-notum.  

En l’àmbit turístic, dins de les activitats per promoure la creació, difusió i comercialització 

de productes turístics per captar visitants, s’ha programat durant tot el setembre la nova 

proposta “Esmorzars modernistes”, una experiència que inclou un esmorzar a l’Hotelet 

Casa Padró i una visita guiada pel patrimoni modernista de la ciutat. La proposta ha tingut 

un gran èxit de convocatòria, amb tots els grups plens (de 16 persones, el màxim 

                                                
13

 https://www.manresa.cat/covid19/menu/10389-actualitat/8195-un-estudi-realitzat-per-l'ajuntament-de-manresa-
estima-que-el-teixit-empresarial-de-bages-ha-disminuit-la-seva-facturacio-en-613-1-milions-d'euros-per-l'impacte-de-la-
covid-19 
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aforament de l’establiment) i  un total de 64 participants. La procedència dels visitants ha 

estat principalment del Bages i de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

En la mateixa línia, s’han dissenyat dues noves propostes turístiques per als mesos 

d’octubre i novembre, també incloent al sector privat, en aquest cas, Diesa Restauració. Es 

tracta de “Vermuts amb cor”, que inclou una visita guiada a Manresa i un vermut amb tast 

gastronòmic al Restaurant Circus; i “Balç i vi”, que ofereix una visita al Carrer del Balç amb 

tast de vins i una tapa de proximitat al Restaurant Maïami. 

Aquestes actuacions de proximitat s’han completat amb altres de comercialització de 

productes turístics com la participació al workshop Catalonia, organtizat per l’European 

Tourism Association (ETOA) amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme, on s’han fet 

entrevistes amb una vintena d’agències i operadors internacionals. 

4.2.3. Informe de setembre 

Davant de la situació generada per la covid-19 en l’àmbit comercial i de la necessitat 

d’avançar cap a la digitalització i la venda dels productes locals en línia, s’ha redefinit 

l’acció 4.2.4 per ampliar l’àmbit d’actuació i s’ha començat a treballar en el disseny i la 

promoció d’un marketplace local amb lliurament a domicili, amb un cost d’uns 30.000 

euros, atenent a les demandes d’agents significatius del sector que hi veuen una 

oportunitat per fer front als efectes negatius que la pandèmia ha tingut sobre el comerç. En 

aquest mateix àmbit, s’ha iniciat la primera fase d’una nova campanya de suport al sector 

comercial de la ciutat amb la difusió de missatges a les xarxes socials amb el lema 

“Comerç viu, carrers vius. El batec del barri!”. 

A més, l’Ajuntament de Manresa s’ha sumat a un programa de voluntariat per ajudar a 

autònoms i petites empreses a fer front a la crisi de la Covid-19
14

.  La iniciativa, 

anomenada ‘SOS Mentoring’, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i s’inscriu 

dins de les actuacions impulsades en l’àmbit del Pla per fer un acompanyament ‘post 

covid’ a pimes i autònoms. 

També s’ha avançat en la tramitació de la línia d’ajuts a fons perdut de 600 euros per fer 

front als efectes de la Covid-19, que totalitzen 646 sol·licituds. De moment, com que la 

dotació pressupostària aprovada és de 200.000 euros, s’han gestionat de les 333 que 

inicialment podrien rebre aquest ajut.  

El resultat fins a la data de tancament d’aquest informe és que hi ha 204 ajuts atorgats i 

que s’ha aprovat el pagament de 201 (117 al juliol i 84 al setembre) perquè n’hi ha tres que 

encara tenen algun tràmit pendent. De la resta, n’hi ha 53 que estan pendents de resolució 

perquè encara han de respondre algun requeriment i 76 han estat desestimades. 

Pel que fa a la resta de sol·licituds, l’Ajuntament té previst destinar el superàvit municipal a 

ampliar la partida pressupostària inicial de 200.000 euros per atendre la màxima quantitat 

de sol·licituds possible que compleixin els requisits per ser aprovades. 

Per aquesta raó, s’ha decidit reforçar amb una nova contractació el servei que tramita els 

ajuts ja que la complexitat tècnica de les condicions establertes per accedir a l’ajut i la 

voluntat d’afavorir al màxim la concessió dels ajuts a les persones sol·licitants, amb 

                                                
14

 http://www.manresa.cat/web/noticies/8249-l'ajuntament-de-manresa-se-suma-a-un-programa-de-voluntariat-per-
ajudar-a-autonoms-i-petites-empreses-a-fer-front-a-la-crisi-de-la-covid-19 
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l’enviament de diversos requeriments, ha fet que la tramitació s’hagi allargat més enllà del 

que estava previst inicialment. 

De l’altra línia aprovada de microcrèdits per fer front als efectes de la Covid-19, s’han rebut 

24 sol·licituds que ja estan també en fase de requeriment. 

En l’aspecte turístic, la creació de nous productes totalment adaptats als protocols de 

seguretat i la difusió que s’ha portat a terme han fet que Manresa hagi pogut tancar l'estiu 

amb bones xifres
15

 ja que durant els mesos de juliol i agost s’han incrementat, en relació a 

l’any anterior, les visites de turistes de proximitat, principalment de Barcelona ciutat 

(+9,5%) i d’altres comarques de Catalunya (+4,21%). Malgrat tot, la forta caiguda del 

turisme internacional (-85%) i de la resta d’Espanya (-65%) ha fet que la xifra total de 

visitants a la ciutat s’hagi reduït un 22,52%. 

Les propostes programades han esgotat totes les entrades disponibles. La proposta 

estrella de l'estiu han estat els "Vespres a la Lluvià" amb més de 650 persones i tindrà 

continuïtat. La darrera novetat, que va començar el 28 d'agost, són els "Esmorzars 

modernistes" i també donat l'èxit, s'han programat sessions durant tot el setembre i els dos 

primers divendres d'octubre. 

Turisme de Manresa ha basat la creació d’aquesta nova oferta en la col·laboració amb els 

agents privats amb l'objectiu de dinamitzar l’activitat econòmica. Per això, ha establert 

grups de treball amb representants del sector, una actuació que ha estat escollida com a 

bona pràctica per l'Agència Catalana de Turisme. 

4.2.4. Informe de juliol 

Una de les noves actuacions en l’àmbit de desenvolupament econòmic local serà la 

creació, amb recursos propis, d’un nou servei per donar respostes i assessorament 

personalitzat al comerç, als autònoms i a les petites i mitjanes empreses de la ciutat sobre 

ajuts i mesures impulsades, des de les diferents administracions, per pal·liar l’impacte 

econòmic de la covid-19. A partir de les demandes rebudes per part de diversos agents, 

s’articularà com un servei de finestreta única, amb interlocució única i àgil, adreçada tant a 

negocis actius com a l'impuls de nous projectes.  

Una altra novetat en aquest àmbit ha estat que el 30 de juny es van recuperar el 100% de 

les parades amb llicència del mercat setmanal de la Font dels Capellans, que havia anat 

funcionant des del març amb les restriccions imposades pel confinament i la desescalada. 

La reobertura s’ha fet amb les mesures adients d’esponjament de parades, distanciament, 

seguretat i higiene
16

 i s’ha buscat una ubicació alternativa per a l’aparcament dels vehicles 

dels venedors. D’aquesta manera s'ha creat més espai en metres quadrats disponibles per 

a la clientela, i es permet així que totes les parades s’hi puguin instal·lar. 

També s’ha començat a treballar en una nova campanya de dinamització del comerç de la 

ciutat que s’iniciarà consistirà en un sorteig de vals de compra que, molt probablement, 

s’activarà al setembre. 
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 http://www.manresa.cat/web/noticies/8320-manresa-incrementa-les-visites-de-turisme-de-proximitat 
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Les últimes novetats en aquest àmbit del Pla tenen relació amb l’adaptació de l’oferta 

turística de la ciutat a la nova situació amb la crisis de la Covid-19, amb la voluntat 

d’adaptar els productes turístics a les noves necessitats, al mercat local i donant prioritat 

als espais oberts i de natura, elements que tenen un gran protagonisme en la nova 

campanya de promoció per frenar els efectes del coronavirus que porta per lema “Manresa 

torna a bategar”. 

Precisament, una de les primeres actuacions ha estat l’edició i difusió d’un vídeo 

promocional de la ciutat que suposa el llançament d’aquesta campanya i que ha comptat 

amb la participació de nombrosos agents, públics i privats, vinculats al sector. La finalitat 

d’aquest vídeo és promoure’n la difusió per les xarxes socials per reactivar l’activitat 

turística a la ciutat, i representa el tret de sortida de la campanya “Manresa torna a 

bategar”.  

En la mateixa línia, s’ha creat la nova visita turística guiada “Redescoberta de Manresa”, 

adaptada a les mesures de seguretat i higiene, amb aforaments més petits i donant 

prioritat als espais exteriors, d'una hora i mitja de durada. Per tal de potenciar-les, es 

comercialitzen al preu de 4€, corresponents al preu d’una hora, i s’ofereixen de manera 

gratuïta als col·lectius que van estar en primera línia en la lluita contra la pandèmia: 

sanitaris, cossos de seguretat, sector de l’alimentació, sector de neteja, associacions i 

entitats sense ànim de lucre. 

Una altra activitat impulsada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la 

col·laboració de l’Anella Verda i l’Ajuntament de Manresa, és la nova proposta “Vespres a 

la Lluvià”, que permet gaudir d’activitats i productes enogastronòmics locals durant 9 

vespres de juliol a la Torre Lluvià
17

.  

Igualment, Manresa Turisme ha iniciat també una nova campanya en línia, davant de la 

situació generada per la Covid-19, vinculant recursos patrimonials amb els vins dels cellers 

de la DO Pla de Bages
18

. Amb el nom de “Maridatges de patrimoni” s’oferirà una ruta 

virtual per vuit recursos patrimonials de Manresa que es relacionaran, cadascun d’ells, 

amb dos vins de la comarca. 

En relació a les actuacions orientades a donar suport a la pagesia emprenedora i a la 

Manresa agroecològica, cal remarcar que s’ha habilitat un espai al Mercat de 

Puigmercadal per tal que productors locals agroalimentaris que servien habitualment a 

escoles, restaurants o col·lectivitats -i que havien vist com es quedaven sense els seus 

clients habituals per culpa de la covid-19-  portessin productes per tal que altres nous 

clients (compradors particulars) que ja havien comprat i pagat aquell producte (online)  

poguessin recollir-lo quan poguessin. Això s'ha articulat habilitant una parada buida del 

mercat (sense cost econòmic) i amb voluntaris, lligats  al projecte de Supercoop.  

Pel que fa als resultats de mesures ja incloses en aquest àmbit, cal constatar que s’han 

rebut 656 sol·licituds d'ajuts a fons perdut i 23 per a la nova línia de microcrèdits de la 

Covid-19. 
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En aquest apartat, s’ha decidit també suprimir l’actuació “Adoptar les mesures necessàries 

per evitar la destrucció de llocs de treball” perquè, com ja succeïa amb una altra actuació 

de l’àmbit d’ocupació, es considera més un objectiu genèric de tot l’àmbit de 

desenvolupament econòmic i del mateix Pla que no pas una mesura concreta. 

4.2.5. Informe de juny 

En l’àmbit econòmic, els serveis tècnics municipals segueixen elaborant un recull 

actualitzat i accessible online d'interès per a autònoms, empreses i treballadors sobre les 

mesures econòmiques i de finançament de les administracions públiques i de l'Ajuntament 

de Manresa relacionades amb l'impacte de la crisi de la Covid-19.  

Arran de les diverses reunions amb agents econòmics i socials de la ciutat per elaborar 

aquest Pla de Reconstrucció i fer front als efectes de la Covid-19, s’ha impulsat una línia 

de microcrèdits i una altra d'ajuts a fons perdut, que seran ampliables amb els recursos 

que no s’acabin destinant als microcrèdits. Com a resultat d’aquestes trobades, també 

s’han impulsat actuacions per fomentar l'associacionisme entre els comerços de la ciutat i 

reforçar el seu teixit comercial i per donar suport a les associacions empresarials dels 

polígons industrials per afavorir el consum local al nostre territori. 

Es treballa en l’elaboració d’uns vídeos per promoure el petit comerç i la restauració, així 

com els productes i els serveis que ofereixen les empreses de la ciutat.  

El repte en aquest àmbit és sens dubte poder anar adoptant les mesures necessàries per 

evitar la destrucció de llocs de treball a causa de la crisi generada pel coronavirus i que a 

data de 12 de maig es concretava, a la comarca del Bages, en 2.054 expedients de 

regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afectaven a un total de 17.902 persones, 

segons les dades del departament de Treball de la Generalitat. 

Des del Cedem s’està articulant un servei d’acompanyament post Covid-19 per a les 

empreses i autònoms, i també una oficina virtual de suport a la gestió i tràmits econòmics 

d'empreses i persones emprenedores . S’ofereix igualment suport per accedir al registre 

del Marketplace d’ACCIO per productes i serveis Covid, i també a la pagesia emprenedora 

de la Manresa agroecològica.  

Per últim, s’ha donat impuls a l’Economia Social, el foment del consum responsable i 

compra pública ètica amb el suport a la tercera edició de la Festa del Riu, que en aquesta 

edició ha tingut un format exclusivament online. 

4.2. Àmbit de desenvolupament econòmic local 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

4.2.1. Impulsar una línia d'ajuts a 

fons perdut per fer front als 

efectes de la Covid-19.  

200.000,00  

€ 

200.000,00  

€     
Completada 

4.2.2. Impulsar una línia de 

microcrèdits per fer front als 

efectes de la Covid-19. 

200.000,00  

€ 

200.000,00  

€     
Completada 

4.2.3. Facilitar el servei a 

domicili als establiments 

comercials de Manresa. 

1.000,00 € 1.000,00 € 
    

Completada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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4.2.4. Col·laborar amb la UBIC 

per activar la web 

www.comercobertmanresa.com 

Recursos 

interns 
     Completada 

4.2.5. Fomentar la creació d’un 

marketplace local.   

15.000,00 

€ 
 

 

15.000,00 
€   

Iniciada 

4.2.6. Impulsar iniciatives que 

permetin fomentar el lliurament 

de productes a domicili. 

30.000,00 

€ 
  

30.000,00 
€ 

  Completada 

4.2.7. Reactivar la campanya de 

suport al producte de proximitat.

  

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

4.2.8. Difondre una campanya de 

promoció del comerç local durant 

el confinament.  

2.500,00  € 2.500,00  € 
    

Completada 

4.2.9. Impulsar una campanya de 

promoció de comerç local. 

10.000,00 

€ 

10.000,00 

€     
Iniciada 

4.2.10. Elaborar vídeo 

promocional dels productes i els 

serveis de les empreses de la 

ciutat. 

-  
    

Pendent 

4.2.11. Crear el servei CEDEM+, 

acompanyament post Covid-19. 
5.000,00 €  

 

5.000,00 
€  

 En procés 

4.2.12. Creació de l’Oficina de 

Suport al Comerç, Autònoms i 

PIMEs. 

6.700,00 € 6.700,00 € 
   

 Completada 

4.2.13. Facilitar el registre al 

Marketplace d’ACCIO per 

productes i serveis COVID. 

Recursos 

interns 

 

     

Completada 

4.2.14. Donar impuls a 

l’Economia Social per fomentar el 

consum responsable i compra 

pública ètica. 

6.000,00  € 6.000,00  € 

    

En procés 

4.2.15. Donar suport a la pagesia 

emprenedora i a la Manresa 

agroecològica.  

24.699,70 

€ 

  
24.699,70 

€ 

  

Avançada 

4.2.16. Fomentar 

l'associacionisme entre els 

comerços de la ciutat per reforçar 

el teixit comercial.  

10.000,00  

€ 

10.000,00  

€ 

    

Avançada 

4.2.17. Col·laborar amb les 

associacions empresarials dels 

polígons industrials per fomentar 

el consum local al territori. 

14.000,00  

€ 

14.000,00  

€ 

    

Avançada 

4.2.18. Impartir un webinar sobre 

la creativitat al servei del turisme 
300,00 € 

  
300,00 € 

  
Completada 

4.2.19. Reobrir totalment el 

mercat de la Font dels Capellans 

amb mesures de seguretat i 

higiene. 

6.256,00 € 6.256,00 € 

    

Completada 

http://www.comercobertmanresa.com/
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4.2.20. Elaboració d’un estudi 

sobre l’impacte de la Covid-19 en 

les àrees comercials del Centre 

Històric i del Passeig-Guimerà. 

1.694,00 € 1.694,00 € 

    

Completada 

4.2.21. Elaboració d’un estudi 

sobre l’impacte de la Covid-19 

sobre el teixit empresarial del 

Bages. 

741,13 € 741,13 € 

    

Completada 

4.2.22. Organització de webinars 

de formació a mida per al sector 

del comerç. 

1.800,00 € 1.800,00 € 

    

Iniciada 

4.2.23. Establir un servei de 

mediació per lloguer entre 

comerciants i propietaris de 

locals. 

Recursos 

interns 

     

Completada 

4.2.24. Promoure la creació, 

difusió i comercialització de 

productes turístics per captar 

visitants de proximitat. 

Recursos 

interns 

     

Avançada 

4.2.25. Fomentar els productes 

locals i l’enoturisme de proximitat 

donant suport a la celebració de 

la Fira ViBa. 

9.000,00 € 9.000,00 € 

    

Completada 

4.2.26. Crear la nova visita 

guiada “Redescoberta de 

Manresa” adaptada a les 

mesures de seguretat i higiene de 

la Covid-19. 

3.500,00 € 3.500,00 € 

    

Completada 

4.2.27. Oferir visites guiades a 

l'Anella Verda i establir l’obertura 

diària de la Torre Lluvià.   

1.500,00 € 1.500,00 € 

    

Completada 

4.2.28. Crear nou cicle “Vespres 

a la Lluvià” per gaudir d’activitats i 

productes enogastronòmics a la 

Torre Lluvià. 

2.500,00 € 2.500,00 € 

    

Completada 

4.2.29  Elaborar i difondre un 

vídeo promocional de la ciutat, 

dins la campanya ‘Manresa torna 

a bategar’.  

4.500,00 € 4.500,00 € 

    

Completada 

4.2.30. Oferir una nova activitat 

enoturística virtual per posar en 

valor els espais patrimonials de la 

ciutat i els vins del Bages. 

1.000,00 € 1.000,00 € 

    

Completada 

4.2.31. Desenvolupar la nova 

proposta “Esmorzars 

modernistes” al setembre. 

Recursos 

interns 

     

Completada 

4.2.32. Dissenyar les noves 

propostes “Vermuts amb cor” i 

“Balç i vi” per als mesos d’octubre 

i novembre. 

Recursos 

interns 

     

En procés 
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4.2.33. Fomentar la 

comercialització de productes 

turístics a l’exterior. 

500,00 € 500,00 € 

    

En procés 

4.2.34. Promoure 

l’acompanyament i 

l’assessorament a les empreses 

afectades per la Covid-19 per a la 

seva conversió en cooperatives 

per donar continuïtat a l’activitat 

empresarial. 

Recursos 

interns 

     

Iniciada 

TOTAL 

558.190,83 

€ 

483.191,13 

€ 
 

74.999,70 

€ 

 

  

5. L’Ajuntament, eina d’impuls econòmic 

5.1. Informe de juliol 

La principal novetat en aquest àmbit és la preparació d’una campanya de comunicació 

institucional dels serveis municipals de Promoció Econòmica per donar resposta a les 

noves necessitats de la població activa, del teixit empresarial i de la ciutadania davant la 

nova situació creada per la pandèmia de la Covid-19. 

5.2. Informe de juny 

L’Ajuntament de Manresa, conscient del seu paper com a eina d’impuls econòmic a la 

ciutat, va reaccionar immediatament davant el desencadenament de la pandèmia amb 

mesures per agilitar els terminis de pagament, ajornar el retorn dels microcrèdits, mantenir 

els pagaments a les empreses proveïdores de serveis municipals per garantir llocs de 

treball, i donar continuïtat a les inversions previstes per ajudar en la reactivació econòmica. 

També es va establir, conjuntament amb el Col·legi d’Advocats de Manresa, un servei de 

mediació per renegociar els lloguers entre comerciants i propietaris de locals comercials. 

Va iniciar també la revisió del pressupost municipal i el Pla d’Actuació Municipal per 

redefinir les prioritats i alliberar recursos per desenvolupar les mesures previstes en aquest 

Pla de Reconstrucció fins a aconseguir una quantitat inicial d’un milió d’euros per 

començar a desplegar les actuacions més prioritàries. 

En aquest àmbit, s’ha treballat conjuntament amb el sector comercial de la ciutat per 

impulsar diverses campanyes contra la violència masclista durant la Covid-19 o per oferir 

garanties en relació a les mesures d’higiene i de distanciament de seguretat als clients dels 

establiments.  

Mentre es treballa en la creació, difusió i comercialització de productes turístics per captar 

visitants de proximitat, s’ha donat suport a activitats culturals de dinamització comercial al 

Centre Històric (L’hora feliç) i de foment dels productes locals, del vi del Bages i del 

turisme de proximitat (Fira ViBa).  
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5. L’Ajuntament, eina d’impuls econòmic 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

5.1. Escurçar els 

terminis de 

pagament. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

5.2. Ajornar el 

termini de retorn 

dels microcrèdits. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

5.3. Mantenir les 

inversions previstes. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

5.4. Mantenir els 

pagaments a les 

empreses 

proveïdores. 

Recursos 

interns 
 

    
Avançada 

5.5. Revisar el 

pressupost 

municipal i el PAM 

per redefinir les 

prioritats i alliberar 

recursos per 

desenvolupar les 

mesures que adopti 

el Pla. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

5.6. Impulsar la 

campanya comerços 

responsables i 

segurs. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

5.7. Afavorir la 

dinamització 

comercial del Centre 

Històric donant 

suport a l’activitat 

L’hora feliç. 

7.921,41 € 7.921,41 € 
    

Completada 

5.8. Campanya de 

comunicació 

institucional dels 

serveis municipals 

de promoció 

econòmica. 

5.000,00 € 5.000,00 € 
    

Completada  

5.9. Agilitar els 

tràmits perquè els 

productors locals 

que estiguin 

interessats es 

puguin instal·lar al 

Mercat de 

Puigmercadal. 

Recursos 

interns 
 

   
 Completada 

TOTAL 12.921,41 € 12.921,41 €  

  

  

Actualitzat l’11/11/2020 
 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            96 

 

6. La funció pública i l’administració local 

6.1. Actualització al novembre 

La pandèmia derivada de la Covid19 ens ha abocat a una situació que ha obligat a adaptar 

les nostres vides personals i professionals a una nova manera de treballar i de relacionar-

nos, en molts aspectes, totalment desconeguda. Des de l’ajuntament, durant aquest mesos 

s’han posat en marxa diferents actuacions, per mantenir els serveis ciutadans i, al mateix 

temps, tenir cura de la salut de tots els treballadors i treballadores de l’ajuntament.   

Amb la intenció de que el personal municipal pugui expressar de manera directa i 

confidencial la seva percepció sobre el que s’ha fet i  com s’ha viscut aquesta  situació, per 

tal d’identificar aprenentatges i noves actuacions que calgui  impulsar, s’ha posat en marxa 

l’enquesta Pulse Covid-19 que els treballadors i treballadores del Consistori poden 

contestar en un temps breu (2-3 minuts) fins el 10 de novembre. 

En el mateix àmbit del personal municipal, el 30 d'octubre es va aprovar una resolució de 

l'Alcalde on es determina que el teletreball dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament 

es considerarà prioritari quan per la naturalesa de la seva activitat laboral sigui possible. 

D’aquesta forma es donava compliment a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut publica per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que en 

el seu punt 4 obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la 

mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques 

necessàries per fer-ho possible.  

Per altra banda, ja ha finalitzat el treball de camp de l’enquesta telemàtica i presencial que 

s’ha desenvolupat durant el mes d’octubre amb l’objectiu de conèixer els efectes de la 

pandèmia del coronavirus en diversos àmbits i sobre l’estat de salut i emocional de la 

ciutadania. En el moment de presentar aquest informe, el personal tècnic de l’Observatori 

Covid està elaborant l’informe final amb els resultats i les conclusions, que es donaran a 

conèixer ben aviat. La recollida de dades i l’anàlisi de resultats ha comptat amb la 

participació de tres persones incorporades a través dels plans d’ocupació del SOC (2) i de 

la Diputació (1). 

També s’han incorporat dues persones més amb plans d’ocupació que seran les 

encarregades d’impulsar i desenvolupar mesures incloses al Pla de Reconstrucció, 

juntament amb una altra tècnica que en farà el seguiment i que figura en l’apartat 13 

d’aquest informe. 

6.2. Informe d’octubre 

En el marc de la creació de l'Observatori Covid, dins de l'Observatori Socioeconòmic del 

Bages, aquests dies es posarà en marxa una enquesta per avaluar les conseqüències que 

la pandèmia ha tingut sobre la ciutadania en els àmbits social, laboral, econòmic, 

emocional i de la salut. La consulta, impulsada per l’acord de tots els grups municipals en 

el marc del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, es farà per via 

telemàtica i també de forma presencial per obtenir informació qualitativa i quantitativa que 
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permeti determinar els efectes sobre la població de la malaltia, el confinament i altres 

mesures excepcionals vinculades a la crisi sanitària
19

. 

Les enquestes es faran durant el mes d’octubre i els resultats, que es presentaran en un 

informe al novembre, permetran impulsar les actuacions que es considerin oportunes dins 

del Pla de Reconstrucció. Dues persones que ja han estat treballant en la preparació del 

treball de camp seran les encarregades de realitzar les enquestes a peu de carrer, de 

recollir la informació i de fer un primer tractament dels resultats juntament amb el personal 

tècnic de l’Observatori. 

6.3. Informe de setembre 

En aquests últims mesos s’han adquirit ordinadors, tauletes i material informàtic divers per 

reforçar amb 17.255,87 euros la partida econòmica destinada al teletreball del personal 

municipal que, tot i que amb menys intensitat, continua sent una de les opcions laborals 

que cal tenir en compte davant dels riscos associats al possible contagi del coronavirus. 

6.4. Informe de juliol 

Les últimes setmanes s’ha continuat treballant per a la contractació de dos tècnics 

municipals que s'encarreguin de donar suport directe a l'execució del Pla local de 

Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, en col·laboració amb els òrgans de gestió 

del Pla i els serveis implicats. La Generalitat hi aportarà 68.800 euros i l’Ajuntament de 

Manresa hi destinarà 11.200 euros. La seva contractació està encara pendent de que el 

SOC resolgui la subvenció que es va demanar per poder-les contractar. 

També s’ha avançat en la configuració de l'Observatori Covid-19, en el marc de 

l'Observatori Socioeconòmic de Manresa i el Bages, per recollir dades econòmiques, 

empresarials i sobre el mercat de treball, però també relatives a la sobre salut, la mobilitat, 

el consum o els nivells de contaminació. Les seves actuacions aniran orientades a detectar 

l’evolució de diferents aspectes de l’economia local en els diferents sectors d’activitat i a 

avaluar l’impacte de la Covid-19 en cada un d’ells, amb l’objectiu de poder dissenyar 

escenaris de futur que facilitin la reactivació econòmica i social. 

A banda d’aquestes dues actuacions que donen continuïtat al que ja es va presentar a 

l’informe del juny, la novetat més destacada en aquest àmbit seria l’impuls a l’Acció 

Internacional Covid-19 per treballar en la recerca activa de finançament europeu i 

participar en xarxes i iniciatives internacionals per fer front a la pandèmia. A més, permetrà 

visibilitzar la feina feta a Manresa a l'exterior i reforçar l’acció conjunta en el marc de la 

xarxa Eurotowns per sensibilitzar les institucions europees i reclamar més protagonisme i 

més recursos per a les ciutats mitjanes.  

6.5. Informe de juny 

L’Ajuntament de Manresa va reaccionar davant la crisi sanitària provocada pel coronavirus 

amb una reorganització profunda dels serveis municipals per assegurar el seu 

funcionament i poder continuar fer front a la situació d’emergència i complir les exigències 

del confinament i de l’estat d’alarma. Per aquesta raó, va activar les eines telemàtiques 

                                                
19

 http://www.manresa.cat/web/noticies/8391-l'ajuntament-de-manresa-fara-una-enquesta-per-coneixer-l'impacte-de-la-
covid-19-sobre-la-ciutadania 
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necessàries per fer un desplegament progressiu del servei de teletreball al personal de 

l’Ajuntament, fins arribar als 269 treballadors i treballadores que l’utilitzen actualment. 

En aquesta nova etapa que s’obre, un cop superada la pitjor part de la crisi de la Covid-19, 

es considera que els profunds canvis derivats d’aquesta emergència sanitària plantegen 

una oportunitat per cercar nous models de gestió pública que permetin oferir un millor 

servei a la ciutadania, per flexibilitzar l’organització administrativa de manera que es pugui 

adaptar als canvis i per establir una acció coordinada entre diversos serveis.  

També es planteja la creació de taules de col·laboració per col·lectius o per àmbits amb 

l’objectiu de fer front a les necessitats que es plantegin de forma àmplia i integral, com ja 

es va fer en el procés d’elaboració d’aquest Pla de Reconstrucció. Per aconseguir-ho, 

l’Ajuntament s’ha d’obrir a la ciutadania i als agents socials i treballar per sumar esforços, 

establint espais d’interlocució permanent i constant. 

Des de l’administració local, es vetllarà per l’aplicació i el compliment d’aquest pla reforçant 

l’estructura municipal amb la incorporació de dos tècnics, amb finançament complementari 

provinent dels ajuts de la Generalitat; i es crearà l'Observatori COVID, en el marc de 

l'Observatori Socioeconòmic del Bages. 

6.La funció pública i l’administració local 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

6.1. Desplegar el 

teletreball i eines 

telemàtiques per 

mantenir el 

funcionament dels 

serveis municipals 

durant la crisi de la 

Covid-19. 

38.555,87 € 
     

Completada 

6.2. Cercar nous models 

de gestió pública. 
Recursos interns 

     
Iniciada 

6.3. Flexibilitzar 

l’organització 

administrativa per fer-la 

adaptable als canvis 

constants. 

Recursos interns 
     

Iniciada 

6.4. Evitar duplicitats i 

fomentar la cooperació i 

la transversalitat entre 

serveis. 

Recursos interns 
     

Iniciada 

6.5. Crear taules 

transversals de 

col·laboració per 

col·lectius o per àmbits. 

Recursos interns      Iniciada 

6.6. Promoure un model 

d’Administració 

relacional on la 

ciutadania i els agents 

socials passen a ser part 

activa. 

Recursos interns      Iniciada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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6.7. Establir espais i 

canals formals i 

informals d’interlocució 

permanent i constant. 
Recursos interns      Iniciada 

6.8. Contractar dos 

tècnics municipals per 

executar el Pla de 

Reconstrucció de 

Manresa. 

82.000,00 € 13.200,00 € 68.800,00 € 
   Completada 

6.9. Crear l'Observatori 

COVID, en el marc de 

l'Observatori 

Socioeconòmic del 

Bages. 

Recursos interns      Avançada 

6.10. Acció internacional 

Covid-19: recerca activa 

de finançament europeu, 

i participació en xarxes i 

iniciatives internacionals. 

Recursos interns      Iniciada 

6.11. Realitzar una 
enquesta entre el 
personal municipal per 
avaluar la gestió de la 
covid-19 i millorar les 
futures actuacions. 

Recursos interns      Iniciada 

TOTAL 120.555,87 € 51.755,87 € 68.800,00 €  
 

  

7. Els espais municipals i les promocions públiques d’habitatge 

7.1. Informe de setembre 

Les actuacions en aquest capítol estan fonamentalment vinculades a l’adequació d’espais 

educatius per garantir la seguretat i la protecció davant del risc de contagi de la covid-19 i 

s’han concretat en un reforç del servei de neteja en els centres educatius de primària 

públics i dels centres escolars municipals per tal de poder oferir un servei adaptat a les 

necessitats de neteja i desinfecció actuals, l’adquisició de material específic per garantir 

mesures sanitàries en els centres educatius de gestió municipal, l’adaptació de l’oferta 

formativa i educativa dels centres municipals als nous requeriments normatius i la redacció 

dels plans d'obertura per al curs escolar 2020-21.  

La regidoria d’Ensenyament ha estat en contacte constant en els dies previs a l’inici de 

curs amb tots els centres educatius per tal de donar suport a les necessitats puntuals que 

cada direcció i de cada claustre. També es van oferir espais alternatius als centres per 

poder ampliar el nombre d’aules, tot i que, finalment, els centres han preferit reacondiciar 

altres espais propis. 
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7.2. Informe de juliol 

S’ha començat a treballar en l’elaboració de protocols que incloguin les mesures per 

garantir el correcte funcionament de l’administració municipal quan es reprodueixi una 

situació de pandèmia com la que estem vivint o altres situacions similars. 

7.3.  Informe de juny 

L’adequació dels espais municipals a les noves exigències d’higiene i seguretat per limitar 

la propagació de la Covid-19 i reduir a màxim les possibilitats d’un nou rebrot han 

condicionat tant el retorn del personal municipal als seus llocs de treball com la forma en 

què s’ofereix l’atenció al públic que requereixen els serveis de l’Ajuntament. 

Per això, s’ha procedit a fer una revisió a fons de les dependències municipals per 

assegurar que són espais adequats i saludables, amb especial incidència en aquells que 

estan destinats a l’atenció al públic. Una mesura que es complementa amb el 

replantejament dels mecanismes d’atenció a la ciutadania a través de l’ampliació dels 

tràmits telemàtics, sempre amb la perspectiva que caldrà oferir un servei de suport i 

acompanyament a aquelles persones que no tinguin possibilitat de fer aquests tràmits 

online.  

Durant aquest període s’han fet compres successives de  material per subministrar equips 

de protecció individual (EPI) al personal municipal i adequar les instal·lacions per garantir 

la seguretat dels treballadors i dels usuaris.  

El Pla contempla també que en les promocions públiques d’habitatge caldrà fer èmfasi en 

aconseguir espais polivalents, assolellats i ben ventilats així com recuperar els balcons, 

terrasses i espais comunitaris que tant han ajudat a fer més lleu el confinament. 

7. Els espais de treball municipals i les promocions públiques d’habitatge 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

7.1. Revisar a fons les 

dependències municipals 

per assegurar que són 

espais adequats i 

saludables. 

Recursos 

interns 
     

En procés 

7.2. Incidir especialment 

en aquells espais 

destinats a l’atenció al 

públic 

Recursos 

interns. 
     

En procés 

7.3. Replantejar els 

mecanismes d’atenció a la 

ciutadania a través de 

l’ampliació dels tràmits 

telemàtics. 

Recursos 

interns 
     

Iniciada 

7.4. Adquirir material per 

subministrar equips de 

protecció individual (EPI) 

al personal municipal i 

adequar les instal·lacions 

per garantir la seguretat 

dels treballadors i dels 

52.000,00 € 52.000,00 € 

    

Avançada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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usuaris davant la Covid-

19. 

7.5. Aconseguir espais 

polivalents, assolellats i 

ben ventilats en les 

promocions públiques 

d’habitatge. 

-  
    

Pendent 

7.6. Elaborar protocols per 

a casos de pandèmia o 

situacions similars per 

garantir el funcionament 

de l’administració 

municipal. 

Recursos 

interns 
 

    
En procés 

7.7. Reforçar del servei de 

neteja en els centres 

educatius de primària i 

propis municipals per tal 

de poder oferir un servei 

adaptat a les necessitats 

de neteja i desinfecció 

actuals. 

192.000,00 € 192.000,00 € 
    

Avançada 

7.8. Adquisició de material 

específic per garantir 

mesures sanitàries en els 

centres educatius de 

gestió municipal. 

3.500,00 € 2.936,00 €  564,00 € 

    

Avançada 

7.9. Adaptar tota la oferta 

formativa i educativa dels 

centres propis als nous 

requeriments normatius i 

redacció dels plans 

d'obertura per al curs 

escolar 2020-21. 

Recursos 

propis 
   

    

Completada 

TOTAL 247.500,00 € 246.936,00 €  564,00 € 
 

  

 

8. Àmbit de la cultura, l’esport i el lleure 

8.1. Actualització al novembre 

Pel que fa l’àmbit cultural, es continua treballant per ajudar el sector a resistir i superar la 

crisi amb la posada en marxa d’un treball d’anàlisi del sector econòmic cultural de Manresa 

per detectar possibles actuacions de suport a través del consorci Transversal. El primer 

pas ha estat seleccionar l'empresa d'assessoria que farà l'encàrrec a diverses ciutats que 

formen part del consorci. 
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També es continua impulsant projectes que siguin realitzables en la conjuntura actual i que 

contribueixin a mantenir l'activitat i a injectar recursos al sector, com els projectes d'art 

urbà a càrrec dels artistes Berni Puig i Oriol Segon; i es dona suport a la reformulació de 

projectes que es van haver de cancel·lar durant la primera onada (Circuit MAM i Festival 

FABA). 

En la línia de donar suport al teixit cultural manresà perquè pugui reprendre la seva 

activitat amb seguretat i oferir-li els recursos disponibles per facilitar-ho, s’està treballant 

per proporcionar espais amplis per activitats culturals que no es poden realitzar en els 

espais habituals per poder respectar els límits d'aforaments. A més, s’està elaborant una 

guia d'espais municipals i privats que es poden posar a disposició de les entitats que els 

necessitin. 

En relació a la represa parcial de l’activitat cultural garantint la seguretat dels usuaris als 

equipaments de base -biblioteques i equipaments de proximitat-, es pot donar per 

completada, tot i les limitacions que encara s'han de respectar quant a horaris, aforaments 

i condicions de seguretat. 

En l’apartat esportiu, s’ha redefinit l’actuació per promoure les polítiques esportives 

adequades amb una línia de subvenció a la reactivació dels clubs esportius afectats per 

ERTO's i s’ha incrementat la partida que s’hi destina fins a 30.520,00 euros, amb els fons 

provinents de la convocatòria de subvencions de famílies amb esportistes afectats 

econòmicament per la covid-19, que finalment només ha rebut sol·licituds per un import de 

480 euros. 

Una nova actuació que s’afegeix a aquest àmbit és l’adequació d'espais esportius per 

fomentar la pràctica esportiva saludable a l'aire lliure i cedir-los a les escoles en hores 

lectives, amb una aportació de 91.242,29 euros de la Diputació de Barcelona. 

8.2. Informe d’octubre 

La nova oferta del Programa Municipal d’Activitat Física MES (Manresa, Esport i Salut) per 

a adults i persones grans que es desenvoluparà a la ciutat del 19 d’octubre al 18 de juny 

de 2021 és la novetat més destacada en l’apartat esportiu.  El programa d’enguany es 

presenta amb característiques especials perquè es puguin desenvolupar amb totes les 

garanties de prevenció, distanciament i  seguretat a causa de la Covid-19
20

.  

A diferència d’edicions anteriors, en què aquestes activitats dirigides es desenvolupaven 

en locals veïnals, centres cívics o gimnasos escolars fora de l’horari lectiu, ara es faran 

exclusivament en instal·lacions esportives i a l’aire lliure. En total, seran 13 grups 

d’activitats dirigides de dues hores setmanals en pavellons i gimnasos de la ciutat amb un 

total de 305 places, 12 grups de marxa nòrdica d’una hora i mitja a la setmana amb 240 

places, i 4 grups de dinamització dels parcs de salut d’una hora a la setmana amb 80 

places. 

                                                
20

 https://www.manresa.cat/web/noticies/8394-l'ajuntament-de-manresa-llanca-la-nova-oferta-d'activitats-fisiques-per-
adults-i-persones-grans-mes-segura-i-adaptada-a-les-mesures-anti-covid 
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L’actuació s’ha articulat en col·laboració amb el teixit empresarial del sector, que també ha 

patit una reducció de la seva activitat amb la crisi de la covid-19 i el pressupost previst és 

de 39.167,70 € fins el juny 2021. 

En aquest àmbit, també cal esmentar l’obertura progressiva al públic dels equipaments 

esportius que han estat tancats durant la pandèmia amb actuacions específiques per 

garantir les condicions preventives de la covid-19. 

Pel que fa l’àmbit cultural, es continua treballant per ajudar el sector a resistir i superar la 

crisi amb la posada en marxa d’un treball d’anàlisi del sector econòmic cultural de Manresa 

per detectar possibles actuacions de suport a través del consorci Transversal. El primer 

pas ha estat seleccionar  l'empresa d'assessoria que farà l'encàrrec a diverses ciutats que 

formen part del consorci. 

En la línia de donar suport al teixit cultural manresà perquè pugui reprendre la seva 

activitat amb seguretat i oferir-li els recursos disponibles per facilitar-ho, s’està treballant 

per proporcionar espais amplis per activitats culturals que no es poden realitzar en els 

espais habituals per poder respectar els límits d'aforaments. A més, s’està elaborant una 

guia d'espais municipals i privats que es poden posar a disposició de les entitats que els 

necessitin. 

Pel que fa a la represa parcial de l’activitat als equipaments culturals de base -biblioteques 

i equipaments de proximitat- garantint la seguretat dels usuaris, es pot donar per 

completada, tot i les limitacions que encara s'han de respectar quant a horaris, aforaments 

i condicions de seguretat. 

8.3. Informe de setembre 

Pel que fa a l’activitat cultural, s’ha elaborat un detallat informe específic sobre les mesures 

adoptades en aquest àmbit en el marc del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de 

Manresa que figura com un document annex a aquest informe de seguiment. El document 

té el doble objectiu de “donar més concreció a les actuacions que s’han dut a terme des de 

la regidoria de Cultura i, alhora, donar resposta als interrogants que es plantegen en 

l’informe emès pels representants del sector cultural a la Taula de Seguiment del Pla”. 

En el quadre adjunt corresponent a aquest apartat s’inclou l’actualització de la despesa 

finalment executada en algunes actuacions, que es recull en l’esmentat informe, així com 

de l’estat de compliment de cadascuna d’elles. En aquest sentit, s’han ajustat els costos 

d’actuacions com l’adaptació de les bases de subvencions per a projectes culturals a la 

nova situació generada per la covid-19, la programació d’una oferta cultural d’estiu i 

l’impuls a nou projectes. 

Pel que fa a la revisió de les bases de la convocatòria de subvencions municipals per 

adaptar-les a la realitat del sector i a la paralització de l’activitat imposada durant els tres 

mesos confinament, l’informe de Cultura recorda que “la convocatòria es va publicar a 

finals de juny i comprenia, a banda de mesures de flexibilització en la gestió de les 

justificacions, la dotació d’una nova línia pensada per oferir suport a aquelles entitats que 

volguessin aprofitar la situació per reforçar-se organitzativament”. 
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També destaca que “es van presentar 16 projectes proposats per 12 entitats i s’han pogut 

atendre totes les sol·licituds amb una dotació total de 36.864 €. Cal dir que aquest import 

no esgota la dotació de 58.000,00 euros previstos inicialment i que, a la nova línia d’ajuts, 

només es va presentar un projecte.  

En relació al disseny d’una oferta cultural durant els mesos d'estiu per mantenir viu el 

sector que ha culminat amb una Festa Major adaptada a les circumstàncies de la Covid-

19, el cost total no ha arribat als 170.106,00 euros previstos a l’informe de juliol i s’ha 

quedat en 145.342,51 euros que corresponen a l’organització del Festival Vibra del juliol 

(22.564,56 €) i del programa festiu de la Festa Major (122.777,95 €), que enguany ha 

aplegat un total de 8.337 persones, amb 5.646 assistents als espectacles i 2.691 a les 

exposicions. 

Finalment, l’impuls de nous projectes per contribuir a mantenir l'activitat cultural de la ciutat 

ha tingut un cost lleugerament superior a la previsió del mes anterior: 31.756,45 €. 

En l’àmbit esportiu, s’està treballant en la creació d’una nova oferta d’activitats física per 

adults i gent gran a l’aire lliure amb un pressupost que encara està per definir. 

8.4. Informe de juliol 

La principal novetat en aquest àmbit és la notable aportació econòmica que es destinarà a 

dissenyar una oferta cultural durant els mesos d'estiu per mantenir viu el sector i que 

culminarà amb una Festa Major adaptada a les circumstàncies de la Covid-19
21

. L’objectiu 

és mantenir un gruix apreciable d’activitats festives per tal de col·laborar en la represa del 

sector i de la indústria cultural que ha quedat força malmesa per l’aturada obligada per la 

crisis del coronavirus i la declaració de l’estat d’alarma. 

Així, la festa s’escurça de deu a cinc dies (es farà del 27 al 31 d’agost) i passa a 

desenvolupar-se en tres espais a l’aire lliure que tenen la voluntat d’esdevenir punt de 

trobada de les manresanes i manresans que vulguin gaudir de la seva festa: el pati de 

l’Anònima, el pati del Casino i la plaça Porxada. La pandèmia, però, obligarà a les 

persones que hi vulguin assistir a recollir les invitacions de manera prèvia per tal de poder 

tenir un estricte control de l’aforament. 

La partida destinada permetrà fer front als 142.000 euros del pressupost de la Festa Major 

d’enguany, però també a altres activitats culturals que tindran lloc al llarg de l’estiu, com el 

nou Festival Vibra, un festival de petit format, organitzat per l’Ajuntament de Manresa i 

Cases de la Música, que té lloc del 10 de juliol a l’1 d’agost i en el qual participen artistes i 

bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Manel o Miki Núñez, entre molts altres
22

. 

Les accions culturals es complementaran amb l’adaptació de les bases de subvencions per 

a projectes culturals a la nova situació de la Covid-19 per facilitar l’accés als ajuts 

municipals a les entitats, així com amb l’impuls a nous projectes per contribuir a mantenir 

l'activitat cultural a la ciutat, com Art urbà a l'Anònima, Art confinat, Sant Jordi al juliol,... 

En el terreny esportiu, s’ha ampliat la xifra de participants al Casal Esportiu Municipal, s’ha 

creat una nova línia de subvenció adreçada a entitats esportives per cobrir les necessitats 
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 https://www.manresa.cat/web/noticies/8190-manresa-s'adapta-a-la-covid-19-i-proposa-una-festa-major-de-menys-
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 https://www.casadelamusica.cat/index.php/concerts/vibrafestival 
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de les  famílies que han vist disminuït el seu poder adquisitiu arran de la crisi de la Covid-

19, i una altra línia adreçada a les entitats esportives per fer front a les dificultats 

econòmiques generades per la crisi derivada de la pandèmia. 

8.5. Informe de juny 

Les activitats culturals, esportives i de lleure han estat de les més castigades per 

l’emergència sanitària i el període de confinament. Des de l’Ajuntament de Manresa, en un 

primer moment, es van impulsar accions per internet com el recull fotogràfic de la Manresa 

confinada i la reactivació del programa d'activitats fisicoesportives MES a casa amb la 

difusió de vídeos de sessions gimnàstiques, que encara ara es mantenen per la seva 

excel·lent acollida. 

Un cop iniciades les fases de retorn cap a la normalitat, davant de les catastròfiques 

conseqüències de la pandèmia en l’àmbit social i econòmic, s’han ampliat les beques 

esportives per ajudar aquelles famílies que s’han vist afectades per la crisi. A més, d’acord 

amb les entitats esportives locals, es treballarà en l’elaboració d’un vídeo promocional de 

les disciplines esportives i dels clubs que hi ha a la ciutat. 

També hi ha el compromís de vetllar perquè l’important teixit associatiu cultural i esportiu 

manresà pugui reinventar-se i d’ajudar-lo a desenvolupar les seves activitats.  

En el món de la cultura, s’ha apostat per ajudar el sector cultural a resistir i superar la crisi i 

de garantir la igualtat d’accés a la cultura. Un primer pas ha estat la modificació de les 

bases reguladores per a les subvencions culturals per adaptar-les a l’entorn post-Covid-19, 

i ja es treballa en una programació cultural d’estiu amb una orientació clarament local i de 

proximitat per contribuir a la recuperació del sector.  

8. La cultura, l’esport i el lleure 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

8.1. Reactivar el 
programa d'activitats 
fisicoesportives 
MES a casa. 

Recursos 
interns      

Completada 

8.2. Promoure les 
polítiques esportives 
adequades amb una 
línia de subvenció a 
la reactivació dels 
clubs esportius 
afectats per 
ERTO's.  

30.520,00 € 
  

30.520,00 € 
  

En procés 

8.3. Elaborar un 
vídeo promocional 
de les disciplines 
esportives/clubs que 
hi ha  a la ciutat. 

3.841,00 € 
  

3.841,00 € 
  

Completada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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8.4. Crear una nova 
línia de subvenció 
adreçada a entitats 
esportives per cobrir 
les necessitats de 
les  famílies que han 
vist disminuït el seu 
poder adquisitiu 
arran de la crisi de 
la Covid-19. 

480,00 € 
  

480,00 € 
  

Completada 

8.5. Ampliar la xifra 
de participants al 
Casal Esportiu 
Municipal. 

30.169,00 € 
  

30.169,00 € 
  

Completada 

8.6. Vetllar perquè 
l’important teixit 
associatiu cultural i 
esportiu manresà 
pugui reinventar-se i 
ajudar-lo a 
desenvolupar 
activitats. 

Recursos 
interns      

Iniciada 

8.7. Crear una nova 
oferta d’activitats 
física per adults i 
gent gran a l’aire 
lliure. 

39.167,70 € 
  

39.167,70 € 
  

Iniciada 

8.8. Promoure un 
recull fotogràfic de la 
Manresa confinada. 

Recursos 
interns      

Completada 

8.9. Ajudar el sector 
cultural a resistir i 
superar la crisi. 

9.075,00 € 7.529,00 € 
  

1.546,00 € 
 

En procés 

8.10. Garantir la 
igualtat d’accés a la 
cultura. 

Recursos 
interns      

Iniciada 

8.11. Adaptar les 
bases de 
subvencions per a 
projectes culturals a 
la nova situació i 
facilitar a les entitats 
l’accés als ajuts 
municipals. 

36.864,00 € 36.864,00 € 
    

Completada 

8.12. Dissenyar una 
oferta cultural durant 
els mesos d'estiu 
per mantenir viu el 
sector que 
culminarà amb una 
Festa Major 
adaptada a les 
circumstàncies de la 
Covid-19. 

159.342,51 
€ 

136.625,51 € 
 

8.717,00 € 
14.000,00 

€  
Completada 
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8.13. Impuls de 
nous projectes per 
contribuir a mantenir 
l'activitat cultural. 

48.249,64 € 34.003,90 € 
14.245,74 

€    
En procés 

8.14. Adequació 
d'espais esportius 
per fomentar la 
pràctica esportiva 
saludable a l'aire 
lliure i cedir-los a 
les escoles en 
hores lectives 

91.242,29 €     91.242,29 €     Completada 

TOTAL 
448.951,14 

€ 
215.022,41 € 

14.245,74 

€ 
204.136,99 € 

15.546,00 

€ 
    

 

9. Àmbit de l’espai públic i la mobilitat  

9.1. Actualització al novembre 

En l’àmbit de la mobilitat, com figura en l’ampli informe annex a aquest informe de 

seguiment, s’han iniciat els treballs de millora de la senyalització informativa de les zones 

de càrrega i descàrrega de distribució de mercaderies, que consisteix en la substitució de 

l’actual senyalització per nous plafons informatius que indicaran els horaris, el tipus de 

vehicles autoritzats i l’ús de disc de control horari obligatori, que es distribuirà de forma 

gratuïta a través de la UBIC, associacions de comerciants  i empresarials que 

s’adhereixin
23

.  

L’objectiu d’aquesta nova acció és combatre la indisciplina, facilitant l’ús de les zones 

reservades a les operacions de càrrega i descàrrega per part dels distribuïdors de 

mercaderies i evitant que hagin de fer aparcaments irregulars ocupant espais de vianants 

que son precisament els que es volen preservar per la covid-19. 

La mesura és especialment necessària en un moment en què l’augment de les vendes per 

internet ha propiciat també un increment de la circulació de vehicles per distribuir les 

mercaderies adquirides en plataformes online, un fet que ha implicat també una major 

pressió sobre les zones de càrrega i descàrrega. 

9.2. Informe de setembre 

La principal actuació a la via pública en aquest període ha estat l’ampliació d’espais 

destinats als vianants dels accessos als centres educatius
24

 per garantir i facilitar el 

manteniment de les distàncies en aquells indrets susceptibles de tenir més densitat 

d’ocupació, seguint la línia iniciada al maig en diversos punts de la ciutat, i que ha permès 

l’ampliació de l’espai destinat als vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers
25

. 
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 http://www.manresa.cat/web/noticies/8442-manresa-inicia-els-treballs-de-millora-de-la-senyalitzacio-informativa-de-
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Així, s’ha realitzat un estudi de tots els centres educatius per tal de veure quins d’ells 

tenien mancances d’espai. De l’estudi n’ha sorgit un projecte –que ha estat coordinat amb 

les escoles i instituts— que permetrà ampliar espai en 12 centres de Manresa: Institut Pius 

Font i Quer, Escola Bages, FEDAC Manresa, Joviat I i II, Escola Valldaura, Ave Maria, La 

Salle, Vedruna Manresa, Escola la Font, Institut Lacetània i escola Oms i de Prat. 

En aquests centres, s’han pintat amb pintura verda (que incorporen pictogrames de 

petjades i fulles) les zones de vianants d’accés, fet que millorarà les distàncies 

interpersonals d’infants i joves en aquests punts concorreguts. Així, s’han eliminat franges 

d’estacionament de vehicles en calçada, s’hi ha posat senyalització horitzontal i vertical al 

nou espai destinat als vianants, s’han instal·lat fites de seguretat en l’àmbit d’actuació i 

s’han desplaçat elements de mobiliari o senyalització actuals. L’actuació s’afegeix a les 

mesures ja previstes per cada centre educatiu  per evitar aglomeracions i ha tingut un cost 

de 35.000 euros.  

D’altra banda, s’ha treballat per recuperar el nivell d’usuaris del bus urbà amb diverses 

promocions que han tingut un cost global de 8.700 euros; la del bus a 1 euro tot l’estiu 

(2.000 €), que es va iniciar el juliol i acabarà coincidint amb la Setmana Europea de la 

Mobilitat, el 22 de setembre, i una altra per fomentar l’ús de mascaretes entre els viatgers 

(1.700 €).  

A més, el servei nocturn gratuït durant els dies de la Festa Major ha tingut un cost de 6.000 

€, dels quals 3.700 € corresponen a l’increment del servei, 2.300 € al cost de la promoció 

(1.400 € dels vinils i 900 € dels flyers).  

També s’han acordat dues noves actuacions que es posaran en marxa properament i el 

seu cost corresponent com són la d’estendre la Zona 30 a diversos carrers del centre de la 

ciutat (65.000 €) i la millora de l’itinerari de vianants al Camí de Rajadell (16.000 euros), en 

el marc de les actuacions que ja s’han estat portant a terme en aquest àmbit. 

9.3. Informe de juliol 

En l’àmbit de la mobilitat, cal destacar que el 21 de juny es va recuperar el 100% de l’oferta 

del servei de Bus Manresa amb el servei de no lectius (servei habitual en els mesos 

d’estiu), tot i que en les setmanes inicials la demanda es va situar  al voltant del 50%, uns 

4.000 usuaris diaris.  

Recollint les propostes plantejades a la comissió de seguiment del Pla de Reconstrucció 

en l’àrea de Territori, el 6 de juliol es va posar en marxa una campanya de promoció del 

bus a 1 euro el bitllet senzill, durant tot l’estiu, amb l’objectiu de continuar recuperant la 

confiança dels usuaris del bus urbà i promocionar l’ús del transport públic de la ciutat. 

Pel que fa al servei de neteja, ha mantingut alguns serveis específics derivats de la Covid-

19, com ha estat el cas dels treballs de neteja i higiene de tots els elements dels 63 parcs 

infantils de la ciutat abans de la seva reobertura, després d’haver estat tancats durant tres 

mesos per evitar la propagació de la pandèmia, per deixar els elements de joc i el mobiliari 

en bones condicions per a l´ús d’infants i famílies
26

. 
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En el mateix àmbit, des del 6 de juliol també s’ha reforçat el servei de neteja amb aigua a 

pressió als carrers de les zones més transitades de la ciutat
27

. Aquest tractament es durà a 

terme amb diferents tipus de maquinària segons el lloc on s’actuï i la freqüència també 

serà variable en funció de la ubicació i de l’afluència de gent. 

El servei de jardineria, per la seva part, ha anat fet intervencions per posar-se al dia 

després de l’aturada durant l’etapa de confinament, especialment als itineraris de l’Anella 

Verda, als parcs i jardins i per a l’obertura de les fonts. Ara només queden algunes 

actuacions puntuals que s’aniran fent les pròximes setmanes.  

S’ha completat també l’actuació de millora dels itineraris de vianants anunciada en 

l’anterior , encara que s’estan analitzant altres punts específics de la ciutat on es podrien 

fer algunes actuacions complementàries en favor de la mobilitat dels vianants. 

9.4. Informe de juny 

El servei de neteja municipal s’ha mantingut en tot moment en els nivells habituals 

d’activitat també durant l’etapa del confinament. A més, s’ha intensificat la neteja i 

desinfecció especials de l'espai públic amb aigua i hipoclorit, per limitar la propagació de la 

Covid-19, als llocs on hi havia més afluència de persones que podrien estar afectades pel 

coronavirus, a l’entorn dels centres sanitaris i residències, i també a les zones d’accés a 

altres edificis amb força afluència de persones. 

Amb l'inici del desconfinament, el 2 de maig, en col·laboració de l’Anella Verda es van 

proposar 10 recorreguts circulars per fer amb els més menuts de la casa, que a partir 

d’aquell dia podien començar a sortir a passejar una hora cada dia a un quilòmetre de 

casa. Es tractava d’itineraris de diverses llargades i dificultats, tot i que tenien en comú que 

no s’allunyaven més d’un quilòmetre del punt de sortida.  

L'Ajuntament de Manresa va iniciar el 21 de maig les obres d’ampliació dels espais per a 

vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers per garantir la distància de separació de dos 

metres entre la ciutadania, atès l’increment progressiu de la mobilitat a mesura que han 

anat avançant les diferents fases de desconfinament. Els treballs consisteixen en 

eixamplar l’espai per a vianants en diverses voreres, en cruïlles amb molta densitat i en 

accessos a equipaments. També s’intervé en la pacificació de carrers veïnals i de barris 

com a zones 30.  

Les actuacions es van iniciar al carrer Guimerà, entre el passeig Pere III i el carrer 

Casanova, i van seguir a l’entorn del Mercat de la Sagrada Família, al carrer Infants, a 

l’espai d’espera de la cruïlla semaforitzada entre la carretera de Vic, carrer Infants i Sant 

Joan Baptista la Salle; al carrer Súria, al carrer Saclosa, al carrer Santa Clara, al carrer 

Soler i March, al carrer Sant Josep i al carrer Sant Fruitós. 

Pel que fa a la creació de zones d’atractivitat social i econòmica, tant als principals eixos 

dels barris com al centre de la ciutat, es va restablir la zona blava el 11 de Maig, coincidint 

amb un increment de la mobilitat i l’obertura progressiva dels  comerços, per tal de 

permetre la rotació de curta durada a la via pública. L’Ajuntament de Manresa ha entregat 

2.000 vals de 1€ de zona blava a la UBIC per tal que els comerciants de la ciutat els 
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reparteixin als seus clients, que s’afegeixen als 10.000 vals d’aparcament gratuït (de mitja 

hora i d’una hora) dels quatre aparcaments municipals que també els ha lliurat 

l’Ajuntament amb la mateixa finalitat. En la mateixa línia de promoure l’atractivitat, s’ha 

accelerat la substitució de les lluminàries de vapor de sodi a LED als eixos dels barris, 

s’han ampliat les zones de vianants i s’ha reforçat  la neteja amb aigua allà on ha estat 

més necessari. 

Després de la inactivitat del període de confinament s’han reprès els treballs per recuperar 

el temps perdut en el manteniment de les zones verdes, amb actuacions contundents de 

desbrossades al Passeig del Riu, els Comtals, Bufalvent i camins i corriols de l’Anella 

Verda, que ha estat un dels escenaris preferits dels manresans i les manresans per fer les 

passejades permeses durant les fases de la desescalada. 

En el transport públic, s’ha fet un seguiment diari del volum d’usuaris per a garantir que els 

límits d’ocupació establerts per la normativa vigent. Els autobusos es netegen amb ozó 

diàriament i també es netegen les parades. També s’han fet actuacions de foment del 

transport públic urbà entre la ciutadania, com el lliurament de 2.000 targetes T-2 (de dos 

viatges gratuïts) a la UBIC perquè els comerços de la ciutat les puguin distribuir entre els 

clients. 

S’està treballant també en les mesures de foment del transport individual com la bicicleta o 

el patinet (VMP) i ja s’ha previst establir trams de Zona 30 als barris del Passeig i Poble 

Nou per a pacificar el transit, creant una zona central més segura al vianant i facilitant la 

circulació de bicicletes i VMP per calçada. A més, s'incrementarà la seguretat d'algunes 

cruïlles i es prepara una nova regulació de les zones de Càrrega i descàrrega per a 

facilitar-ne el bon ús. 

Per últim, s’han contemplat actuacions per a la millora de l’espai públic per a les persones 

amb mobilitat reduïda dins del projecte de millora dels espais de vianants, que inclourà 

l’ampliació de voreres i la formació de guals de vianants. 

9. Àmbit de l’espai públic i la mobilitat 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

9.1. Intensificar la 

neteja i desinfecció 

de l'espai públic per 

limitar la propagació 

de la Covid-19. 

Pendent 

d’avaluació      
Completada 

9.2. Difondre 

itineraris de vianants 

per a les sortides del 

desconfinament. 

Recursos 

interns      
Completada 

9.3. Esmerçar els 

esforços necessaris 

per adequar l’espai 

per a vianants dels 

vials més transitats. 

89.082,60 € 89.082,60 € 
    

Completada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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9.4. Crear zones 

d’atractivitat social i 

econòmica tant als 

principals eixos dels 

barris com al centre 

de la ciutat.  

- 
     

Pendent 

9.5. Vetllar pel 

manteniment d'unes 

zones verdes de 

qualitat, dins la ciutat 

i el seu entorn. 

Recursos 

interns      
Iniciada 

9.6. Prendre les 

precaucions 

necessàries per 

complir amb 

mesures higièniques 

i d’aforament en el 

transport públic. 

Recursos 

interns      
Iniciada 

9.7. Explorar 

mesures de foment 

del transport 

individual com la 

bicicleta o el patinet 

(VMP). 

- 
     

Pendent 

9.8. Vetllar per 

millorar l’espai públic 

per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

- 
     

Pendent 

9.9. Lliurar a la UBIC 

10.000 vals gratuïts 

d’una hora dels 

aparcaments 

municipals perquè 

els comerços els 

reparteixen als 

clients. 

14.800,00 € 
    

14.800,00 € Completada 

9.10. Distribuir 2.000 

vals gratuïts de 1€ 

de zona blava a la 

UBIC per tal que els 

comerciants els 

reparteixin als clients 

2.000,00 € 
    

2.000,00 € Completada 

9.11. Lliurar 2.000 

targetes T-2 (de dos 

viatges gratuïts) a la 

UBIC per a distribuir 

entre els comerços 

de la ciutat. 

3.700,00 € 3.700,00 € 
    

Completada 

9.12. Campanyes de 

promoció del bus 

urbà. 

9.700,00 € 9.700,00 € 
    

Completada 

9.13. Netejar tots els 

elements dels 63 

parcs infantils de la 

3.337,65 € 3.337,65 € 
    

Completada 
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ciutat per a la seva 

reobertura després 

de tres mesos 

tancats. 

9.14. Iniciar una 

campanya de neteja 

amb aigua a pressió 

en els espais més 

transitats de la ciutat 

22.500,00 € 22.500,00 € 
    

En procés 

9.15. Ampliació i 

millora dels 

accessos a centres 

escolars. 

42.000,00 € 42.000,00 € 
    

Completada 

9.16. Ampliació de la 

Zona 30 a carrers 

del centre de la 

ciutat. 

65.000,00 € 65.000,00 €     Pendent 

9.17. Millora de la 

senyalització de les 

zones de càrrega i 

descàrrega de la 

ciutat. 

27.500,00 € 27.500,00 €     Completada 

TOTAL 
279.620,25 

€ 
262.820,25 €  

  
16.800,00 €  

10. Àmbit sanitari 

 10.1 Actualització del novembre 

Davant del progressiu augment de casos de covid-19 durant les darreres setmanes 

d’octubre a Manresa, el Departament de Salut i l'Ajuntament han treballat coordinadament 

per fer una recollida de mostres PCR a la població a sis barris que concentraven més del 

50% dels PCR positius de la ciutat, amb l'objectiu de detectar el màxim de casos 

asimptomàtics possibles, tallar cadenes de transmissió, aïllar contactes i limitar l'expansió 

del virus
28

.  

El cribatge massiu va començar els dies 29 i 30 d’octubre al Barri Antic i Escodines, amb 

1.297 proves realitzades, va continuar al Poble Nou i la Carretera de Santpedor, els dies 3 

i 4 de novembre amb 1.796 PCR; i va acabar a la Font dels Capellans i la Sagrada Família, 

el 5 i 6, amb 1.385 proves. En total, doncs, s’han fet 4.478 proves, uns resultats que han 

superat àmpliament la previsió inicial de les autoritats sanitàries d’aconseguir arribar a una 

xifra d’entre 2.500 i 3.000 PCR, i s’han detectat 46 positius entre persones que no 

presentaven símptomes
29

.  

                                                
28

 https://www.manresa.cat/covid19/menu/10389-actualitat/8462-aquest-dijous-s'inicia-un-cribratge-poblacional-a-sis-

barris-de-manresa 
29

 http://www.manresa.cat/covid19/noticies/8501-el-cribratge-massiu-de-covid-19-a-sis-barris-de-manresa-permet-

realitzar-4-478-proves-pcr-a-la-poblacio 

https://www.manresa.cat/covid19/menu/10389-actualitat/8462-aquest-dijous-s'inicia-un-cribratge-poblacional-a-sis-barris-de-manresa
https://www.manresa.cat/covid19/menu/10389-actualitat/8462-aquest-dijous-s'inicia-un-cribratge-poblacional-a-sis-barris-de-manresa
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Els resultats coincideixen amb un moment en què a Manresa, el 10 de novembre, es 

constatava un lleu descens de l’índex de rebrot i la taxa de reproducció en relació a la 

setmana anterior, però continuen estant molt per sobre del que seria recomanable i 

l’Ajuntament de Manresa he fet una crida a la responsabilitat a la ciutadania perquè no 

abaixi la guàrdia. 

Per augmentar la sensibilització de la ciutadania entorn de la greu situació de la pandèmia, 

des del departament de Comunicació s'han començat a donar les dades diàries sobre 

l'evolució de la covid-19 a Manresa a través de les xarxes socials municipals i s’ha fet un 

enllaç directe des de l’espai de la web dedicat al coronavirus a la pàgina específica de la 

web de dadescovid.cat que ofereix els resultats de la ciutat. Igualment, des del compte 

d'Instagram de Ciutat Saludable també es dona informació relativa a l’evolució de la 

malaltia així com de consells i recomanacions per fer-hi front. 

S’ha afegit al Pla també la incorporació al setembre i de dos plans d’ocupació (que ja 

figuren en l’apartat 3)  que fins el desembre faran tasques de difusió i prevenció de les 

mesures covid en establiments de restauració i centres d'estètica, així com feines de 

suport al mercat de la Font dels Capellans en el control dels aforaments. 

10.2 Informe del juny 

La coordinació institucional ha estat fonamental per fer front a la crisi sanitària i ha estat 

fonamental per adoptar, en cada moment, les mesures més adequades a través d’un 

treball col·laboratiu que cal preservar i també aprofitar per fer un anàlisi de la situació 

sanitària a Manresa i definir els protocols d’actuació i de coordinació amb totes les entitats 

sanitàries i assistencials en cas que es pateixi un rebrot de l’epidèmia. 

Des de l’Ajuntament de Manresa hem volgut complimentar l’esforç dels professionals del 

sector tant amb la recerca de recursos d’urgència, especialment de material de protecció, 

com amb  la col·laboració econòmica municipal en la compra i posada en funcionament 

d’un aparell per Althaia per fer les proves de detecció del coronavirus.  

Vista la experiència viscuda amb la pandèmia, caldrà redefinir les polítiques de salut 

assistencial cap a polítiques que promoguin aspectes que millorin qualitat de vida tant a 

nivell personal com col·lectiu. 

10. Àmbit sanitari 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

10.1. Col·laborar 

econòmicament en la 

compra i posta en 

funcionament 

accelerada d’un 

aparell per Althaia per 

fer proves de la Covid-

19. 

30.000,00 € 30.000,00 € 

    

Completada 

10.2. Fer una anàlisi 

de la situació sanitària 

a Manresa. 

Recursos 

interns 
     

Completada 

10.3. Definir els 

protocols d’actuació i 
Recursos 

     

Avançada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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de coordinació amb 

totes les entitats 

sanitàries i 

assistencials. 

interns 

10.4. Redefinir les 

polítiques de salut 

assistencial cap a 

polítiques que 

promoguin els 

aspectes més 

determinants de la 

salut. 

- 

     

Iniciada 

10.5. Contractació de 

dos agents cívics per 

a la difusió i 

prevenció de les 

mesures covid. 

Recursos 

interns 
 

    
Completada 

TOTAL 30.000,00 € 30.000,00 €  
  

  

 

11. Àmbit emocional 

11.1. Actualització al novembre 

Les últimes setmanes s’han portat a terme algunes actuacions vinculades a l’àmbit de les 

emocions. Per una banda, per les exigències de la covid, s’han adaptat a l’entorn online els 

tallers per a centres educatius sobre cultura de la pau, empatia i educació en valors, i 

també el curs de comunicació no violenta i prevenció de conflictes per a mestres i 

educadors i educadores. A més a més, s’ha organitzat un cicle amb el suport de la 

Diputació de Barcelona per reflexionar sobre els canvis que la pandèmia està provocant a 

la societat. 

11.2. Informe de setembre 

En l’àmbit emocional, el passat 24 de juliol es va celebrar al pati del Casino un emotiu 

homenatge a les persones que han mort durant la pandèmia de la Covid-19. Hi van assistir 

unes 130 persones, entre les quals familiars de persones que ens han deixat i personal 

sanitari
30

. 

11.3. Informe de juliol 

En l’àmbit emocional, cal ressenyar que continua la col·laboració de l’Ajuntament de 

Manresa amb el Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central que es va 

iniciar, amb atenció online, en els moments més durs de la pandèmia
31

. D’aquesta forma, 

el consistori ha cedit al Servei espais al Casal de les Escodines i a la Casa Flors Sirera 

perquè pugui retornar a fer l’atenció de forma presencial amb totes les mesures de 

distanciament i seguretat.  

                                                
30

 http://www.manresa.cat/covid19/noticies/8230-manresa-recorda-les-persones-que-ens-han-deixat-durant-la-covid-en-
un-emotiu-acte-al-pati-del-casino 
31

 https://www.manresa.cat/web/noticies/8104-el-servei-d'acompanyament-en-el-dol-de-la-catalunya-central-atendra-
presencialment-al-casal-de-les-escodines-i-a-la-casa-flors-sirera 

https://www.manresa.cat/web/noticies/8104-el-servei-d'acompanyament-en-el-dol-de-la-catalunya-central-atendra-presencialment-al-casal-de-les-escodines-i-a-la-casa-flors-sirera
https://www.manresa.cat/web/noticies/8104-el-servei-d'acompanyament-en-el-dol-de-la-catalunya-central-atendra-presencialment-al-casal-de-les-escodines-i-a-la-casa-flors-sirera
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També s’han mantingut les accions de la campanya de suport emocional a infants i 

persones grans "Portes tancades, finestres i cors oberts" que ja ha arribat a 194 infants i 

200 persones grans amb les seves diverses activitats programades. 

11.4. Informe de juny 

La crisi sanitària ha tingut uns efectes devastadors pel que fa a la gestió emocional de les 

persones i, per això, des del primer moment, l’Ajuntament de Manresa ha impulsat 

actuacions orientades atenuar aquests efectes. Durant el confinament s’ha continuat 

prestant assessorament en casos de discriminació o violència masclista en diferents 

àmbits: laboral, social, de parella, espais públics… En col·laboració amb el Servei 

d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central i també amb Memora, s’han creat 

dues iniciatives per fer l'acompanyament a persones que havien perdut un ésser estimat i 

que degut a la situació de confinament no podien ser acompanyats per la seva família. 

La campanya "Portes tancades; finestres i cors oberts" ha impulsat actuacions per 

compensar la solitud, l’angoixa o l’aïllament d’infants i persones grans durant el 

confinament amb l’enviament missatges de suport virtual a les persones que eren a les 

residències, donant suport telefònic a persones que viuen soles, llegint un llibre per telèfon 

a persones grans i felicitant l’aniversari a persones grans confinades amb una cançó i als 

infants amb un vídeo. 

Per ajudar les famílies durant el confinament, en el marc del projecte Manresa 2022,  el 

programa Lotus ha elaborat vídeos de suport emocional i la iniciativa "Anima l'ànima" ha 

recollit testimonis del confinament. Des del servei de Cooperació, també ha difós per les 

xarxes socials jocs per a la família i vídeos sobre persones que han afrontat la Covid-19 en 

realitats complexes.  

La lluita contra la Covid-19 ha estat un esforç col·lectiu ingent però, malgrat tot, ha estat la 

crisi sanitària més important en més de cent anys, i milers de persones hi ha perdut la vida. 

És per aquest motiu que, quan la situació ho permeti, tenim el deure d’homenatjar les 

persones que ens han deixat i promoure accions institucionals de reconeixement als i les 

professionals i al voluntariat que han treballat i segueixen treballant per pal·liar els efectes 

de l’epidèmia.  

11. Àmbit emocional 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

11.1. Oferir un servei 

d'atenció psicològica i 

assessorament a 

víctimes de violència 

masclista 

Recursos 

interns 
     

Completada 

11.2. Articular un 

servei 

d’acompanyament  

en el dol. 

Recursos 

interns 
     

Completada 

11.3. Impulsar 

actuacions de suport 

emocional a infants i 

persones grans. 

2.255,33 € 2.255,33 € 

    

Avançada 

11.4. Impulsar accions 

per ajudar les famílies 
Recursos 

     

Iniciada 

Actualitzat l’11/11/2020 
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durant el confinament. interns 

11.5. Plantejar accions 

de resposta als 

efectes devastadors 

pel que fa a la salut 

mental de les 

persones i en la gestió 

de les emocions. 

Recursos 

interns 
 

    
En procés 

11.6. Promoure 

accions institucionals 

de reconeixement als i 

les professionals i al 

voluntariat. 

Pendent 

d’avaluació 
 

    
Avançada 

11.7. Homenatjar les 

víctimes de la Covid-

19. 

4.299,84 € 4.299,84 € 
    

Completada 

11.8. Adaptació 

online dels tallers 

per a centres 

educatius sobre 

cultura de la pau, 

empatia i educació 

en valors. 

Recursos 

interns 
   

    

En procés 

11.9. Curs de 

comunicació no 

violenta i prevenció 

de conflictes per a 

mestres i educadors 

i educadores, 

adaptat online. 

1.000,00 € 1000,00 €   

    

Completada 

11.10. Cicle per 

repensar la societat 

postcovid. 

980,00 € 400,00 €  580,00 € 

    

Completada 

TOTAL 8.535,17 € 7.995,17 €  580,00 € 
 

  

 

12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes 

12.1. Actualització del novembre 

Durant aquests mes s’ha acabat de completar l’adaptació de la Casa Flors Sirera a les 

mesures higièniques i de seguretat que es requereixen en el context de la covid-19, amb 

l’objectiu que es pugui cedir a entitats o col·lectius que necessitin espais per fer-hi 

activitats i que les puguin desenvolupar amb totes les garanties sanitàries. 

Pel que fa a l’actuació de fomentar espais de cooperació i suport mutu per atendre 

necessitats de la ciutadania, s’ha actualitzat el cost derivat del projecte de voluntariat i 

suport mutu al Centre Històric de La Canal, que s’eleva a  8.344,50 €, amb l’aportació de 
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6.982,54 euros dels Fons FEDER, a través del programa URBACT, i  1.361,96 euros de 

recursos municipals. 

12.1. Informe de juliol 

S’ha començat a actuar en el foment d’espais de cooperació i suport mutu per atendre 

necessitats de la ciutadania, una de les actuacions suggerides en la comissió de 

seguiment del Pla de Desenvolupament Local i Serveis Generals, amb l’adequació de 

l’espai de La Canal, una iniciativa situada al Centre Històric que rep finançament europeu 

del projecte URBACT Re-Grow City. 

12.2. Informe de juny 

La feina del voluntariat i de les xarxes ciutadanes es fa més necessària que mai. La crisi 

també ha permès a l’Ajuntament la gestió de voluntariat, un element clau fins ara legalment 

no permès que treballarem per consolidar i incentivar encara més. 

El projecte ‘Mascaretes’ es va posar en marxa durant el mes de març, a l’inici de la 

pandèmia de la Covid-19 amb una crida a la ciutadania demanant la col·laboració 

d’aquelles persones que volguessin col·laborar en la confecció de mascaretes. 

L’Ajuntament ha proporcionat, durant els darrers tres mesos, el material per confeccionar 

les mascaretes de forma individualitzada per cada una de les persones cosidores. També 

des de l’Ajuntament s’ha portat a cada domicili aquest material i, un cop les mascaretes 

han estat confeccionades, s’han recollit de nou a cada llar. El resultat en xifres d’aquest 

projecte és, fins al dia d’avui, la confecció i distribució  per part del voluntariat d’unes 

12.500 mascaretes. 

La donació de roba per part de diverses empreses també ha permès aprofitar aquesta 

plataforma de voluntariat per a la confecció de bates que han servit per a protegir personal 

sanitari. 

En aquest àmbit, des de Serveis Socials també s’ha activat un nou projecte de voluntariat 

comunitari per portar la compra més essencial (aliments i medicaments).a casa a persones 

grans, persones amb dificultats de mobilitat o altres persones en situació de risc real per la 

malaltia que viuen soles i que és aconsellable que no surtin de casa. 

Des de la regidoria de Barris i Acció Comunitària ha estat s’han fet diverses actuacions per 

fomentant la cohesió veïnal, la interacció (telefònica o per xarxes) entre les persones i el 

sentit de pertinença a una comunitat, motivant el tenir cura els uns dels altres -

especialment d’infants i de persones grans-  i a donar eines, idees i motivació per sortir 

plegats de la situació.  

Com a via per consolidar i incentivar el voluntariat a la ciutat es continuarà donant suport a 

projectes com el del nou grup de voluntariat sorgit al Centre Històric, La Canal, un cop 

finalitzi el projecte europeu URBACT Re-Grow City que finança aquesta iniciativa fins al 

juny de 2021. 
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12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes 

  Cost total Ajuntament 
Recursos altres administracions Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

12.1. Impulsar i 

coordinar actuacions de 

voluntariat comunitari 

durant la crisi sanitària 

de la Covid-19. 

8.250,00 € 8.250,00 € 
   

 

Completada 

12.2. Fomentar espais 

de cooperació i suport 

mutu per atendre 

necessitats de la 

ciutadania. 

8.344,50 € 1.361,96 € 
  

6.982,54 € 

 

Completada 

12.3. Consolidar i 

incentivar el voluntariat a 

la ciutat. 

Recursos 

interns     

 

Avançada 

12.4. Adaptar la Casa 

Flors Sirera al context 

covid per a la cessió 

d'espais per fer-hi 

activitats. 

Recursos 

interns 
     Completada 

TOTAL 16.594,50 € 9.611,96 € 
  

6.982,54 € 

 

 

 

13. Seguiment del Pla i transparència 

13.1. Actualització al novembre 

En aquest apartat, cal ressenyar la incorporació de la tècnica encarregada de fer el 

seguiment del Pla de Reconstrucció el passat 30 d’octubre, juntament amb dues persones 

més que s’encarregaran de vetllar pel compliment de les actuacions incloses al Pla i 

impulsar el seu desenvolupament. 

Per altra part, els serveis municipals han estat analitzat internament les propostes 

plantejades pels assistents a la Taula de Seguiment del juliol passat, així com algunes 

propostes que han arribat a través de la web del Pla, de cara a poder fer un retorn en les 

properes trobades que es puguin convocar -ja siguin sectorials o de la Taula- amb el 

marge que permetin les limitacions que imposi l’evolució de la crisi sanitària. 

13.2. Informe de setembre 

En aquest apartat, cal ressenyar la sessió constitutiva de la Taula de Seguiment del Pla 

local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, celebrada el 22 de juliol al Museu 

de la Tècnica i comentada a l’apartat 0 d’aquest informe, durant la qual es va presentar la 

nova web del Pla, un instrument que té el doble objectiu d’establir un canal de comunicació 

periòdic amb el conjunt de la ciutadania i d’esdevenir una eina per rebre propostes de la 

ciutadania. 

Actualitzat l’11/11/2020 
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13.3. Informe de juliol 

La principal novetat en aquest àmbit és la convocatòria de la Taula de Seguiment del Pla 

local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa per frenar els efectes de la Covid-

19, que es constituirà el 22 de juliol
32

. L’acte comptarà amb la participació de representants 

del govern municipal i dels grups polítics amb representació al consistori, així com 

d’entitats i organitzacions de l’àmbit econòmic i social de la ciutat, del món del lleure, dels 

consells municipals sectorials, d’institucions de l’àmbit sanitari, universitari i professional i 

també de les empreses municipals. 

A més a més, està prevista la creació d'una comissió municipal interdepartamental 

d'impuls, coordinació i seguiment del Pla i de les mesures de recuperació que s’impulsin 

des de cada servei i regidoria, formada inicialment per responsables polítics i personal 

tècnic implicat en el pla, i amb mecanismes de col·laboració amb els agents de la ciutat i 

de participació ciutadana.  

Paral·lelament, es començarà a treballar en el disseny, execució i supervisió de la 

implementació d’una estratègia global de ciutat per als propers 10 anys: l’Agenda 2030 de 

Manresa.   

13.4. Informe de juny 

L'Ajuntament de Manresa va posar en marxa un nou portal web amb tota la informació 

municipal relacionada amb el coronavirus, el 21 de maig, que recull tota la informació 

generada pel consistori i els diferents serveis municipals, així com les últimes novetats 

relacionades amb les mesures i normatives impulsades pels governs de la Generalitat i de 

l'Estat.  

El nou espai agrupa i ordena els continguts fins aquell moment s'integraven directament en 

diferents apartats de la web de l'Ajuntament de Manresa. D'aquesta forma, l'usuari pot 

accedir amb més facilitat a la informació que busca i veure, a simple vista, el gran volum 

d'informació que té al seu abast sobre la situació del coronavirus a Manresa.  

S'estructura en diferents apartats i ofereix una àmplia varietat de continguts, que van des 

del document de les Bases del Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de 

Manresa fins a les notícies d’actualitat o quin és l’estat dels serveis municipals en cada una 

de les fases del confinament. 

Pel que fa estrictament al seguiment del Pla de Reconstrucció, s’ha començat a articular 

un mecanisme de seguiment permanent del Pla amb els grups municipals a través de 

reunions periòdiques sectorials de les diverses àrees de l’Ajuntament i amb aquest mateix 

informe que s’anirà actualitzant i del qual es donarà compte en cada un dels plens que es 

vagin celebrant. També està previst constituir properament una taula de seguiment del Pla 

àmplia i transversal amb la participació dels agents implicats. 

Finalment, la contractació d'un/a tècnic/a municipal específic a partir d’un ajut concedit per 

la Generalitat permetrà reforçar la tasca de seguiment que ara fan els serveis municipals i 

establir una calendarització i una avaluació molt més aprofundida de les mesures del Pla.  
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 https://www.manresa.cat/web/noticies/8187-la-taula-de-seguiment-del-pla-local-de-reconstruccio-social-i-economica-
de-manresa-per-frenar-els-efectes-de-la-covid-19-es-constituira-el-22-de-juliol 

https://www.manresa.cat/web/noticies/8187-la-taula-de-seguiment-del-pla-local-de-reconstruccio-social-i-economica-de-manresa-per-frenar-els-efectes-de-la-covid-19-es-constituira-el-22-de-juliol
https://www.manresa.cat/web/noticies/8187-la-taula-de-seguiment-del-pla-local-de-reconstruccio-social-i-economica-de-manresa-per-frenar-els-efectes-de-la-covid-19-es-constituira-el-22-de-juliol
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S’està treballant també per impulsar eines per rebre propostes de la ciutadania i establir un 

canal de comunicació periòdic amb el conjunt de la ciutadania per informar sobre els 

resultats del Pla. 

13. Àmbit de seguiment del Pla i transparència 

  Cost total Ajuntament 
Altres recursos Menys          

ingressos 
Estat 

d'execució Generalitat DIBA Altres 

13.1 Activar un nou 

espai sobre la 

Covid-19 a la web 

municipal. 

Recursos 

interns 

     

Completada 

13.2. Impulsar eines 

per rebre propostes 

de la ciutadania. 

 Recursos 

interns  

     

Completada 

13.3. Contractar 

un/a tècnic/a 

municipal per fer el 

seguiment del Pla 

de Reconstrucció. 

41.000,00 € 6.600,00 € 34.400,00 € 

   

Completada 

13.4. Constituir una 

taula de seguiment 

del Pla amb els 

agents implicats. 

470,00 € 470,00 €     Completada 

13.5. Fer una 

calendarització i una 

avaluació de les 

mesures del Pla. 

 Recursos 

interns  
     Iniciada 

13.6. Articular un 

mecanisme de 

seguiment 

permanent del Pla 

amb els grups 

municipals. 

 Recursos 

interns  
     Avançada 

13.7. Establir un 

canal de 

comunicació 

periòdic amb el 

conjunt de la 

ciutadania per 

informar sobre els 

resultats del Pla. 

 Recursos 

interns  
     En procés 

TOTAL 41.470,00 € 7.070,00 € 34.400,00 € 
  

 

 

 

QUADRE RESUM 

El següent quadre mostra un resum del cost econòmic de les mesures agrupades per 

àmbits en el moment de fer el tancament d’aquest cinquè informe del Pla local de 

Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa corresponent al mes de novembre de 2020. 

En posteriors edicions s’aniran actualitzant les xifres per completar el seguiment del 

recursos pressupostaris que s’hi destinen. 

Actualitzat l’11/11/2020 
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El cost total de les mesures aplicades en els diversos àmbits del Pla a 11 de novembre de 

2020 és de 4.037.313,61 euros. 
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ANNEX I 

Informe de seguiment del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa en 

l’àmbit de Mobilitat 

(novembre 2020) 

 

INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I 

ECONÒMICA DE MANRESA EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT 

11/11/2020 

 

Introducció 

La regidoria d’Urbanisme i Mobilitat ha anat planificant i adoptant un seguit de mesures i 

actuacions que potencien els desplaçaments a peu i en transport públic amb l’objectiu de 

donar seguretat a les persones, un cop s’ha anat avançant en la disminució de restriccions 

de desplaçaments ocasionada per la covid-19, que en una fase inicial va ser molt 

restrictiva, i per tal que els desplaçaments dins la ciutat es facin d’una forma sostenible i 

segura,  

Per aconseguir-ho, s’està treballant amb diferents línies d’actuació, que passen per  

ampliacions tàctiques de voreres en itineraris concorreguts de la ciutat i de connexió dels 

barris amb el centre; ampliació dels accessos als centres escolars que ho requereixin, 

adopció de mesures per tornar la confiança el l’ús del transport públic, implantació de 

zones pacificades que faciliten la utilització d’aquestes vies per modes com la bicicletes o 

els vehicles de mobilitat personal, així com altres actuacions de seguretat viària que 

persegueixen facilitar els desplaçaments a peu o en modes de mobilitat sostenible per la 

ciutat.   

Per altra banda, s’han anat prenent mesures per tal que l’ús del vehicle privat i de transport 

de mercaderies sigui més racional, per reduir la contaminació i evitar de nou congestions i 

accidents, afavorint l’ús dels aparcaments de rotació (zona blava i pàrquings públics) i els 

aparcaments dissuasius de la ciutat; així com creant zones 30, on la velocitat serà més 

reduïda i permet una millor coexistència amb vianants i ciclistes, o bé establint una nova 

senyalització més clarificadora per a les zones de distribució de mercaderies. 
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1. SERVEI DE BUS URBÀ i INTERURBÀ 

 

 

 
 

 

 Objectiu: recuperació de viatgers 

 Actuacions realitzades:  

 campanyes comunicació retorn de confiança 

 bitllet senzill a 1 euro tot l’estiu 

 Bus nocturn Festa Major 

 Reforç neteja 

 Obsequi 10.000 mascaretes. 

 Nou vehicle pis baix per al barri de Pare Ignasi Puig 

 Increment de servei línia Navarcles, St. Fruitós, Manresa 

 Actuacions en curs: formació als instituts de transport públic (projecte 

viatjo amb tu) 

 Actuacions proposades:  

 increment busos híbrids 2021 (3) 

 Noves marquesines i andanes,  pantalles electròniques 

 Nova T-jove 18 per al bus urbà 

 

 

 

1.1. Balanç de viatgers 2019 i 2020   

 

L’any passat el servei de bus urbà de Manresa va superar els 2,2 milions de viatgers -

2.218.621 viatgers-, amb un increment del 8,6%, respecte l’any anterior, que va tenir 

2.043.825 viatgers. 

  

Aquestes bones dades del 2019, continuaven els dos primers mesos de 2020, quan es va 

registrar un increment de viatgers del 9,2%, respecte l’any anterior, superant quinze dies 

els 9.000 viatgers diaris durant el mes de febrer. 
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Un cop entrats en la crisi de la Covid-19, a partir de mitjans de març, i amb les restriccions 

a la mobilitat de les persones, el servei es va haver d’ajustar a les noves normatives i a la 

demanda, tot i que sempre es va mantenir una part del servei per a cobrir les necessitats 

bàsiques de la  ciutadania. 

En línies generals, per tal de fer un balanç del servei durant aquests mesos de pandèmia, 

a l’inici es va produir una reducció dràstica dels usuaris, a l’entorn del 90%. 

Progressivament, quan es van anar aixecant les restriccions de mobilitat de les persones i 

amb la implantació de noves mesures al transport com són la neteja diària de tots els 

busos i parades, l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes i les diferents campanyes que 

s’han dut a terme, s’ha anat recuperant la confiança i els usuaris. 

 

Aquest increment de viatgers ha estat progressiu, però lent. El mes d’agost hi va haver 

94.214 viatgers mentre que el mateix mes del 2019 es van registrar 132.383 viatgers, això 

suposa una reducció del 29%. 

 

Si es valoren les dades comparant l’acumulat anual, el descens de viatgers és del 40,5%, 

d’una forma molt equilibrada en totes les línies del servei de la ciutat. 

 

Malgrat aquestes circumstàncies, en tot moment hi ha hagut una aposta clara pel transport 

públic de la ciutat. Durant els dos primers mesos de la pandèmia es va reduir el servei, 

però a partir del 22 de juny  ja es va restablir completament el 100% del servei habitual, 

per tal d’oferir la màxima qualitat als usuaris. 

 

1.2. Repartiment de mascaretes, neteges especials i campanya retorn de la 

confiança 

 

El mes de juny es va fer un repartiment de 10.000 

mascaretes als busos urbans, amb una  campanya 

publicitària en busos i marquesines per tal 

d’informar de l’obligatorietat del seu ús i recuperar 

la confiança en el servei. 

 

S’ha establert un protocol de neteges en els busos 

i parades del servei per assegurar la correcte 

higiene de tots els elements, mitjançant productes 

desinfectants i ozó. 

 

També s’ha fet una campanya amb vinils a busos i marquesines de retorn de la confiança 

per als usuaris del bus urbà.  
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1.3. Bus nocturn Festa Major 

 

Durant tota la setmana de Festa Major de Manresa, 

per tal de promocionar l’ús del transport públic, es va 

posar en servei un bus nocturn gratuït especial, des 

de les 22 hores fins a les 2 de la matinada. 

 

 

 

1.4. Bus a 1 euro  

 

A partir del mes de juliol, es va iniciar una 

campanya del bitllet senzill a un euro per atraure 

nous viatgers. Aquesta campanya es va realitzar 

fins passada la Setmana Europea de la Mobilitat, 

cap a finals de setembre.  

 

Aquesta campanya, a diferència d’anteriors 

campanyes del bitllet de bus a 1 euro, ha tingut uns resultats modestos ja que s’ha 

constatat un traspàs de viatgers de T-10 al bitllet senzill, ja que el preu de la T-10 (0,91 €) 

és molt similar al bitllet senzill.  

 

Sí que es detecta un increment de l’ús de la T-mes durant tot l’any, amb un augment del 

18% respecte l’any anterior, tot i el descens de validacions global. Cal esmentar que es va 

fer una aposta important per aquest títol que ofereix viatges il·limitats durant 30 dies des de 

la primera validació per un preu de 32€ (1 euro al dia), amb una rebaixa respecte a l’any 

anterior de la tarifa del 20%. 

 

1.5. Viatjo amb tu: formació en transport públic a instituts 

  

Aquesta formació, que ja fa uns anys que es realitza, es dirigeix a tots els estudiants de la 

ciutat de 1r d’ESO. Consisteix en una sessió d’una hora a l’aula on s’explica com anar en 

transport públic urbà per la ciutat: línies, horaris, títols de transport, com la T-16 que en 

aquesta edat és molt adequada perquè els nens ja tenen suficient autonomia per viatjar 

sols i el títol permet viatjar gratuïtament en transport públic urbà. 

 

En aquests moments es considera molt important l’aposta per aquesta formació de cara a 

afavorir un canvi de model de ciutat. 

 

1.6. Nova T-jove 18 al bus urbà 

  

Una de les accions que l’Ajuntament de Manresa estudia 

per implementar aviat és un nou títol per al bus urbà que 

permeti viatges gratuïts fins als 18 anys, incrementant 

així la vigència de la targeta T-16.  
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El projecte de la nova T-jove té com a objectiu cobrir també la franja dels 16 als 18, una 

edat en la qual s’incrementa la mobilitat personal dels nois i noies, que ja son totalment 

autònoms en els desplaçaments i a més acostumen a tenir molta consciència 

mediambiental. 

 

D’aquesta forma es promou l’ús del transport públic entre la joventut i, un cop coneixen el 

servei, més endavant es poden convertir es usuaris habituals i utilitzar-lo com a forma 

habitual per als seus desplaçaments per la ciutat, contribuint a fer de Manresa una ciutat 

més sostenible i segura. 

 

1.7. Altres millores: renovació de la flota amb busos híbrids, noves 

marquesines i panells electrònics 

 

Es continuaran realitzant promocions diverses en motiu de diferents actes de la ciutat on 

es consideri necessari i també s’instal·laran marquesines i andanes a diverses parades, 

per tal de millorar el confort i l’accessibilitat de les parades.  

 

S’està en procés de compra de tres nous busos híbrids per a la flota que han d’entrar en 

servei el 2021. També s’incrementaran el nombre de pantalles electròniques solars a les 

parades amb indicació del temps real de pas dels autobusos, cosa que dona molta fiabilitat 

als usuaris. 

 

2. MILLORA DELS ITINERARIS DE VIANANTS 

 

 

 
 

 

 Objectiu: ampliar els espais per anar a peu, més distàncies de 

seguretat 

 Actuacions realitzades: voreres itineraris al centre 

 Actuacions a estudiar: carretera del Pont de Vilomara, Cos- Magnet 

carretera Santpedor, St. Cristòfol 
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Les actuacions de millora dels itineraris de vianants per tal de facilitar el manteniment de 

les distàncies de seguretat han suposat l’ampliació de voreres al llarg de dos quilòmetres 

de carrers, creant itineraris a la calçada a l’espai ocupat per l’estacionament de vehicles
33

.  

  

L’actuació s’ha centrat en aquelles zones i itineraris de la ciutat en les quals es feia més 

necessari per la seva dimensió i la seva afluència de persones. Així, s’ha eixamplat l’espai 

per a vianants de diverses voreres amb amplades insuficients —en la major part dels 

casos ocupant franges d’aparcament de vehicles—, s’ha incrementat l’espai en algunes 

cruïlles de carrers que presentaven molta densitat i s’ha ampliat també l’espai públic 

d’accés a alguns equipaments.  

 

Els treballs han consistit en l’eliminació de franges d’aparcament, en la millora de la 

pavimentació, en la implantació d’elements de mobiliari urbà —sobretot jardineres— i en la 

millora i reordenació de la senyalització viària. 

  

Les intervencions s’han fet inicialment amb caràcter provisional, si bé es porten a terme 

en aquelles zones i itineraris de la ciutat en què per dimensió i afluència de persones és 

més necessari. Així doncs, són espais en què, progressivament i en la mesura del 

possible, caldrà actuar amb posterioritat de forma definitiva eixamplant voreres i plantant-hi 

arbrat, ja que completen l’estructura bàsica de vianants de l’àrea central de la ciutat o de 

l’estructura de relació entre el centre i diferents barris de la ciutat. 

 

Els treballs es van iniciar al carrer Guimerà, entre el passeig Pere III i el carrer Casanova. 

En concret, es va eliminar l’aparcament del costat dret del carrer Guimerà, on hi ha places 

de zona blava, de motos i la parada de taxis, que es reubica al mateix carrer Guimerà, 

però a l’altra banda de la vorera, entre el carrer Puigterrà de Baix i el Sant Joan Baptista la 

Salle. 

  

Van seguir a l’entorn del Mercat de la Sagrada Família. Al carrer Sant Cristòfol s’ha 

prohibit l’aparcament al costat del mercat (zona de càrrega i descàrrega), mentre que 

l’estacionament en bateria del carrer Arquitecte Montagut, també al costat del mercat, s’ha 

dividit en dues meitats per tal d’ampliar l’espai de vianants i senyalitzar-hi la zona de 

càrrega i descàrrega. 

  

També s’ha actuat al carrer dels Infants (itinerari principal de connexió del centre comercial 

amb el Centre Històric); a l’espai d’espera de la cruïlla semaforitzada entre la carretera de 

Vic, carrer Infants i Sant Joan Baptista la Salle; al carrer Súria (lligam entre el sector 

Bases/Universitat amb el Passeig Pere III); al carrer Saclosa (connexió entre el barri de 

Plaça Catalunya i l’àrea central); al carrer Santa Clara (itinerari entre el centre de la ciutat i 

els barris de la Balconada, Cal Gravat i l’hospital de Sant Joan de Déu); al carrer Soler i 

March (accés a l’ambulatori central de la ciutat); al carrer Sant Josep (itinerari principal 

entre el barri del Poblenou i l’àrea central de la ciutat); i al carrer Sant Fruitós (itinerari 

entre el barri de Plaça Catalunya i el Passeig Pere III). 
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 https://www.manresa.cat/web/noticies/8003-l'ajuntament-de-manresa-amplia-l'espai-per-a-vianants-al-llarg-de-dos-

quilometres-de-carrers-per-garantir-la-distancia-de-seguretat-entre-la-ciutadania 
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3. MILLORA DELS ACCESSOS ESCOLARS 

 

 

 
 

 

 Objectiu: donar més amplitud a les zones d’accés on hi pot haver 

acumulacions de persones 

  Àmbit del projecte: tots els centres escolars de la ciutat 

  Actuació: 11 centres escolars 

 

Coincidint amb l’inici del nou curs escolar 2020-2021, i atenent a les especials 

circumstàncies derivades de la covid-19, s’ha ampliant l’espai dels vianants de les voreres 

a l’entorn dels accessos a les escoles per tal de donar més espai als seus usuaris i facilitar 

el manteniment de les distàncies de seguretat
34

.  

 

Seguint la línia iniciada al maig en diversos punts de la ciutat per a l’ampliació de l’espai 

destinat als vianants, es va fer un estudi per detectar quins centres educatius tenien 

mancances d’espai que va permetre elaborar un projecte per ampliar l’entorn d’una 

dotzena de centres de Manresa: Institut Pius Font i Quer, Escola Bages, FEDAC Manresa, 

Joviat I i II, Escola Valldaura, Ave Maria, La Salle, Vedruna Manresa, Escola la Font, 

Institut Lacetània i escola Oms i de Prat. 

 

En aquests centres, s’han pintat amb pintura verda (que incorporen pictogrames de 

petjades i fulles) les zones de vianants d’accés per millorar les distàncies interpersonals 

d’infants i joves, i acompanyants, en aquests punts concorreguts.  

 

Per fer-ho, s’han eliminat franges d’estacionament de vehicles en calçada, s’ha col·locat 

senyalització horitzontal i vertical i s’han instal·lat fites de seguretat en l’àmbit d’actuació, al 

mateix temps que s’han desplaçat elements de mobiliari o senyalització actuals. L’actuació 

s’ha afegit a les mesures ja previstes per cada centre educatiu  per evitar aglomeracions, 

com l’ampliació del nombre d’accessos i l’esglaonament horari de les entrades. 
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 https://www.manresa.cat/web/noticies/8316-manresa-inicia-un-curs-escolar-adaptat-a-la-covid-amb-11-301-alumnes-
i-una-ratio-mitjana-global-de-20-alumnes-per-grup 
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4. MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE 

 

 

 
 

 

 Objectiu: millorar la seguretat viària a la ciutat, amb principal incidència en 

els desplaçaments a peu 

 Actuacions proposades:  

 Zona 30 al centre (barris: Poble Nou, Passeig i Rodalies, Crta 

Santpedor) 

  Semaforització pas vianants CAP Sagrada Família 

  Millores camins escolars 

  Projecte participatiu Manresa a pas segur 

  Ampliació illes de vianants 

 

Durant el 2020 i els primers mesos de 2021, la regidoria de Mobilitat té en marxa un munt 

d’iniciatives adreçades a un desenvolupament urbà més sostenible i saludable per a la 

ciutadania, que fomenten l’ús de modes de transport sostenibles com anar a peu, en 

bicicleta o en transport públic, la protecció de la qualitat de l’aire i la prevenció d’accidents 

de trànsit. 

 

4.1. Zona 30 al centre de la ciutat 

 

Per tal de pacificar el trànsit i facilitar l’ús de les bicicletes i els elements de mobilitat 

personal com els patinets, es redueix el límit de velocitat en determinats carrers a 30 km/h. 

Amb aquesta actuació també es pretén donar més seguretat als passos de vianants i 

reduir la contaminació. 

 

4.2. Millora dels camins escolars 

 

El projecte “Camí escolar”, és una iniciativa per promocionar l’autonomia personal i modes 

de transport més sostenibles per arribar als centres educatius. 

 

Hi ha una comissió entre Ensenyament, Mobilitat i els centres educatius que s’hi volen 

incorporar, on es proposen mesures per tal de millorar la mobilitat i fomentar l’autonomia 

dels nens i nenes en el trajecte d’anar a les escoles. 
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4.3. Mesures de seguretat viària a passos de vianants 

  

L’Ajuntament de Manresa té l’objectiu de millorar la seguretat viària, sobretot  als passos 

de vianants amb la finalitat de reduir l’accidentalitat. 

 

Hi ha previst un nou pas de vianants semaforitzat al carrer Sant Cristòfol amb Arquitecte 

Montagut, una actuació que donarà seguretat a l’itinerari de vianants del barri de la Font 

dels Capellans al CAP i al Mercat de la Sagrada Família. 

 

4.4. Manresa a pas segur 

 

També està previst dur a terme properament l’actuació del projecte escollit als darrers 

pressupostos participatius. Es tracta de la proposta “Manresa a pas segur”, del Montepio 

de Conductors, que preveu instal·lar  passos de vianants intel·ligents i il·luminats a Sant 

Joan de Déu i al carrer Francesc Moragas, així com elements de detecció de velocitat 

pedagògics per ajudar a reduir els riscos i la sinistralitat de vianants i conductors. 

 

4.5. Ampliació de les illes de vianants 

 

Un dels aspectes del nou Pla de Mobilitat que està en procés d’elaboració serà l’ampliació 

de les illes de vianants, entre les quals destaca la futura transformació d’un espai 

emblemàtic com el carrer Guimerà, amb l’objectiu de convertir l’espai en una zona de 

prioritat per a vianants.  

5. MOBILITAT I GÈNERE 

 

 
 

 

 Objectiu: incloure els aspectes de gènere en la mobilitat de la ciutat 

 Actuacions realitzades: presentació del tema al Consell de Mobilitat 

 Actuacions proposades: estudi instal·lació càmeres a l’interior dels 

busos, increment il·luminació a parades. Apartat específic al Pla de 

Mobilitat de la ciutat. 
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El passat 20 de juliol, en el marc la Taula de la Mobilitat de la ciutat, que està integrada per 

diferents entitats, empreses i representants a títol individual interessats en la gestió i 

planificació de la mobilitat de la ciutat, es va tractar com a punt de l’ordre del dia la 

mobilitat en clau de gènere. 

 

En aquest sentit, es van comentar diverses mesures les quals es podrien aplicar a la ciutat 

per tal de millorar la seguretat en els desplaçaments de les dones. Per exemple, la 

utilització de càmeres al transport públic, per seguretat i evitar casos d’abusos o la millora 

de la il·luminació nocturna en determinats punts on hi ha poca llum. 

 

En aquests moments s’està fent un estudi de la possible aplicació d’aquests sistemes. Pel 

que fa al sistema de càmeres, tot i que dissuadeixen conductes agressores, té un aspecte 

negatiu en la privacitat de les persones. Per aquest motiu es preguntarà a l’enquesta anual 

als usuaris del transport urbà el seu nivell de seguretat enfront a aquests tipus de 

situacions dins el bus i a les parades.  

 

Pel que fa a la il·luminació nocturna de les parades també s’ha estudiat un sistema amb 

plaques solars i leds per tal d’incrementar la il·luminació en algunes parades que per la 

seva ubicació s’ha detectat ho requereixen. 

 

Es continuaran portant a terme més accions en aquest àmbit durant la redacció del nou Pla 

de Mobilitat Urbana Sostenible. 

 

6. MILLORA EN LA DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES 

 

 

 

 Objectiu: millorar l’ús adequat de 

les zones de càrrega i descàrrega. 

 Actuacions realitzades:  

 Nova senyalització. 

 Actuacions en curs:  

 Nova regulació del seu 

funcionament: utilització 

disc horari. 

 

 

S’ha procedit a canviar la senyalització de les zones de càrrega i descàrrega, fent-la més 

entenedora i amb l’obligatorietat d’ús de disc horari per tal de limitar el temps màxim de les 

operacions
35

.  

La senyalització clarifica que l’ús d’aquetes zones està restringit a vehicles de distribució 

de mercaderies.  

                                                
35

 http://www.manresa.cat/web/noticies/8442-manresa-inicia-els-treballs-de-millora-de-la-senyalitzacio-informativa-de-

les-zones-de-carrega-i-descarrega-de-distribucio-de-mercaderies 
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L’objectiu de la nova senyalització és disminuir la indisciplina que tenen aquestes zones i 

facilitar l’ús de les zones reservades per a facilitar les operacions de càrrega i descàrrega 

als distribuïdors de mercaderies i evitar que hagin de fer aparcaments irregulars ocupant 

espais de vianants que son precisament els que es volen preservar per la covid-19. 

 

A més, en motiu de la pandèmia, l’augment de les vendes per internet ha propiciat també 

un increment de la circulació de vehicles per distribuir les mercaderies adquirides en 

plataformes online, un fet que ha implicat també un increment de la necessitat de zones de 

càrrega i descàrrega. 

 

Per aquest motiu és encara més important que les zones que hi ha actualment a la ciutat 

estiguin ben utilitzades. 

 

7. MESURES DE BONIFICACIÓ D’APARCAMENT 

 

 

 
 

 

 Objectiu: facilitar l’aparcament als vehicles de residents i clients 

comerços. 

 

  Actuacions realitzades:  

 Gratuïtat zona blava durant el confinament total 

 10.000 vals d’aparcament gratuït de pàrquing municipals als 

comerços, per entregar als seus clients 

 2.000 vals d’aparcament gratuït de la zona blava als comerços, 

per entregar als seus clients. 
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7.1. Gratuïtat zona blava fase confinament total. 

 

Des del dia 16 de març la zona blava de la ciutat va estar fora de servei, fins que es va 

anar incrementant de nou la mobilitat, amb la retirada de les primeres restriccions, i es va 

fer palès que era necessari tornar-la a posar en servei, per tal que hi hagués rotació al 

centre de la ciutat. 

 

7.2.   Aparcament i targetes de bus gratuïts per al comerç 

 

L’Ajuntament de Manresa va reobrir a principis de maig l’aparcament en rotació per al 

públic general dels tres pàrquings municipals gestionats per Forum —Quatre Cantons, 

Puigmercadal i Centre Històric..  

  

Els tres pàrquings es van tancar a la rotació a l’inici de l’estat d’alarma decretat pel Govern 

estatal. El tancament es va fer seguint les mesures de seguretat per fer front a la 

propagació de la covid-19 i, també, perquè la mobilitat a partir del 16 de març es va reduir 

molt notablement. 

 

Per a aquests tres pàrquings públics es van posar en circulació 10.000 vals d’aparcament 

gratuït (de mitja hora i d’una hora sencera) que es van distribuir entre els clients i clientes 

dels comerços de les associacions de comerciants. La UBIC es va encarregar de fer-ne el 

repartiment. 

 

També es va fer distribució a través de la UBIC de 2.000 vals d’aparcament de zona blava 

de 1 € cada un, per tal que els distribuïssin als seus clients. 

 

Així mateix també es van distribuir, 2.000 targetes T-2, de dos viatges en bus urbà per als 

clients dels comerços. 

 

8. NOU PLA DE MOBILITAT 

  

Totes aquestes accions per tal de millorar l’ús del transport públic, incrementar les zones 

per a vianants, es veuran reflectides al nou Pla de Mobilitat. L’Ajuntament de Manresa, 

amb la suport de la Diputació de Barcelona, està en procés de licitació del concurs per al 

nou Pla, que ha de renovar l’actual, vigent des de l’any 2011. 

 

Les estratègies que regeixen l’actual pla de mobilitat urbana són les següents: 

 

  Promocionar el transport públic 

  Potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta 

  Regular els desplaçaments en vehicle privat 

  Regular la distribució de mercaderies 

  Disminuir la indisciplina d’estacionament 

  Aconseguir una utilització més eficient del vehicle privat 
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  Disminuir la contaminació generada pels vehicles 

  Fomentar hàbits i entorns més segurs 

 

ANNEX II 

Informe de seguiment del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa en 

l’àmbit de Joventut 

(novembre 2020) 

 

INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I 

ECONÒMICA DE MANRESA EN L’ÀMBIT DE JOVENTUT 

11/11/2020 

 

1. Oficina Jove del Bages 

 

L’Oficina Jove del Bages ha adaptat l’atenció a les noves mesures COVID, és a dir cita 

prèvia, atencions individualitzades presencials o bé online, per tal d’acompanyar les 

persones joves en el seu procés d’emancipació juvenil.  

A través de la figura del referent d’ocupació juvenil, s’ha intensificat el suport a les 

persones joves en quant la recerca de feina i l’acompanyament a diversos programes 

formatius i ocupacionals. S’estan programant tallers d’ocupació juvenil per combatre els 

efectes de la covid-19 i el primer taller es realitzarà al desembre. 

L’assessoria d’educació s’ha adaptat a format online i també en els casos que ho 

requereixin es poden fer videotrucades. 

L’assessoria de mobilitat ha adaptat la seva atenció online i s’ha fet un recull que es 

publica a les xarxes socials sobre oportunitats de mobilitat en temps COVID. 

L’assessoria de drogues i usos de pantalles manté l’atenció online i s’ha adaptat a atendre 

sobretot aspectes relacionats amb les pantalles.  

El “Punt al pati” i el “Punt al campus” han adaptat la presencialitat als centres de 

secundària i a les universitats en franges més llargues per poder arribar al major part 

d’alumnes.  

Pel que fa al Catàleg de tutories, que inclou les activitats que s’ofereixen a les hores de 

tutoria als centres de secundària, de moment es fan presencials als centres de secundària, 

però s’ha adaptat a la modalitat online per si hi ha algun confinament total, poder continuar 

mantenint aquest servei a l’alumnat dels centres. 

2. Activitats de dinamització per a joves  

 

La programació a l’Espai Joan Amades s’ha adaptat al format online i al desembre està 

previst realitzar una xerrada adreçada a joves sobre l’ús de les xarxes socials, a càrrec d’ 

adolescents.cat, un portal molt visitat per les persones joves. 
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El Casal de Joves La Kampana, davant les noves restriccions i la impossibilitat de poder 

continuar oferint activitats grupals, ha adaptat tota la programació també al format online. 

Cada més es realitza una programació mensual online a través de les xarxes socials i 

sobretot Instagram. També s’ha modificat la intervenció de les educadores, que tres dies  a 

la setmana atenen els i les joves de forma individual a La Kampana, els acompanyen en la 

realització de deures, acompanyament emocional, etc.... i els altres dos dies fan 

d’educadores de carrer, per tal d’arribar a més joves i poder-los acompanyar fora del casal. 

També van fer acompanyament de joves en les proves PCR que es van fer al Barri Antic i 

Escodines els dies 29 i 30 d’octubre. 

Al casal es continuen oferint els projectes adaptats com son les classes de català, que han 

passat a ser individuals, per a joves migrats sols que no poden accedir a cap altre recurs 

degut a la seva situació administrativa. 

3. Suport a les entitats 

 

Es van comprar gels hidroalcohòlics i termòmetres per tal que les entitats de forma 

autònoma puguin continuar mantenint la seva activitat de lleure. També es va oferir la 

possibilitat que les entitats de lleure que tinguessin problemes d’espai poguessin fer ús 

dels equipaments juvenils. 

S’ha continuat convocant el Consell de Joves de forma virtual per tal d’escoltar la veu dels i 

les joves en la situació actual i s’està elaborant un escrit conjunt sobre la visió dels i les 

joves en temps de la covid. 

4. Angels de nit 

 

S’ha iniciat una nova formació dels Àngels de nit i s’està plantejant noves formes d’actuar 

al carrer adaptades als condicionants de la covid. 

5. Campanya: Posa’t la mascareta 

 

Conjuntament amb la regidoria de Ciutat Saludable, de cara al desembre, es vol engegar   

una campanya per xarxes socials per tal que les persones joves expressin com es senten 

portant la mascareta. És una manera de recollir les seves inquietuds i a posteriori es farà la 

reflexió de la importància de l’ús de la mascareta. 

ANNEX III 

Impacte de la covid-19 en el teixit empresarial del Bages 2020 (extracte) 

 
Es fa constar que per economia processal aquest annex el podeu consultar en la seva versió 
íntegra a: 
 
 
 https://www.manresa.cat/docs/arxius/impacte_covid_bages_2020.pdf 

“ 
 
 
 

https://www.manresa.cat/docs/arxius/impacte_covid_bages_2020.pdf
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Abans d’iniciar la seva intervenció en relació a aquest punt de l’ordre del dia, el senyor 
Jordi Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, a més de desitjar una ràpida recuperació 
als regidors i regidores que avui no han pogut assistir, manifesta que vol fer constar 
que no s’han fet els deures en relació al prec que va formular en el passat Ple de la 
Corporació de data 19 de novembre de 2020, sobre plantejar un debat respecte 
l’equilibri entre els drets com a càrrecs electes i la impossibilitat d’assistir als Plens o a 
les Comissions Informatives pel fet d’estar fent quarantena per la Covid-19. 
 

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

 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5

4318923b1?startAt=3485.0 

 

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar alterar l’ordre del dia per tal 
que es comenci amb la sol·licitud de compareixença davant de la resta de punts de 
l’ordre del dia, concretament les intervencions en el dictamen 7.2.1. 
 
L’alcalde informa que en nom del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de 
Catalunya es va decidir que l’Alba i el Josep intervinguessin en aquest punt de l’ordre 
del dia. 
 
7.2 Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
7.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de 

Manresa al “Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de 
Catalunya”, acordat pel Consell Nacional d’Infància i Adolescència de 
Catalunya (CNIAC). (AJT.ADH 4/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Infància, Joventut i Persones 
Grans, de 13 de novembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Des del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya, amb motiu de la 
commemoració del 20-N d’enguany, dia dels drets dels infants, han decidit redactar un 
manifest amb la col·laboració dels Consells Territorials on es centren  en la visió dels 
infants i adolescents en relació a la COVID-19 i volen reivindicar el dret dels infants i 
adolescents a estar informats/des de les mesures que els Governs prenen. 
 
La motivació del manifest és que les persones adultes demanin l’opinió sobre les 
decisions que es prenen al voltant de la COVID-19 i que escoltin  les preocupacions 
d’alguns infants i adolescents. Els infants i adolescents es volen sentir útils davant la 
situació que estem vivint, i en el manifest expressen la seves inquietuds respecte a: 
 
- Adaptació de les escoles a la situació 
- Seguretat de les persones infants i adolescents 
- Sentiments sobre la situació 
- Període de confinament. 
 
En el mateix manifest formulen les demandes següents: 
 
- Més empatia pels alumnes, més recursos i més acompanyament per part del 

professorat. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3485.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=3485.0
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- Més i millor vigilància per part dels policies, professors/es, botiguers/es, etc. Així 
com també demanem a tots els infants i adolescents que siguin responsables amb 
les mesures que hem de seguir. 

- Que hi hagi més material sanitari i que es proporcioni a qui li fa falta. Així com a 
instituts, botigues, etc. I la desinfecció dels llocs públics. 

- Que les persones adultes tingueu més en compte què necessitem els infants i 
adolescents a través del CNIAC, consells municipals, escoles, instituts, etc. 

- Que els mitjans de comunicació utilitzin llenguatges que puguem entendre els 
infants i adolescents. 

 
D’acord amb els informes de la tècnica del programa d’Infància del 13 de novembre 
del 2020 i de la cap de la Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic de l’Àrea, emès en la 
mateixa data. 
 
En conseqüència, com a regidora delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 

 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al manifest en defensa dels drets dels infants i 
adolescents de Catalunya, acordat pel Consell Nacional d’Infància i Adolescència de 
Catalunya amb motiu de la commemoració del dia dels drets d'infants, d’acord amb el 
text que s’acompanya a l’expedient. 
 
SEGON.-  Manifestar el compromís explícit d’implementar, quan correspongui, el 
conjunt de polítiques públiques necessàries i adients per fer realitat els objectius del 
manifest.” 
 
“ 
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L’alcalde manifesta que finalment l’Alba no ha pogut assistir i dóna la benvinguda al 
Josep, membre del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, al 
qual agraeix la seva presència.   
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=4272.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 7.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
 

Tot seguit es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3. 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la votació 

separada dels punts 3.1 i 3.2  de l’ordre del dia.  

 
 
3. ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA  
 

3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions 
dels regidors i regidores amb dedicació exclusiva o parcial. (AJT.DIC 
66/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde, d’11 de novembre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

1. Per resolució de l’alcalde núm. 5475, de 27 de juny de 2020, es van nomenar 
els tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, d’entre els membres 
integrants de la Junta de Govern Local. 

2. En data 6 de novembre de 2020 s’ha informat al servei d’Organització i 
Recursos Humans del nomenament del Sr. Antoni Massegú Calveras com a 
nou director dels Serveis Territorials de la Presidència de la Catalunya Central. 
A conseqüència d’aquest nomenament, el regidor Josep Gili Prat assumirà les 
responsabilitats que tenia Massegú com a cinquè tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Ensenyament i Universitats i president de la Comissió Informativa de 
Drets i Serveis a les Persones. El Sr. Antoni Massegú es mantindrà al govern 
municipal, amb la responsabilitat de regidor delegat d’Esports.  

3. Com a conseqüència de la presa de possessió de 9 de novembre de 2020, del 
senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis Territorials de 
Presidència a la Catalunya Central, aquesta Alcaldia ha dictat Resolució per la 
qual es deixa sense efectes el nomenament del senyor Antoni Massegú 
Calveras com a tinent d’alcalde, i es Nomena tinent d’alcalde d’aquest 
Ajuntament el regidor membre de la Junta de Govern Local, senyor Josep Gili 
Prat. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=4272.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=4272.0
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4. Tanmateix, a la carta presentada per registre d’entrada a l’Ajuntament de 
Manresa, el Sr. Massegú renuncia a la seva assignació aprovada pel Ple de 16 
de juliol de 2020, i a qualsevol altra assignació derivada de la seva condició de 
regidor.  

Fonaments de dret 

1. Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
Municipal i de règim Local de Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions 
Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, a 
percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació i percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els organismes 
autònoms. 

2. L’article 75 bis. 1 de la mateixa llei 7/85, RBRL estableix que els membres de 
les Corporacions Locals seran retribuïts per l’exercici del seu càrrec en els 
termes establerts en l’article anterior. Els Pressupostos Generals de l’Estat 
determinaran, anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres 
de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, 
exclosos els triennis als que en el seu cas tinguin dret aquells funcionaris de 
carrera que es trobin en situació de serveis especials, atenent entre altres 
criteris a la naturalesa de la corporació local i a la seva població, segons una 
taula aprovada. En aquesta taula es fixa com a referència per a la retribució 
màxima dels membres de les Corporacions Locals d’un municipi d’entre 75.001 
i 150.000 habitants, la d’un Secretari d’Estat menys el 25 %. 

3. El punt 3 del mateix article, determina que només els membres de la 
Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, percebran 
assistències per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de que formin part, en la quantia marcada pel Ple de la Corporació. 

4. Per la seva banda, la disposició addicional trenta-cinquena, de la llei 6/2018, de 
3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, estableix que 
d’acord amb el que es preveu a l’article 75 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, segons la redacció donada per la llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i considerant el que es disposa a l’article 20 de la present 
llei, el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions 
Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als 
que en el seu cas tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en 
situació de serveis especials, atenent a la seva població, els municipis amb 
població d’entre 75.001 i 150.000 habitants, serà de 77.655,62 euros. 

5. L’article 75 ter apartat 1 i), de la llei 7/85, LBRL marca el límit en el nombre de 
càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva, establint en el 
seu apartat i) que als Ajuntaments de municipis amb població compresa entre 
50.001 i 100.000 habitants, els membres que podran prestar el seus serveis en 
règim de dedicació exclusiva no sobrepassarà de 15. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, 
l’adopció dels següents: 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar que els imports corresponents al 100 % de les retribucions dels 
càrrecs electes de l’Ajuntament de Manresa amb dedicació exclusiva i/o parcial, 
s’ajustaran a les quantitats següents: 

- Alcalde: 4.880,00 euros mensuals bruts 

- Tinent d’Alcalde: 4.115,00 euros mensuals bruts 

- Regidor/a: 3.655,00 euros mensuals bruts 

Segon.- Establir que, amb efectes del dia 9 de novembre de 2020, data en que entra 
en vigor la resolució número 11512, l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa 
exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva amb la retribució que a 
continuació es relaciona, la qual es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents 
a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny 
i desembre: 

NOM RÈGIM DE 
DEDICACIÓ 

CÀRREC PERCENTATGE DE       
RETRIBUCIÓ 

IMPORT 
MENSUAL 
BRUT 

Marc Aloy 
Guàrdia 

Exclusiva Alcalde 90% 4.392,00€ 

 
Tercer.- Establir que amb efectes del dia 9 de novembre de 2020, data en que va 
entrar en vigor la   Resolució núm. 11512, sobre modificació de nomenament de 
tinents d’alcalde, el règim de dedicació exclusiva i parcial dels membres de la 
Corporació serà el que a continuació es relaciona, amb les retribucions que també 
s’esmenten, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre: 

NOM RÈGIM DE 
DEDICACI Ó 

CÀRREC PERCENTAT GE 
DE 
RETRIBUCIÓ 

IMPORT 
MENSUAL 
BRUT 

Valentí Junyent 
Torras 

Exclusiva Primer 
tinent 
d’alcalde 

 90% 3.703,50€ 

Cristina Cruz Mas Parcial Segona tinent 
d'alcalde 

75% 3.086,25€ 

Joan Calmet Piqué Exclusiva Tercer tinent 
d'alcalde 

90% 3.703,50€ 

David Aaron López 
Martí 

Exclusiva Quart tinent 
d'alcalde 

90% 3.703,50€ 

Josep Gili Prat Parcial Cinquè 
d'alcalde 

tinent 90% 3.703,50€ 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            143 

 

Montserrat Clotet 
Masana 

Exclusiva Sisena 
d'alcalde 

tinent 85% 3.497,75€ 

Núria Masgrau 
Fontanet 

Exclusiva Setena 
d’alcalde 

tinent 80% 3.292,00€ 

Mariona Homs 
Alsina 

Exclusiva Vuitena 
d’alcalde 

tinent 75% 3.086,25€ 

Rosa Mª Ortega 
Juncosa 

Exclusiva Regidora delegada 70% 2.558,50€ 

Pol Huguet Estrada Exclusiva Regidor delegat 75% 2.741,25€ 

Jamaa Mbarki El 
Bachir 

Exclusiva Regidor delegat 75% 2.741,25€ 

Anna Mª Crespo 
Obiols 

Exclusiva Regidora delegada 85% 3.106,75€ 

Claudina
 Relat 
Goberna 

Parcial Regidora delegada 55% 2.010,25€ 

Maria Mercè 
Tarragó Costa 

Parcial Regidora delegada 55% 2.010,25€ 

 
Quart.- Establir que el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les 
retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà el del 25 %. El 
percentatge de dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal 
funcionari. 

Cinquè.- El règim de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les 
persones compreses en la seva aplicació l’alta al règim corresponent de la Seguretat 
Social, si s’escau, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. 
Així mateix comportarà la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb 
qualsevol altra inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent. 

Sisè.- Els regidors i regidores amb dedicació exclusiva o parcial tindran un 
complement retributiu que abasti fins al cent per cent de les seves retribucions fixes, 
des del primer dia d'incapacitat temporal fins el dia en que finalitzi l’obligació de 
pagament delegat o l’obligació de mantenir en alta i de cotitzar a la Seguretat Social 
per part d’aquest Ajuntament del subsidi per incapacitat temporal. 

Sisè .- La retribució i percepció d’assistències que es reconeixen en els acords 
anteriors, serà independent del dret que es reconeix igualment als membres 
corporatius, en virtut del que disposa l’article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la 
percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com 
indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin 
efectives i amb justificació documental prèvia. 

Setè.- Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Massegú Calveras a la seva 
assignació aprovada pel Ple de 16 de juliol de 2020, i a qualsevol altra assignació 
derivada de la seva condició de regidor, de manera que no es procedirà al pagament 
de les indemnitzacions per l’assistència efectiva a òrgans col·legiats.  
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Vuitè.-  Examinat el pressupost municipal de 2020 s’observa que no és necessari 
mantenir el compromís de la despesa, per l’import que es detalla  en la següent 
aplicació pressupostària: 

9120 10000- Regidories-Retribucions membres 
Corporació. Dedicació. exclusiva 

2.402,02
€ 

  
Novè.- Adoptar el compromís d’incrementar la despesa en el pressupost municipal de 
2020, per l’import que es detalla  en les següents aplicacions pressupostàries: 
 

9120 16000- Regidories-Seguretat Social 657,60€ 

 
Desè.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats. 
 
Onzè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província. No 
obstant, el Ple de la Corporació resoldrà.” 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=5266.0 
 
 
3.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació en la designació de 

representants de l’Ajuntament de Manresa en entitats i organismes que 
requereixen representació municipal. (SGR.CTP 24/2020).- 

 

El secretari exposa el dictamen de l’alcalde, d’11 de novembre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 

“Antecedents de fet 

1. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de juliol de 2020, 
va aprovar la designació dels representants d’aquesta Corporació en els 
diferents organismes i entitats que requereixen representació municipal o bé 
que han d'integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs. 

2. Com a conseqüència de la presa de possessió en data  9 de novembre de 
2020, del senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis 
Territorials de Presidència a la Catalunya Central, i el nomenament del senyor 
Josep Gili Prat, com a tinent d’alcalde, regidor delegat d’Ensenyament i 
Universitats, cal modificar la designació de representants en diferents òrgans, 
entitats i organismes. 

Fonaments de dret 
 

1. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 
correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=5266.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=5266.0
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2. L’article 52.2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 
correspon al ple crear i regular òrgans complementaris.  

3. En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o 
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i 
que, per tant, sigui necessària una elecció de caràcter intern de l’òrgan 
competent, aquesta designació té el caràcter de proposta. 

Per tot això com a alcalde proposo al ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió que va tenir lloc 

el 16 de juliol de 2020, i designar els membres corporatius següents com a 
representants municipals en diferents organismes i entitats, en substitució 
del senyor Antoni Massegú Calveras:  

 

Consell d’Administració de la 

societat municipal Manresana 

d’Equipaments Escènics, SL 

 

Valentí Junyent Torras 

Consorci per a l’Impuls de Serveis 

Educatius i Socials (CISES) 

Junta General 

 

President 

Josep Gili Prat 

 

Associació Catalana d’Escoles de 

Música 

 

Josep Gili Prat 

Escola Oficial d’Idiomes  Titular 

Josep Gili Prat 

 

Centre de Formació d’Adults Jacint 

Carrió Vilaseca  

 

M. Mercè Tarragó Costa 

Associació Campus Actiu Junta Directiva 

Josep Gili Prat 

 

Associació Internacional de 

Ciutats Educadores (AICE) 

Representant polític 

Josep Gil Prat 

 

Oficina Municipal d’Escolarització President 

Josep Gili Prat 

 

Taula Mixta de Planificació 

Josep Gili Prat 
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Aliança Educació 360 Regidor delegat d’Ensenyament i 

Universitats 

Josep Gili Prat 

 

Consell Escolar Municipal President 

Josep Gili Prat 

 

 

Consells Escolars de centres docents públics i privats concertats no 

universitaris  

 

Escoles públiques 

 

Puigberenguer Titular 

Josep Gili Prat 

 

La Sèquia Titular 

Josep Gili Prat 

 

Valldaura  Titular 

Josep Gili Prat 

 

Centres concertats 

 

Joviat Titular 

Josep Gili Prat 

 

L’Espill Titular 

Claudina Relat Goberna 

 

Oms i de Prat Titular  

Rosa M. Ortega Juncosa 

 

Ave Maria Titular 

Joan Calmet Piqué 

 

Vedruna Titular 

Núria Masgrau Fontanet 

 

FEDAC Manresa  Titular 

Josep Gili Prat 
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Instituts públics 

 

Guillem Catà  Titular 

Rosa M. Ortega Juncosa 

 

Manresa Sis Titular 

Josep Gili Prat 

 

 

Conservatori Municipal Professional 

de Música 

Titular 

Josep Gili Prat 

 

 

Escola d’Art Titular 

Josep Gili Prat 

 

 

 

Centres universitaris 

 

Fundació Universitària del Bages 

(FUB) 

Vicepresident primer 

Josep Gili Prat 

 

Escola Universitària Politècnica de 

Manresa (EPSEM) 

Josep Gili Prat 

 

 

 

Segon.  Continua vigent el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió del 
dia 16 de juliol 2020, en tot allò que no hagi estat expressament modificat 
per aquest acord. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a les entitats, i organismes corresponents, per al 

seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.   Publicar aquest acord al  Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 

que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.” 

 
La lectura d’aquest punt i les intervencions dels punts 3.1 i 3.2 les podeu consultar a 
l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=5285.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=5285.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=5285.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius 

(8 GMERC i 7 GMJxM) i 7 abstencions (3 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa i 1 

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

reproduït. 

 

L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius 

(8 GMERC i 7 GMJxM) i 7 abstencions (3 GMPSC-CP, 3 GM Fem Manresa i 1 

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

reproduït. 

 
3.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del Consell Municipal 

d’Acció i Inclusió Social, com a resultat de la unificació del Consell 
Municipal de Serveis Socials, la Xarxa d’Inclusió Social, i de les taules de 
treball constituïdes en aquest àmbit. (OSC.SSO 12/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde, de 3 de novembre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 17 de maig de 2010 es va crear  el Consell 
Municipal de Serveis socials com a òrgan sectorial de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat d’impulsar les inquietuds ciutadanes per tal 
d’incidir en la coordinació, planificació i millora de la innovació i la prestació de serveis. 
 
Durant tots aquests anys s’han anat creant diferents òrgans i espais de participació 
vinculats al Consell Municipal abans esmentat:  
 
- La Taula sobre pobresa energètica, creada per resolució de l’alcalde d’11 de març de 
2015, de la qual se’n va donar compte al Ple. 
- La Taula del Tercer Sector per a les emergències socials, creada per acord del Ple 
de 19 de maig de 2016. 
- La Taula per l’envelliment i dependència, que el 10 de juliol de 2017 es va realitzar la 
primera convocatòria, complint el mandat del Ple del 16 de març de 2017. 
 
Per altra banda l’any 2008, per acord del Ple de la Corporació de 15 de setembre, es 
va aprovar la creació de la Xarxa d’Inclusió Social de Manresa. La finalitat d’aquesta 
xarxa era fer de Manresa una ciutat diversa, inclusiva i solidària, on totes les persones 
(infants, dones i homes de totes les edats i condicions) puguin accedir als mecanismes 
de desenvolupament humà i inserció en xarxes socials que els hi permetin portar a 
terme els seus projectes vitals en condicions de màxima llibertat i igualtat, tot afeblint 
les relacions de dominació i dependència, en un marc generador d’autonomia, 
fraternitat i reconeixement de totes les diferències. 
 
Des de la Regidoria d’Acció i Inclusió Social s’ha fet un anàlisis dels diferents consells, 
taules de treball i diferents espais de trobada que la pròpia regidoria ha impulsat. Amb 
aquest anàlisi s’ha valorat que era important la creació d’un paraigua comú de tots 
aquests espais per així poder realitzar projectes i accions més transversals i 
aconseguir uns acords comuns en relació la política social de la ciutat. 
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El mes de Juliol de 2020 es va convocar a una reunió a entitats i institucions 
estratègiques en l’àmbit dels serveis socials i la inclusió social per donar a conèixer i 
debatre sobre la proposta de la creació del nou Consell. Totes les entitats i institucions 
van manifestar el seu acord en la creació del nou Consell d’Acció i Inclusió Social i la 
voluntat de formar-ne part. Les entitats i institucions que van expressar aquesta 
voluntat són: 
 
- Althaia 
- Ampans 
- Càritas Manresa 
- CatSalut – Regió Sanitària Catalunya Central 
- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages 
- Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Delegació Manresa Catalunya 

Central. 
- Fundació del Convent de Santa Clara 
- Creu Roja a Manresa 
- CSP – Comunitat de Sant Egidi 
- Federació d’Associacions de Veïns de Manresa 
- Fundació Apip-Acam 
- Fundació La Caixa 
- Fundació Mercè Fontanillas 
- Fundació Sant Andreu Salut 
- Fundació Germà Tomàs Canet 
- Fundació Universitària del Bages 
- GEDI (Cooperativa d’iniciativa social) 
- Residència Assistencial Manresa. Fundació Cots 
 
Com a conseqüència de l’esmentada reunió, la Cap de Secció de Serveis Socials, ha 
emès informe en data 30 d’octubre de 2020,  en què proposa la creació del Consell 
Municipal d’Acció i Inclusió Social, i la dissolució del Consell Municipal de Serveis 
Socials, de la Xarxa d’inclusió Social, de la Taula sobre pobresa energètica, de la 
Taula del tercer sector per a les emergències socials, i de la Taula per a l’envelliment i 
dependència, ja que els objectius i finalitats que tenien aquests diferents espais 
queden recollits en la creació d’aquest nou Consell d’Acció i Inclusió Social. En aquest 
mateix informe, es recull la finalitat, principis i objectius del Consell d’Acció i Inclusió 
Social així com la seva proposta de funcionament. 
 
Consideracions Legals 
 
1. La regulació concreta d'aquests òrgans ve determinada al Reglament de Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió 
del 27 de setembre de 2018 i publicat al BOPB el 16 de gener de 2019, en els seus 
articles 25 a 28 del mateix. 

2. L’article 25.3 estableix que l’atribució per a la creació, la modificació o l’extinció dels 
Consells de Participació, correspon al Ple de la Corporació. 

3. L’article 26.1 estableix que els Consells Sectorials són els òrgans de participació 
que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès 
per la ciutat. 
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4. L’article 26.3 i 26.4 de l’esmentat reglament estableixen que la constitució d'un 
consell sectorial correspon al Ple Municipal a proposta de l’alcaldia o per un 
nombre d'entitats ciutadanes que suposi el 10% de les inscrites al RMEC en el 
sector d'activitat o actuació corresponent, així com que la dissolució dels consells 
sectorials és competència del Ple municipal. 

5. L’article 25.2 estableix que el funcionament i l’organització de cada consell 
sectorial es podrà regular per les pròpies normes de funcionament intern, les quals 
s’hauran d’ajustar a aquest reglament. 

6. L’article 27 determina les funcions d’un Consell Sectorial i l’article 28 en regula la 
composició i funcionament. 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Dissoldre el Consell Municipal de Serveis Socials, la Xarxa d’inclusió Social, la 
Taula sobre pobresa energètica, de la Taula del tercer sector per a les emergències 
socials, i de la Taula per a l’envelliment i dependència, ja que els objectius i finalitats 
que tenien aquests diferents espais queden recollits en la creació del nou Consell 
Municipal d’Acció i Inclusió Social, i en conseqüència deixar sense efecte la 
representació de persones i entitats que les integraven. 
  
Segon. Crear el Consell Municipal d’Acció i Inclusió Social, com a òrgan de 
participació en la gestió municipal, amb la finalitat d’esdevenir l’espai de participació, 
de cooperació públic-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la 
ciutat que treballen per construir una Manresa més inclusiva i amb major qualitat de 
vida per a totes les persones, i que estarà constituït de la forma següent: 
 
a) L’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa o regidor/a en qui delegui, que exercirà la 

Presidència. 

b) Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al consistori. 

c) Un representant per cada una de les entitats inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats, així com d’altres organismes i serveis que estiguin directament 
relacionats amb l’àmbit material o sectorial de què es tracti: 

- Althaia 
- Ampans 
- Càritas Manresa 
- CatSalut – Regió Sanitària Catalunya Central 
- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages 
- Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Delegació Manresa Catalunya 

Central. 
- Fundació del Convent de Santa Clara 
- Creu Roja a Manresa 
- CSP – Comunitat de Sant Egidi 
- Federació d’Associacions de Veïns de Manresa 
- Fundació Apip-Acam 
- Fundació La Caixa 
- Fundació Mercè Fontanillas 
- Fundació Sant Andreu Salut 
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- Fundació Germà Tomàs Canet 
- Fundació Universitària del Bages 
- GEDI (Cooperativa d’iniciativa social) 
- Residència Assistencial Manresa. Fundació Cots 

 
d) Tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, ja sigui a títol individual, o per 

vinculació a algun col·lectiu organitzat que treballi  per a la inclusió social de la 
ciutadania. 

e) Un/a funcionari municipal que farà funcions de dinamitzador/a i que també aixecarà 
acta de la sessió. 

Tercer. Designar les persones següents per ocupar la Presidència i nomenar els/les 
representants dels partits polítics amb representació municipal, així com la persona 
que exercirà les funcions de dinamitzadora i aixecarà acta de les sessions del Consell 
Municipal d’Acció i Inclusió Social: 
 
Presidència:   
 

- Sra. Mariona Homs Alsina, regidora delegada d’Acció i Inclusió Social. 
 
Representants dels partits polítics amb representació municipal: 
 

- Grup municipal ERC: Mariona Descarrega Alsina 
- Grup municipal JxM: Josep Fornells Uró 
- Grup municipal PSC-CP: Felip González Martín 
- Grup municipal FEM Manresa: Roser Alegre Fontanet 
- Grup municipal Cs: Alicia Orive Sola 

 
Secretaria:  
 

- Sra. Josefina Ramírez Ruiz, cap de Secció de Serveis Socials, que exercirà les 
funcions de dinamitzadora i aixecarà acta de les sessions. 

 
Quart.- Notificar aquest acords a totes les persones físiques i/o jurídiques 
interessades.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=7154.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 

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

quedat reproduït. 

 
 
4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=7154.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=7154.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            152 

 

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització de la modalitat de 
despesa plurianual per afrontar les obres emmarcades en el projecte 
“L’esplendor del Barroc: museu de Manresa-museu del barroc de 
Catalunya”.(AJT.DIC 63/2020).- 
 

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de novembre de 
2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 
Segons informe del Cap dels Serveis de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials 
de data 4 de novembre del 2020, a l’edifici de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi s’hi estan 
duent a terme les obres emmarcades en el projecte “L’esplendor del Barroc: museu de 
Manresa-museu del barroc de Catalunya” que va rebre un ajut del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 2014-2020. Les condicions establertes per l’ajut europeu 
obliguen a l’acompliment de terminis pel que fa al volum de despesa realitzada. Atès 
que a la tardor de l’any 2021 cal haver realitzat un 70 % de la despesa, amb l’objectiu 
d’accelerar les contractacions d’obres necessàries per assolir el percentatge esmentat, 
es fa necessari establir una plurianualitat al pressupost d’enguany. 
 
Al pressupost municipal del present 2020, hi ha prevista una partida, amb una 
disponibilitat, a data d’avui, de 831.169’36 euros per afrontar obres a l’Antic Col·legi de 
Sant Ignasi. 
 
Amb data 3 de novembre del 2020 s’ha aprovat l’expedient de contractació (CON:EXP 
41/2020) de les obres incloses al “Projecte de nous accessos a l’Antic Col·legi de 
Sant Ignasi. Tancaments i intervenció a la façana oest (modificació de 
pressupost fase B)” que comporta una distribució de les despeses desglossades en 
les anualitats i imports (iva inclòs) següents: 
 
2020:    806.169,00 euros  
2021:    533.175,87 euros 
 
També amb data 3 de novembre del 2020 s’ha aprovat inicialment el “Projecte de 
rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Acabats i instal·lacions (àmbits 
oest i sud). Fase A” amb un pressupost de 1.144.674’16 euros (amb l’iva inclòs). Tant 
bon punt s’aprovi el document de forma definitiva, segons informa el Cap del Serveis 
de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, es preveu que abans d’acabar l’any 
2020 s’iniciï la contractació de les obres, amb una distribució de les despeses, 
desglossades per anualitats i imports, de la forma següent: 
 
2020: 5.000’00 euros 
2021: 1.139.674’16 euros 
 
Aquesta distribució, fa necessari establir una plurianualitat 2020-2021 a la partida 
20.3330.632.03 (Museus. Edificis i altres construccions) que reculli les previsions de 
despesa ara esmentades. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El Títol 4rt del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, regula el 
pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció Segona es 
refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests.  
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2. D’acord amb l’article 172, els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a 
la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en el pressupost general de 
l’entitat local o les seves modificacions. I l’article 174, que és el que ens interessa per 
al present supòsit atès que regula les despeses plurianuals, disposa el següent: 
 
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el 
propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 
a) Inversiones y transferencias de capital. (...) 
 
I l’apartat 3r, afegeix que “3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos 
referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. 
Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada 
uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte 
de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los 
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el 
segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento”. 
  
Tenint en compte que l’any en què es compromet la despesa (2020, segons els 
antecedents) és el que percentualment assumeix menor despesa, és evident que es 
superen els percentatges abans dits. Per a aquest supòsit, l’apartat 5è. del mateix 
article 174, preveu: 5.En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrà ampliar 
el número de anualidades así com elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 
de este articulo. 
 
En termes similars es regula també als articles 82 a 88 del RD 500/1990 
 
Per tal d’ajustar els imports del pagament plurianual que es proposen per a les obres 
incloses dins el projecte global “L’esplendor del Barroc: museu de Manresa-museu del 
barroc de Catalunya”, cal que el projecte corresponent a “Rehabilitació de l’Antic 
Col·legi de Sant Ignasi. Acabats i instal·lacions (àmbits oest i sud). Fase A”, el 
Ple de l’Ajuntament autoritzi la modalitat de despesa plurianual que s’ha indicat més 
amunt. 
 
En aquest sentit també ha informat la Interventora municipal, d’acord amb l’art. 86 RD 
500/1990, de 20 d’abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos, assenyalant també que caldrà consignar a l’estat de despeses del 
pressupost per a l’exercici 2021 la suma de 1.139.674’16 euros per atendre a la 
despesa dels exercicis futurs. 
 
L’òrgan competent per autoritzar la despesa plurianual és doncs el Ple municipal, 
d’acord amb l’article 174.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 88, apartat primer, del RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la 
Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
 
 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde regidor 
delegat d’Hisenda, en exercici de les competències conferides per Resolució de 
l’Alcalde núm. 5476, de 27 de juny del 2020, i publicada al BOPB de 06-07-2020, 
proposo l’aprovació per part de la Junta de Govern Local,  amb caràcter reservat, de 
l’acord següent: 
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ACORD 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per afrontar les obres 
emmarcades en el projecte “L’esplendor del Barroc: museu de Manresa-museu del 
barroc de Catalunya”, incrementant els límits establerts a l’article 174.3 del TRLHL i 82 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
SEGON.- APROVAR la distribució de la despesa plurianual que es detalla a 
continuació: 
 

 Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Acabats i 
instal·lacions (àmbits oest i sud). Fase A. 

 
 2020:         5.000’00 euros 
 2021:   1.139.674’16 euros.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=8223.0 
 
 

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots 

afirmatius (8 GMERC i 7 GMJxM) i 7 abstencions (3 GMPSC-CP, 3 GM Fem 

Manresa i 1 GMCs) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 

quedat reproduït. 

 
 

4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró 
municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de 2020.- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de novembre de 
2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

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

2. Un cop finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la 
revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de gener de 
2020, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a 
terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es 
trametran a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

 Consideracions legals 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=8223.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=8223.0
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1. Article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel qual es regula la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró 
municipal d’habitants. 

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

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

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

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

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

referència a l’1 de gener de 2020, amb tota la documentació que comprèn, i 
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 

 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
 

Concepte Núm. d’habitants 

POBLACIÓ DE DRET A 1 de gener de  2019 77.743 

Altes anteriors a 1 de gener de 2019 entrades a partir del 10 
de març del 2019 

1 

Baixes anteriors a 1 de gener de 2019 entrades a partir del 
10 de març del 2019 

51 

POBLACIÓ DE DRET a 1 de gener de 2019 actualitzada 77.693 

ALTES   (de l’1-1-2019 a l'31-12-2019) entrades fins a  10 
de març de 2020 

5.915 

BAIXES  (de l’1-1-2019 a l’31-12-2019) entrades fins a 10 
de març de 2020 

5.339 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2020 

 
78.269 

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

d’Estadística.” 
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“ 

 
“ 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=8446.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=8446.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=8446.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
Tot seguit informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la 
votació separada dels punts 4.1.3 i 4.1.4 de l’ordre del dia. 
 
4.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 

de crèdits núm. 35, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
35/2020).- 
 

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de novembre de 
2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 35/2020, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de 
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2021, i de les quals no existeix 
suficient crèdit al pressupost vigent. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 
.- Servei de Territori  : Proposta de modificació de crèdits de data 29 d’octubre  
d’import 5.443,00 euros. PRE.SOL 125 Creació d'una partida de Gestió Urbanística 
(15112) per fer front al pagament de les quotes d'urbanització corresponents a la 
parcel·la 6 del Projecte de reparcel·lació del PP Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central, que l'Ajuntament ha adquirit en data 24.07.2020 
 
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de data 2 de 
novembre d’import 9.000,00 euros. PRE.SOL 129 Adquisició de material informàtic 
(portàtils amb programes específics per escola art) per alumnat de l'Escola d'Art  
 
.- Servei de Promoció de la Ciutat : Proposta de modificació de data 4 de novembre   
d’import 155.000,00 euros,  PRE.SOL 136  es va crear un fons covid per atendre les 
necessitats derivades de la pandemia. Arran de la important davallada d'ingressos de 
moltes empreses s'ha activat un fons d'ajuda. S'han exhaurit tota la consignacio i ha 
quedat un gran nombre de sollicitants sense atendre. Per indicacions de l'equip de 
govern, es fa una demanda de mes recursos per suplementar la partida. S'ha 
comentat des de l'equip de govern que aquests recursos podrien provenir dels diners 
que l'estat deixas gastar als ajuntaments de superavit o que caldria cercar-los a altres 
aplicacions que no siguin necessàries. 

  
Es proposen els moviments corresponents a  crèdits extraordinaris,  suplements de 
crèdits i baixes de crèdits per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense 
que això pertorbi el funcionament normal dels serveis. 
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PRESSUPOST DE DESPESES 
 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal   

2.- Despeses corrents en béns i serveis   164.000,00 

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents 155.000,00  

5.- Fons contingència i altres imprevistos   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals 9.000,00 5.443,00 

7.- Transferències de Capital 5.443,00  

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 169.443,00 169.443,00 

 

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2020, fou aprovat  
definitivament en data 28 de gener de 2020. 
 
Atès que les modificacions proposades afecten a crèdits extraordinaris, suplements de 
crèdits i baixes de crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. 35/2020 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas 
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.” 
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“ 

” 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=9121.0 
 
 
4.1.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 

de crèdits núm. 36, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 
36/2020).- 

 

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 10 de novembre de 
2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 36/2020, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de 
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2021, i de les quals no existeix 
suficient crèdit al pressupost vigent. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 

.- Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat  : Proposta de modificació de 
crèdits de data 9 de novembre  d’import 42.500,00 euros. PRE.SOL 137  per 
atendre l’ampliació d'espais públics de vianants en els accessos a les escoles.   
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9121.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9121.0
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Proposta de modificació de crèdits de data 6 de novembre d’import 61.150,00 
euros. PRE.SOL 138 per atendre despeses de subministraments de varis 
edificis. 

 
Es proposen els moviments corresponents a, suplements de crèdits i baixes de crèdits 
per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el 
funcionament normal dels serveis. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 

1.- Despeses de Personal   

2.- Despeses corrents en béns i serveis  61.150,00 61.150,00 

3.- Despeses Financeres   

4.- Transferències corrents  42.500,00 

5.- Fons contingència i altres imprevistos   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6.- Inversions Reals 42.500,00  

7.- Transferències de Capital   

8.- Actius Financers   

9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 103.650,00 103.650,00 

 
El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2020, fou aprovat  
definitivament en data 28 de gener de 2020. 
 
Atès que les modificacions proposades afecten, suplements de crèdits i baixes de 
crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. 36/2020 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas 
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.” 
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La lectura d’aquest punt i les intervencions dels punts 4.1.3 i 4.1.4 les podeu consultar 
a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=9135.0 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots 

afirmatius (8 GMERC, 6 GMJxM i 1 GMCs) i 7 abstencions (1 GMJxM, 3 GMPSC-

CP i 3 GM Fem Manresa) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 

ha quedat reproduït. 

 

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots 

afirmatius (8 GMERC, 6 GMJxM i 1 GMCs) i 7 abstencions (1 GMJxM, 3 GMPSC-

CP i 3 GM Fem Manresa) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 

ha quedat reproduït. 

 
Es fa constar que la regidora Claudina Relat Goberna, del GMJxM, es trobava fora de 
la sala en el moment de la lectura i la votació d’aquests dos punts.  
 
4.2 Regidoria delegada de Presidència 

 
4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’exoneració del pagament del 

cànon de l'anualitat 2021 del contracte de concessió demanial d’uns 
terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a 
formació universitària a la Fundació Universitària del Bages. (PAT.EXE 
46/2020). 
 

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Presidència, de 4 de novembre 
de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. En data 22 de març de 2011, fou subscrit el contracte de concessió demanial d’uns 
terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a formació 
universitària, a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (FUB), per un 
termini de 50 anys. 
 
II. La clàusula 68a. del Plec de Clàusules Administratives reguladores de la concessió 
estableix que a l’inici de l’any 11è l’adjudicatària s’haurà de satisfer el cànon anual 
d’origen (126.256,20 €) més la variació percentual experimentada per l’IPC (referit a la 
comunitat autònoma de Catalunya) en el període comprès entre l’inici de la concessió i 
el venciment del 10è any de concessió. També s’estableix que aquest import podrà 
quedar minorat pel cost d’aquelles inversions que en concepte de millora per a l’ús 
general hagi executat l’adjudicatària. 
 
III. En data 20 d’octubre de 2020, l’economista del Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions ha emès un informe tècnic en el qual fa constar que la FUB, com a 
adjudicatària de la concessió, va executar la millora “Obres d’urbanització dels 
terrenys” per un import total 297.603,49 €, i proposa que, d’acord amb el que estableix 
l’esmentada clàusula 68a. es minori el cànon a satisfer, de forma que s’exoneri del seu 
pagament per l’anualitat 2021. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9135.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9135.0
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IV. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un informe en data 3 de 
novembre de 2020, en el qual conclou que l’exoneració del cànon a satisfer per 
l’anualitat 2021 (11è. any), corresponent al contracte de concessió demanial d’uns 
terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a formació 
universitària, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. La clàusula 68a del Plec de Clàusules Administratives reguladores de la concessió 
demanial d’uns terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a 
formació universitària estableix com a cànon de la concessió a origen la suma total de 
5.050.248,00 €, que suposen un cànon anual de 126.256,20 €. La mateixa clàusula 
preveu, literalment, el següent:  

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

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

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

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

ACORD 
 
EXONERAR la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (c/ Ramon d’Iglesias, 5-7 de 
Manresa, i amb NIF G-59330795), del pagament del cànon de l’anualitat 2021 (any 11è) 
del contracte de concessió demanial d’uns terrenys per a la construcció i explotació 
d’un centre docent per a formació universitària subscrit en data 22 de març de 2011, 
per minoració del cànon en compensació per la realització d’obres de millora, tal com 
preveu la clàusula 68a. del Plec de Clàusules Administratives reguladores de la 
concessió.” 
Es fa constar que la regidora Claudina Relat Goberna, del GMJxM, s’incorpora a la 
sessió durant el debat d’aquest punt. 
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=9635.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots 

afirmatius (8 GMERC, 7 GMJxM, 3 GMPSC-CP i 1 GMCs) i 3 abstencions (3 GM 

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

reproduït. 

 
 
5. ÀREA DE TERRITORI 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
5.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la “Modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. 
Parc Tecnològic”. (PLA. POU 4/2018).-   

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 9 de 
novembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2019, va 
acordar aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”, redactat d’ofici pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
En la tramitació d’aquell document es varen sol·licitar els informes sectorials que 
preveu l’article 85.5 TRLU (Agència Catalana de l’Aigua, a les Oficines territorials 
d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA), Transports terrestres (carreteres i ferrocarrils), 
Mobilitat, Turisme i a la Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament). D’aquests, 
es varen rebre els informes de Mobilitat i de Turisme, en sentit favorable i sense 
condicionants. També l’informe dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental, tots ells en 
sentit favorable amb consideracions. Finalment, també l’informe de la tècnica de 
Patrimoni d’aquest Ajuntament, en sentit favorable. No es va rebre informe de 
Transports terrestres (carreteres). 
 
A partir de l’estimació parcial de les al·legacions presentades, es va considerar 
redactar un nou document de modificació que va ser aprovat en sessió plenària de 
data 30 d’abril de 2020. A la vegada es va aprovar atorgar audiència a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages (article 85.7 del Text refós de la Llei d’Urbanisme) i sol·licitar de 
nou informes a l’Agència Catalana de l’Aigua, a les Oficines territorials d’Acció i 
Avaluació ambiental (OTAA), Transports terrestres (carreteres i ferrocarrils), i a la 
Comissió Permanent de Patrimoni d’aquest Ajuntament- 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9635.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9635.0
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El nou document ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia 
publicació de l’anunci en el diari El Periódico de 8 de maig de 2020, al diari Regió 7 del 
dia 12 de maig, i també en el Butlletí Oficial de la Província de dia 13 de maig del 
mateix mes; així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest ajuntament, des 
del dia 13 de maig al 13 de juny de 2020. Durant el tràmit d’exposició pública i 
audiència s’han presentat les següents al·legacions: 
 

- 20200611 - Grup municipal del PSC  
- 20200630  Junta de Compensació del PPD del Sector Parc tecnològic de la 

Catalunya Central 
- 20200703 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
El passat 27 d’octubre s’han rebut informes d’Infraestructures de Mobilitat, indicant que 
no s’ha modificat l’ordenació de detall del sector i que en comparació amb el 
planejament vigent, la concreció d’usos no comporta incidències significatives a les 
infraestructures de mobilitat existents i previstes, amb informe favorable. Informe de 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, favorable, assenyalant que les modificacions 
incorporades en el nou document no constitueixen una variació fonamental de les 
propostes del document aprovat inicialment en data 28 de febrer de 2019, i valorant 
únicament el grau de compliment de les consideracions efectuades en l’informe tècnic 
emès en motiu del primer, essent doncs, l’informe favorable. Pel que fa a l’informe de 
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa (de 8 de juny de 2020), 
considera que aquests canvis no tenen cap afectació en l’element protegit de la Sèquia 
i no modifiquen el sentit de l’informe emès en el mes de juliol de 2019, donant 
conformitat a la proposta.  
 
Finalment en data 2 de novembre de 2020 s’ha rebut informe de l’ACA, en sentit 
favorable a nivell d’abastament d’aigua, inundabilitat i afeccions mediambientals, i en 
relació al sanejament, amb diverses condicions referides a la fase d’urbanització.  
 
En relació a les al·legacions presentades, el Cap del Servei d’Urbanisme, ha emès 
informe signat en data 4 de novembre de 2020, i queda resumit en el document de 
modificació (punt 27) de la forma següent:  
 
- Grup municipal del PSC, d’11 de juny del 2020, que al·lega el següent: 

1. Que els usos admesos al Pla Parcial han de ser els aprovats que figuren en l’Addenda 
del conveni aprovada pel Ple el 19 de febrer de 2015,  

2. Es proposa recuperar l’admissió de l’ús hoteler, també previst en l’addenda citada. 
3. Es proposa mantenir una comissió assessora amb caràcter consultiu i no vinculant.  
4. D’acord amb les consideracions dels opunts anteriors, proposen confeccionar una nova 

redacció de l’addenda a l’annex 1 del conveni i promoure els canvis davant del Consorci 
de l Parc Central.  
 
L’informe de resposta a les al.legacions presentades, desestima els punts 1 i 2, 
argumentat en base a la coherència justificada en el mateix document de modificació 
puntual, entre la proposta de nova regulació d’usos al sector i la derivada del document 
de modificació de l’addenda del conveni urbanístic que en fan referència, a excepció de 
l’ús hoteler, el qual, s’exclou en coherència amb la resolució del CUA de 20 de maig de 
2019 en relació a l’aprovació inicial del document de Modificació puntual del Pla parcial 
de urbanístic de delimitació del Parc tecnològic del Bages, en el qual, de forma explícita, 
posa la condició de suprimir l’ús hoteler dels usos admesos del sector. En relació a l’ús 
hoteler, l’informe de les al.legacions exposa també, com a informació addicional, de 
l’aptitud ja estudiada conjuntament amb la CTU del sector per a la implantació de l’ús 
hoteler –i en concret a l’edifici Torre-, que correspon al CUA, d’acord el què preveu l’art. 
11.g) dels Estatuts del consorci Urbanístic de l’Agulla, referent a les finalitats i 
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competències, Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu 
àmbit d'actuació, i que en aquests moments, és el CUA qui ha promogut la reflexió 
urbanística del conjunt de l’àmbit amb l’objectiu principal de promoure un espai lliure 
d’abast territorial, i que és la Generalitat qui n’està redactant, en coordinació amb el 
CUA, el Pla Director Urbanístic de l’Agulla, considerant que és en aquest marc de 
coordinació, on el grup del PSC hi és present, on cal promorure i debatre la idoneïtat de 
recuperar l’ús hoteler dins l’àmbit del PTB. Per altra banda, s’estima el punt 3, 
recuperant la proposta de la possibilitat de la creació d’una comissió assessora com a 
òrgan consultor no vinculant, a preveure en el sí del ple del Consorci de l’Agulla, i es 
desestima el punt 4 en coherència amb les respostes dels punts 1 i 2. 

 
- Junta de Compensació del Pla parcial de delimitació del Sector Parc Tecnològic de la 

Catalunya Central, el 30 de juny del 2020, la qual, al.leguen el segúent: 
 
1. Incloure al redactat normatiu de la fitxa, que les potències mecàniques establertes per a 

la indústria urbana, podran superar-se sempre que es garanteixi la compatibilitat amb la 
resta d’usos admesos i que no es produeixen efectes molestos sobre l’entorn, tal com 
es va recollir a la normativa de la modificació del PP del Parc Tecnològic del Bages 
aprovada el 12 de març de 2020, per tal que els dos instruments resultin coherents. 

2. Incloure que les activitats complementàries de logística i distribució, vinculades i al 
servei exclusiu d'un ús principal, no tinguin una limitació de superfície, i que en 
qualsevol cas, no s'admetran de forma autònoma i hauran de formar part del títol únic 
que legitimi el funcionament d'aquest ús principal, en coherència amb el previst al Pla 
parcial. 

 
L’informe de resposta a les al.legacions presentades, estima el punt 1, incorporant per a 
l’ús específic de la indústria urbana, la possibilitat de superar les limitacions de potència si 
es garanteix la compatibilitat amb la resta d’usos i l’entorn, i es desestima el punt 2, atès 
que el sol.licitat respecte als usos complementaris, ja es preveu a l’art. 390.b de la 
Normativa del POUM; la possibilitat que a través del planejament derivat, es pugui establir 
un percentatge superior al 49% de la superfície destinada a l’ús principal 

 
- Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el 3 de juliol del 2020, el qual, al.lega el segúent: 

1. En coherència amb l’article 6 de la normativa de la modificació del Pla Parcial del Parc 
Tecnològic del Bages, que de les cessions de sòl públic i d’aprofitament en serà 
beneficiari el Consorci Urbanístic L’Agulla. 

2. Establir que les cessions de sòl com les cessions d’aprofitament urbanístic resultants de 
la gestió urbanística integrada del Sector del Parc Tecnològic, i preveure els termes en 
què l’Ajuntament de Manresa aportarà al CUA l’equivalent econòmic a la cessió 
d’aprofitament urbanístic que s’ha d’aplicar a la construcció del CTM. 

3. Que es prevegi en el document les disposicions de l’Acord de la Junta General del CUA 
en sessió 1/2020 de 12/03/2020 que fa referència a aspectes concrets sobre el punt 5è i 
6è de l’art. 5 de la normativa del Pla parcial 
 

L’informe de resposta a les al.legacions presentades, desestimen els punts 1 i 2. En 
relació al sòls de cessió destinats a sistemes urbanístics, aquests corresponen a 
l’administració local d’acord amb allò previst a l’art. 44 TRLUC. Així mateix, en relació a 
establir a la normativa, la concreció del CUA com a administració actuant, es considera que 
ni les disposicions legals vigents ni el POUM de Manresa preveuen que en el marc del 
planejament general, correspongui concretar qui correspon ser administració actuant, com 
no s’ha establert en cap de les fitxes de característiques dels sectors de planejament 
derivat o gestió. Pel que fa a la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic, aquesta qüestió 
ja va ser analitzada en motiu de la primera aprovació inicial del document, en base a 
l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament de Manresa de 21 de desembre del 2018, el 
qual es va pronunciar sobre aquesta qüestió argumentant que la condició d’administració 
actuant del CUA s’efectua a partir de l’acord exprés del ple de l’Ajuntament de Manresa de 
15 de març del 2018 acord amb el previst a l’art. 23.1.c del TRLUC. Així mateix, es 
considera que no correspon al planejament general establir els mecanismes de gestió 
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específics pels quals, el CUA hauria de rebre el què li correspongui en concepte 
d’aprofitaments urbanístics com a administració actuant atès que aquesta valoració, 
correspon efectuar-la en el marc del projecte de reparcel.lació. S’estima parcialment el 
punt 3 i es revisa la coherència del text normatiu de la fitxa de característiques amb la 
resolució del CUA a què fa referència. 

 
Segons s’exposa en el mateix, de resultes de l’anàlisi de les al·legacions, informes i 
altres valoracions, el document que es sotmet a aprovació provisional introdueix els 
següents ajustos respecte l’anterior: 
 
1. En relació a l’ús específic de la indústria urbana previst com a ús admès dins del sector del 

PPU Parc tecnològic, s’incorpora la possibilitat de superar les limitacions de potència si es 
garanteix la compatibilitat amb la resta d’usos i l’entorn. 

2. Es recupera la necessitat de la creació d’una comissió assessora que integrada per 
professionals coneixedors i vinculats al món empresarial i de les activitats econòmiques 
que aportin R+D+I, que pugui exercir d’assessor extern i consultor als efectes de les 
possibles demandes d’empreses per a instal·lar-se en el sector. Es considera oportú 
preveure que el règim propi de funcionament d’aquesta comissió assessora, composició i 
funcions, s’estableixi mitjançant el ple de l’Ajuntament de Manresa 

3. S’incorpora un aclariment a la Normativa de la fitxa de característiques del sector del pla 
parcial Parc Tecnològic del Bages, apartat règim d’usos, la qual fa referència a la relació 
d’usos i activitats admesos per remissió a disposicions legals que ho són en data 12 de 
març de 2020. D’aquesta manera, els usos admesos no s’alterarà encara que les 
disposicions legals a les quals es remet es modifiquin.  

4. Ajust menor consistent en la supressió de la referència al Pla parcial i al projecte de 
reparcel·lació aprovats en l’apartat de Criteris d’ordenació de la fitxa de característiques del 
sector on es refereix als plànols d’ordenació del Pla. 

 
Consideracions legals 
 
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost) disposa que les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
L’article 85.1 TRLU disposa que l’aprovació inicial i provisional dels plans d’ordenació 
urbanística municipal pertoquen a l’ajuntament corresponent.  
 
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura 
de planejament urbanístic ha de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la 
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents, 
aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la modificació. 
 
L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de 
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi 
d’atorgar l’aprovació definitiva. 
 
Durant el tràmit d’exposició pública i audiència al municipi confrontant, s’han rebut tres  
al·legacions. 
 
Respecte dels informes sol·licitats, tots els que han estat obtinguts fins a la data són 
favorables, amb algunes consideracions o condicions que no afecten al document.  
La competència per a l’aprovació definitiva de la present modificació del POUM 
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’acord amb 
allò disposat als articles 79 i 80 TRLU.  
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En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística de data 5 de 
novembre  de 2020. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 

A C O R D S 
 
“1r ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel Grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, la Junta de Compensació del PPD del Sector 
Parc tecnològic de la Catalunya Central i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
en el sentit d’estimar, estimar parcialment o desestimar els punts que es plantegen en 
relació a la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Manresa. Parc Tecnològic” en tràmit, en la forma, consideracions i pels motius que 
consten en l’informe del Cap del Servei d’Urbanisme de data 4 de novembre de 2020, 
que forma part de l’expedient i que s’han resumit en aquest dictamen.  
 
2n Aprovar provisionalment la “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MANRESA. PARC 
TECNOLÒGIC”, redactat d’ofici pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, el qual incorpora les modificacions derivades de 
l’estimació parcial de les al·legacions. 
 
3r Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central la 
modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com 
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 
79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
El secretari exposa l’esmena d’addició, presentada pel regidor delegat d’Urbanisme i 

Mobilitat, relativa a l’aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM) de Manresa – Parc Tecnològic, que es 

transcriu a continuació. 

 
“En la passada Comissió Informativa de Territori de data 12 de novembre es va 
presentar la proposta d’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. 
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S’ha observat que hi ha una errada material en la transcripció del Dictamen, en la part 

expositiva, pàgina 2, en relació amb les al·legacions presentades pel grup municipal 

del PSC, punt 4, referent a la previsió d’una comissió assessora, la composició i règim 

de funcionament de la qual es debati en el sí del Ple de l’Ajuntament de Manresa. Per 

la qual cosa es proposa al Ple la introducció de la següent esmena i 

“On diu: 

4. D’acord amb les consideracions dels opunts anteriors, proposen 

confeccionar una nova redacció de l’addenda a l’annex 1 del conveni i 

promoure els canvis davant del Consorci de l Parc Central.  

 

L’informe de resposta a les al.legacions presentades, desestima els punts 

1 i 2, argumentat en base a la coherència justificada en el mateix document 

de modificació puntual, entre la proposta de nova regulació d’usos al sector i 

la derivada del document de modificació de l’addenda del conveni urbanístic 

que en fan referència, a excepció de l’ús hoteler, el qual, s’exclou en 

coherència amb la resolució del CUA de 20 de maig de 2019 en relació a 

l’aprovació inicial del document de Modificació puntual del Pla parcial de 

urbanístic de delimitació del Parc tecnològic del Bages, en el qual, de forma 

explícita, posa la condició de suprimir l’ús hoteler dels usos admesos del 

sector. En relació a l’ús hoteler, l’informe de les al.legacions exposa també, 

com a informació addicional, de l’aptitud ja estudiada conjuntament amb la 

CTU del sector per a la implantació de l’ús hoteler –i en concret a l’edifici 

Torre-, que correspon al CUA, d’acord el què preveu l’art. 11.g) dels Estatuts 

del consorci Urbanístic de l’Agulla, referent a les finalitats i competències, 

Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit 

d'actuació, i que en aquests moments, és el CUA qui ha promogut la reflexió 

urbanística del conjunt de l’àmbit amb l’objectiu principal de promoure un 

espai lliure d’abast territorial, i que és la Generalitat qui n’està redactant, en 

coordinació amb el CUA, el Pla Director Urbanístic de l’Agulla, considerant 

que és en aquest marc de coordinació, on el grup del PSC hi és present, on 

cal promorure i debatre la idoneïtat de recuperar l’ús hoteler dins l’àmbit del 

PTB. Per altra banda, s’estima el punt 3, recuperant la proposta de la 

possibilitat de la creació d’una comissió assessora com a òrgan consultor no 

vinculant, a preveure en el sí del ple del Consorci de l’Agulla, i es desestima 

el punt 4 en coherència amb les respostes dels punts 1 i 2. 

Ha de dir: 

4. D’acord amb les consideracions dels opunts anteriors, proposen 

confeccionar una nova redacció de l’addenda a l’annex 1 del conveni i 

promoure els canvis davant del Consorci de l Parc Central.  

 

L’informe de resposta a les al.legacions presentades, desestima els punts 

1 i 2, argumentat en base a la coherència justificada en el mateix document 

de modificació puntual, entre la proposta de nova regulació d’usos al sector i 

la derivada del document de modificació de l’addenda del conveni urbanístic 
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que en fan referència, a excepció de l’ús hoteler, el qual, s’exclou en 

coherència amb la resolució del CUA de 20 de maig de 2019 en relació a 

l’aprovació inicial del document de Modificació puntual del Pla parcial de 

urbanístic de delimitació del Parc tecnològic del Bages, en el qual, de forma 

explícita, posa la condició de suprimir l’ús hoteler dels usos admesos del 

sector. En relació a l’ús hoteler, l’informe de les al.legacions exposa també, 

com a informació addicional, de l’aptitud ja estudiada conjuntament amb la 

CTU del sector per a la implantació de l’ús hoteler –i en concret a l’edifici 

Torre-, que correspon al CUA, d’acord el què preveu l’art. 11.g) dels Estatuts 

del consorci Urbanístic de l’Agulla, referent a les finalitats i competències, 

Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit 

d'actuació, i que en aquests moments, és el CUA qui ha promogut la reflexió 

urbanística del conjunt de l’àmbit amb l’objectiu principal de promoure un 

espai lliure d’abast territorial, i que és la Generalitat qui n’està redactant, en 

coordinació amb el CUA, el Pla Director Urbanístic de l’Agulla, considerant 

que és en aquest marc de coordinació, on el grup del PSC hi és present, on 

cal promorure i debatre la idoneïtat de recuperar l’ús hoteler dins l’àmbit del 

PTB. Per altra banda, s’estima el punt 3, recuperant la proposta de la 

possibilitat de la creació d’una comissió assessora com a òrgan consultor no 

vinculant, a preveure en el sí del ple l’Ajuntament de Manresa, i es 

desestima el punt 4 en coherència amb les respostes dels punts 1 i 2.” 

 

La resta del dictamen queda sense modificació” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=9861.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena d’addició presentada i el ple l’aprova per 15 

vots afirmatius (8 GMERC i 7 GMJxM) i 7 abstencions (3 GMPSC-CP, 3 GM Fem 

Manresa i 1 GMCs). 

L’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.1, amb l’esmena d’addició 

incorporada, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMERC i 7 GMJxM), 3 vots 

negatius (3 GM Fem Manresa) i 4 abstencions (3 GMPSC-CP i 1 GMCs) i, per tant, 

es declara acordat el següent:  

“Antecedents 
 
El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2019, va 
acordar aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”, redactat d’ofici pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9861.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=9861.0
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En la tramitació d’aquell document es varen sol·licitar els informes sectorials que 
preveu l’article 85.5 TRLU (Agència Catalana de l’Aigua, a les Oficines territorials 
d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA), Transports terrestres (carreteres i ferrocarrils), 
Mobilitat, Turisme i a la Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament). D’aquests, 
es varen rebre els informes de Mobilitat i de Turisme, en sentit favorable i sense 
condicionants. També l’informe dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental, tots ells en 
sentit favorable amb consideracions. Finalment, també l’informe de la tècnica de 
Patrimoni d’aquest Ajuntament, en sentit favorable. No es va rebre informe de 
Transports terrestres (carreteres). 
 
A partir de l’estimació parcial de les al·legacions presentades, es va considerar 
redactar un nou document de modificació que va ser aprovat en sessió plenària de 
data 30 d’abril de 2020. A la vegada es va aprovar atorgar audiència a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages (article 85.7 del Text refós de la Llei d’Urbanisme) i sol·licitar de 
nou informes a l’Agència Catalana de l’Aigua, a les Oficines territorials d’Acció i 
Avaluació ambiental (OTAA), Transports terrestres (carreteres i ferrocarrils), i a la 
Comissió Permanent de Patrimoni d’aquest Ajuntament- 
 
El nou document ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia 
publicació de l’anunci en el diari El Periódico de 8 de maig de 2020, al diari Regió 7 del 
dia 12 de maig, i també en el Butlletí Oficial de la Província de dia 13 de maig del 
mateix mes; així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest ajuntament, des 
del dia 13 de maig al 13 de juny de 2020. Durant el tràmit d’exposició pública i 
audiència s’han presentat les següents al·legacions: 
 

- 20200611 - Grup municipal del PSC  
- 20200630  Junta de Compensació del PPD del Sector Parc tecnològic de la 

Catalunya Central 
- 20200703 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
El passat 27 d’octubre s’han rebut informes d’Infraestructures de Mobilitat, indicant que 
no s’ha modificat l’ordenació de detall del sector i que en comparació amb el 
planejament vigent, la concreció d’usos no comporta incidències significatives a les 
infraestructures de mobilitat existents i previstes, amb informe favorable. Informe de 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, favorable, assenyalant que les modificacions 
incorporades en el nou document no constitueixen una variació fonamental de les 
propostes del document aprovat inicialment en data 28 de febrer de 2019, i valorant 
únicament el grau de compliment de les consideracions efectuades en l’informe tècnic 
emès en motiu del primer, essent doncs, l’informe favorable. Pel que fa a l’informe de 
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa (de 8 de juny de 2020), 
considera que aquests canvis no tenen cap afectació en l’element protegit de la Sèquia 
i no modifiquen el sentit de l’informe emès en el mes de juliol de 2019, donant 
conformitat a la proposta.  
 
Finalment en data 2 de novembre de 2020 s’ha rebut informe de l’ACA, en sentit 
favorable a nivell d’abastament d’aigua, inundabilitat i afeccions mediambientals, i en 
relació al sanejament, amb diverses condicions referides a la fase d’urbanització.  
 
En relació a les al·legacions presentades, el Cap del Servei d’Urbanisme, ha emès 
informe signat en data 4 de novembre de 2020, i queda resumit en el document de 
modificació (punt 27) de la forma següent:  
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- Grup municipal del PSC, d’11 de juny del 2020, que al·lega el següent: 

1. Que els usos admesos al Pla Parcial han de ser els aprovats que figuren en l’Addenda 
 del conveni aprovada pel Ple el 19 de febrer de 2015,  

2. Es proposa recuperar l’admissió de l’ús hoteler, també previst en l’addenda citada. 
3. Es proposa mantenir una comissió assessora amb caràcter consultiu i no vinculant.  
4. D’acord amb les consideracions dels opunts anteriors, proposen confeccionar una nova 

redacció de l’addenda a l’annex 1 del conveni i promoure els canvis davant del Consorci 
de l Parc Central.  
 

L’informe de resposta a les al.legacions presentades, desestima els punts 1 i 2, 
argumentat en base a la coherència justificada en el mateix document de 
modificació puntual, entre la proposta de nova regulació d’usos al sector i la 
derivada del document de modificació de l’addenda del conveni urbanístic que en 
fan referència, a excepció de l’ús hoteler, el qual, s’exclou en coherència amb la 
resolució del CUA de 20 de maig de 2019 en relació a l’aprovació inicial del 
document de Modificació puntual del Pla parcial de urbanístic de delimitació del Parc 
tecnològic del Bages, en el qual, de forma explícita, posa la condició de suprimir l’ús 
hoteler dels usos admesos del sector. En relació a l’ús hoteler, l’informe de les 
al.legacions exposa també, com a informació addicional, de l’aptitud ja estudiada 
conjuntament amb la CTU del sector per a la implantació de l’ús hoteler –i en 
concret a l’edifici Torre-, que correspon al CUA, d’acord el què preveu l’art. 11.g) 
dels Estatuts del consorci Urbanístic de l’Agulla, referent a les finalitats i 
competències, Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el 
seu àmbit d'actuació, i que en aquests moments, és el CUA qui ha promogut la 
reflexió urbanística del conjunt de l’àmbit amb l’objectiu principal de promoure un 
espai lliure d’abast territorial, i que és la Generalitat qui n’està redactant, en 
coordinació amb el CUA, el Pla Director Urbanístic de l’Agulla, considerant que és 
en aquest marc de coordinació, on el grup del PSC hi és present, on cal promorure i 
debatre la idoneïtat de recuperar l’ús hoteler dins l’àmbit del PTB. Per altra banda, 
s’estima el punt 3, recuperant la proposta de la possibilitat de la creació d’una 
comissió assessora com a òrgan consultor no vinculant, a preveure en el sí del ple 
l’Ajuntament de Manresa, i es desestima el punt 4 en coherència amb les 
respostes dels punts 1 i 2. 
 

- Junta de Compensació del Pla parcial de delimitació del Sector Parc Tecnològic de la 
Catalunya Central, el 30 de juny del 2020, la qual, al.leguen el segúent: 
1. Incloure al redactat normatiu de la fitxa, que les potències mecàniques establertes per a 

la indústria urbana, podran superar-se sempre que es garanteixi la compatibilitat amb la 
resta d’usos admesos i que no es produeixen efectes molestos sobre l’entorn, tal com 
es va recollir a la normativa de la modificació del PP del Parc Tecnològic del Bages 
aprovada el 12 de març de 2020, per tal que els dos instruments resultin coherents. 

2. Incloure que les activitats complementàries de logística i distribució, vinculades i al 
servei exclusiu d'un ús principal, no tinguin una limitació de superfície, i que en 
qualsevol cas, no s'admetran de forma autònoma i hauran de formar part del títol únic 
que legitimi el funcionament d'aquest ús principal, en coherència amb el previst al Pla 
parcial. 

 
L’informe de resposta a les al.legacions presentades, estima el punt 1, incorporant per a 
l’ús específic de la indústria urbana, la possibilitat de superar les limitacions de potència si 
es garanteix la compatibilitat amb la resta d’usos i l’entorn, i es desestima el punt 2, atès 
que el sol.licitat respecte als usos complementaris, ja es preveu a l’art. 390.b de la 
Normativa del POUM; la possibilitat que a través del planejament derivat, es pugui establir 
un percentatge superior al 49% de la superfície destinada a l’ús principal 

 
- Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el 3 de juliol del 2020, el qual, al.lega el segúent: 
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1. En coherència amb l’article 6 de la normativa de la modificació del Pla Parcial del Parc 
Tecnològic del Bages, que de les cessions de sòl públic i d’aprofitament en serà 
beneficiari el Consorci Urbanístic L’Agulla. 

2. Establir que les cessions de sòl com les cessions d’aprofitament urbanístic resultants de 
la gestió urbanística integrada del Sector del Parc Tecnològic, i preveure els termes en 
què l’Ajuntament de Manresa aportarà al CUA l’equivalent econòmic a la cessió 
d’aprofitament urbanístic que s’ha d’aplicar a la construcció del CTM. 

3. Que es prevegi en el document les disposicions de l’Acord de la Junta General del CUA 
en sessió 1/2020 de 12/03/2020 que fa referència a aspectes concrets sobre el punt 5è i 
6è de l’art. 5 de la normativa del Pla parcial 
 

L’informe de resposta a les al.legacions presentades, desestimen els punts 1 i 2. En 
relació al sòls de cessió destinats a sistemes urbanístics, aquests corresponen a 
l’administració local d’acord amb allò previst a l’art. 44 TRLUC. Així mateix, en relació a 
establir a la normativa, la concreció del CUA com a administració actuant, es considera que 
ni les disposicions legals vigents ni el POUM de Manresa preveuen que en el marc del 
planejament general, correspongui concretar qui correspon ser administració actuant, com 
no s’ha establert en cap de les fitxes de característiques dels sectors de planejament 
derivat o gestió. Pel que fa a la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic, aquesta qüestió 
ja va ser analitzada en motiu de la primera aprovació inicial del document, en base a 
l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament de Manresa de 21 de desembre del 2018, el 
qual es va pronunciar sobre aquesta qüestió argumentant que la condició d’administració 
actuant del CUA s’efectua a partir de l’acord exprés del ple de l’Ajuntament de Manresa de 
15 de març del 2018 acord amb el previst a l’art. 23.1.c del TRLUC. Així mateix, es 
considera que no correspon al planejament general establir els mecanismes de gestió 
específics pels quals, el CUA hauria de rebre el què li correspongui en concepte 
d’aprofitaments urbanístics com a administració actuant atès que aquesta valoració, 
correspon efectuar-la en el marc del projecte de reparcel.lació. S’estima parcialment el 
punt 3 i es revisa la coherència del text normatiu de la fitxa de característiques amb la 
resolució del CUA a què fa referència. 

 
Segons s’exposa en el mateix, de resultes de l’anàlisi de les al·legacions, informes i 
altres valoracions, el document que es sotmet a aprovació provisional introdueix els 
següents ajustos respecte l’anterior: 
 
1. En relació a l’ús específic de la indústria urbana previst com a ús admès dins del sector del 

PPU Parc tecnològic, s’incorpora la possibilitat de superar les limitacions de potència si es 
garanteix la compatibilitat amb la resta d’usos i l’entorn. 

2. Es recupera la necessitat de la creació d’una comissió assessora que integrada per 
professionals coneixedors i vinculats al món empresarial i de les activitats econòmiques 
que aportin R+D+I, que pugui exercir d’assessor extern i consultor als efectes de les 
possibles demandes d’empreses per a instal·lar-se en el sector. Es considera oportú 
preveure que el règim propi de funcionament d’aquesta comissió assessora, composició i 
funcions, s’estableixi mitjançant el ple de l’Ajuntament de Manresa 

3. S’incorpora un aclariment a la Normativa de la fitxa de característiques del sector del pla 
parcial Parc Tecnològic del Bages, apartat règim d’usos, la qual fa referència a la relació 
d’usos i activitats admesos per remissió a disposicions legals que ho són en data 12 de 
març de 2020. D’aquesta manera, els usos admesos no s’alterarà encara que les 
disposicions legals a les quals es remet es modifiquin.  

4. Ajust menor consistent en la supressió de la referència al Pla parcial i al projecte de 
reparcel·lació aprovats en l’apartat de Criteris d’ordenació de la fitxa de característiques del 
sector on es refereix als plànols d’ordenació del Pla. 

 
Consideracions legals 
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost) disposa que les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            175 

 

 
L’article 85.1 TRLU disposa que l’aprovació inicial i provisional dels plans d’ordenació 
urbanística municipal pertoquen a l’ajuntament corresponent.  
 
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura 
de planejament urbanístic ha de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la 
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents, 
aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la modificació. 
 
L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de 
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi 
d’atorgar l’aprovació definitiva. 
 
Durant el tràmit d’exposició pública i audiència al municipi confrontant, s’han rebut tres  
al·legacions. 
 
Respecte dels informes sol·licitats, tots els que han estat obtinguts fins a la data són 
favorables, amb algunes consideracions o condicions que no afecten al document.  
  
La competència per a l’aprovació definitiva de la present modificació del POUM 
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’acord amb 
allò disposat als articles 79 i 80 TRLU.  
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística de data 5 de 
novembre  de 2020. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
“1r ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel Grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, la Junta de Compensació del PPD del Sector 
Parc tecnològic de la Catalunya Central i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
en el sentit d’estimar, estimar parcialment o desestimar els punts que es plantegen en 
relació a la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Manresa. Parc Tecnològic” en tràmit, en la forma, consideracions i pels motius que 
consten en l’informe del Cap del Servei d’Urbanisme de data 4 de novembre de 2020, 
que forma part de l’expedient i que s’han resumit en aquest dictamen.  
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2n Aprovar provisionalment la “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MANRESA. PARC 
TECNOLÒGIC”, redactat d’ofici pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, el qual incorpora les modificacions derivades de 
l’estimació parcial de les al·legacions. 
 
3r Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central la 
modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com 
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 
79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
5.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació de la indemnització 

per danys i perjudicis soferts durant el període de la suspensió parcial 
d’execució del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de 
les instal·lacions tèrmiques i de protecció contra la legionel·la dels 
equipaments municipals.(CON.EXE 86/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Presidència, de 4 de novembre 
de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de 
març de 2017, va adjudicar el contracte de serveis que consisteix en el manteniment 
de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta 
sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels equipaments municipals, a favor de 
l’entitat mercantil Vyc Industrial, SA (CIF A-08.147.357). 
 
El contracte es va formalitzar, en data 1 de maig de 2017, amb una vigència inicial de 
quatre (4) anys, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals, de manera que la durada 
màxima del contracte, incloses les pròrrogues, no pot ser superior a sis (6) anys. 
 
L’alcalde president, mitjançant resolució del dia 27 de març de 2020, va suspendre 
parcialment l’execució del contracte amb efectes des del dia 14 de març de 2020 i fins 
que les prestacions es poguessin reprendre, com a resposta a la greu crisis provocada 
pel Covid-19 i d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària. 
 
Pel període de suspensió parcial d’execució del contracte, l’Ajuntament de Manresa ha 
abonat a l’entitat mercantil Vyc Industrial, SA, dos pagaments a compte de la 
indemnització per danys i perjudicis soferts en base a l’establert en el Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social de la Covid-19, els quals ascendeixen a un import de 19.429,70 
euros i que són els següents: 

 
Període Import bestreta € 

14/03/2020 a 31/03/2020 7.137,44 

01/04/2020 a 30/04/2020 12.292,26 

Total 19.429,70 
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El ple municipal, mitjançant acord del dia 18 de juny de 2020, va aprovar l’aixecament 
de la suspensió parcial i la continuïtat de l’execució de la totalitat del contracte de 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció 
d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels equipaments 
municipals adjudicat a l’entitat mercantil Vyc Industrial, SA, amb efectes des del dia 1 
de maig de 2020. 
 
En data 9 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Manresa va requerir a Vyc Industrial, SA, 
que aportés el desglossament i la justificació de les despeses indemnitzables 
assumides (tramitades com a bestreta) durant el període de la suspensió, comprès 
entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020,  a efectes de tramitar la liquidació de la 
indemnització en base a l’establert a l’article 34 del RDL 8/2020, de 17 de març. 
 
L’entitat mercantil Vyc Industrial, SA, en data 30 de juliol de 2020, va aportar la 
justificació de les despeses indemnitzables assumides durant el període de la 
suspensió.  
 
La tècnica del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions va elaborar un estudi 
econòmic sobre la liquidació de la indemnització en data 28 de setembre de 2020. 
Quantificava l’import justificat de la indemnització en 18.822,11 euros. 
 
Mitjançant proveïment de data 28 de setembre de 2020 es va donar trasllat a Vyc 
Industrial, SA, de la liquidació provisional de la indemnització per danys i perjudicis 
soferts durant el període de la suspensió parcial d’execució del contracte de serveis 
que consisteix en el manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, 
climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la 
dels equipaments municipals, comprès entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020. 
L’entitat mercantil adjudicatària no ha presentat cap consideració al respecte. 
 
El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe al 
respecte el dia 4 de novembre de 2020. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim de la liquidació de la indemnització. D’acord amb la resolució de l’alcalde 
president número 3.350, del dia 27 de març de 2020, les entitats adjudicatàries dels 
contractes suspesos hauran d’acreditar, en el moment oportú, els conceptes 
indemnitzables previstos a l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i que 
es relacionen a continuació:  

a) Salarials abonades al personal adscrit a l’execució ordinària, durant la 
suspensió. 

b) De manteniment de la garantia definitiva durant la suspensió. 
c) De lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips 

relatius al període de suspensió, adscrits a l’execució del contracte i que no 
s’han pogut utilitzar per finalitats diferents. 

d) Pòlisses d’assegurances previstes en el plec i vinculades a l’objecte del 
contracte, vigents en el moment de la suspensió. 

 
Tal i com s’ha indicat en els antecedents d’aquest acord, els imports abonats a 
l’adjudicatària en concepte de bestreta ascendeixen a 19.429,70 euros i les despeses 
acreditades a 18.822,11 euros. Per tant, en resulta un import a favor de l’Ajuntament 
de Manresa de 607,59 euros. 
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2. L’import de la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis soferts durant el 
període de la suspensió parcial d’execució del contracte de serveis constitueix un 
ingrés de dret públic de la Hisenda municipal i, en aplicació de l’article 2.2 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març i de l’article 11.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
el seu cobrament es realitzarà de conformitat amb l’establert a la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària i al Reglament General de Recaptació 
 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la liquidació és el ple municipal, 
com a òrgan de contractació. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposo al ple municipal 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis soferts durant 
el període de la suspensió parcial d’execució del contracte de serveis que consisteix 
en el manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció 
d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels equipaments 
municipals, comprès entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020, del que en resulta un 
import de 607,59 euros a favor de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el detall 
següent: 

 
Període Import bestreta € Import justificat € Diferència 

14/03/2020 a 31/03/2020 7.137,44 6.914,24 223,20 

01/04/2020 a 30/04/2020 12.292,26 11.907,87 384,39 

Import resultant de la liquidació provisional a favor de l’Ajuntament 607,59 

 
S’adjunta com a annex a aquest acord el detall del càlcul dels imports justificats que 
s’han indicat. 

SEGON. Requerir a l’entitat mercantil Vyc Industrial, SA el pagament de l’import 
resultant de la liquidació provisional a favor de l’Ajuntament, que ascendeix a 607,59 
euros. Aquest pagament s’ha de fer efectiu a través de transferència bancària al 
compte corrent titularitat de l’Ajuntament de Manresa a l’entitat financera Banc Bilbao 
Vizcaya Argentària (ES91 0182 6035 480018000089), en període voluntari, i  d’acord 
amb el que disposa l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, en els següents terminis: 

a) Notificat aquest acord entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
posterior o, si aquest fos inhàbil, fins l’immediat dia hàbil posterior. 

 b) Notificat aquest acord entre els dies 16 i últim de cada mes, fins el dia 5 del 
segon mes posterior o, si aquest fos inhàbil, l’immediat dia hàbil posterior. 

TERCER. Advertir a l’entitat mercantil Vyc Industrial, SA que, transcorregut el termini 
de pagament en període voluntari s’iniciarà el període executiu i es meritaran els 
recàrrecs i interessos de demora previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 
 
QUART. Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal, a efectes del seu 
coneixement.”
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=12532.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots 

afirmatius (8 GMERC, 7 GMJxM i 1 GMCs), 3 vots negatius (3 GM Fem Manresa) i 

3 abstencions (3 GMPSC-CP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 

que ha quedat reproduït. 

 
Es fa constar que la regidora Mercè Cardona Junyent, del GM del PSC-CP, es trobava 
fora de la sala en el moment de la votació. 
 
 
6. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
6.1 Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 
 
6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau de les bases reguladores i la 

convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar la 
dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa, Any 2020. 
(SUB.BCO 29/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i 
Coneixement, de 6 de novembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
Els diferents plans de govern, en mandats recents, han recollit la necessitat 
d’incentivació pública de l’activitat econòmica del Centre Històric, particularment del 
comerç i els serveis, per tal de millorar el seu dinamisme i les condicions de servei als 
residents.  
 
Així mateix, per les seves peculiaritats demogràfiques, es fa especialment necessària 
una dotació suficient d’oferta comercial per tal d’economitzar desplaçaments, facilitant 
una compra de proximitat i garantir la satisfacció de les necessitats de consum. 
 
En aquest marc, es considera necessari fomentar l’obertura d’activitats econòmiques 
mitjançant un programa d’ajut específic als barris que conformen aquest sector de la 
ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant l’arrendament dels immobles que 
actualment es troben tancats, per tal d’allotjar-hi nous negocis. 
 
Aquest any però, ateses les dificultats econòmiques per obrir noves activitats 
econòmiques s’han dissenyat 3 línies d’ajudes: 
 
a) Ajut per inici de l’activitat destinats a les persones que iniciïn una activitat 

econòmica amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019.  La subvenció equivaldrà a la 

renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 

mensuals.  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=12532.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=12532.0
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b) Ajut per a la realització d’obres destinats a obres de reforma i adequació del local 

on s’allotgi una nova activitat econòmica amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2010. 

L’import de l’ajuda serà el 75% de la inversió acreditada, amb un màxim de 

3.000,00 € 

 

c) Ajut per traspàs de negocis existents destinats a la transmissió d’una activitat en 

funcionament entre la persona empresària i la persona reemprenedora. Aquest 

traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019 i la subvenció  

equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall 

màxim de 5,00 €/m2 mensuals.  

 
L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les 
quals s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros.  
 
En data 6 de novembre de 2020 el cap de servei de promoció de la ciutat i  la tècnica 
d’administració general han emès sengles informes en relació amb l’aprovació de les 
bases i convocatòria.   
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol,  de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals 

competències per a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot 

tipus d’activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 

l’ocupació.   

 
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes ajudes per part de les Administracions 

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

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

subvencions. 

 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 
de l’esmentada Llei 38/2003 
 
3. Procediment d’aprovació de les bases. L’article 124 de l’esmentat Reglament 

d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes 

bases reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a 

informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 

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

procediment d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 

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

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

aquest capítol i d’acord amb els principis de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   

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

5. Publicitat. L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques  de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la 
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment 
selectiu o de concurrència competitiva. En aquest cas, la convocatòria haurà d’indicar 
el mitjà on s’efectuaran les successives publicacions.  

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

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

Per tot l’exposat la tècnica que subscriu proposa a l’òrgan competent l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts destinats a 
fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa- Any 2020, 
d’acord amb el contingut següent:  
 
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS DESTINATS A FOMENTAR LA 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL CENTRE HISTÒRIC DE MANRESA, ANY 2020 
 
1. Objecte de les bases 
 
Aquestes bases defineixen el procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, 
dels ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat 
del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen 
aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Vic-Remei), incentivant les obres d’adequació 
i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També 
es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de 
la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament. 
 
2. Actuacions subvencionables 
 

 L’obertura de noves activitats econòmiques al Centre Històric es subvenciona mitjançant un 

ajut sobre les despeses d’arrendament de l’immoble. 

 També és objecte d’ajut la realització d’inversions per obres de reforma i/o adequació del 

local on s’instal·la el nou negoci. Aquest local haurà d’estar situat al centre històric. 

 Igualment, es subvenciona la continuïtat de negocis existents quan, per causa de jubilació 

de la persona titular o altres anàlogues, es traspassi el negoci a favor d’un tercer . 
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3. Tipus d’ajuts 
 
3.1 Línies d‘ajuts 
d) Ajut per inici de l’activitat 

 
Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús  
d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per 
al desenvolupament d’una nova activitat econòmica. 
 
Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a 
beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o 
negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o 
persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant 
qualsevol forma jurídica. 
 
Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un 
topall màxim de 5,00 €/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui 

alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 
€/m

2
 mensuals, per 3 mesos. 

 
e) Ajut per realització d’obres 

 
Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al 
Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a 
eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora 
de façana, ampliacions,... entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de 
l’immoble com del/de la titular de l’activitat. 
 
Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada. 
 
L’atorgament del 75% de la inversió ve motivat pel fet de la voluntat d’incentivar l’obertura de 
noves activitats en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma 
i/o  d’adequació. 
 
f) Ajut per traspàs de negocis preexistents 

 
Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al 
Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora.. S’accepten diferents 
motius tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat 
permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni 
continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric. 
 
Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció 
equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 
€/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de 

l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m
2
 mensuals 

(per 3 mesos). 
 
3.2 Limitacions a la quantia de les ajudes 
 
L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals 
s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de 
les línies superi els 3.000,00 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un 
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import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 
3.000,00 euros. 
 
En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en 
primer lloc, l’impost assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o 
c).  
 
4. Requisits de les persones beneficiàries 
 
Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les 
subvencions hauran de reunir els requisits següents: 
 
Línia A. Ajuts per inici de l’activitat: 
 
- Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019, trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement 

tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i 

informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Línia B. Ajuts per realització d’obres: 
 
- Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 €. 

- Disposar del corresponent permís municipal d’obres. 

- Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019. 

- Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de 

l’activitat econòmica. .No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret 

sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova 

activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

 
LINIA C. Ajuts per traspàs de negocis existents 
 
- Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la 

persona reemprenedora. 

- Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder 

desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs. 

- Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les 

administracions competents. 

- Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació 

que impliqui el traspàs del negoci.   

- Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019. 

 
5. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial objecte d’ajut és el Centre Històric de Manresa, que es delimita en el plànol 
que s’adjunta com annex núm. 1. Als efectes d’aquestes bases, es consideren subvencionables 
tant el locals comercials en planta baixa (activitats comercials i de serveis) com en plantes 
superiors (oficines i activitats professionals). 
 
6. Àmbit temporal 
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Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 
inversions i despeses realitzades entre l’1 d’octubre de 2019 i la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds,  és a dir el 4 de desembre de 2020 
 
 En tots els casos, la nova activitat econòmica haurà d’estar legalment establerta a efectes 
municipals amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019.  
 
Atès que la documentació justificativa a aportar pels beneficiaris es presenta amb la sol·licitud 
de l’ajut, el termini de justificació coincidirà amb el termini de finalització de presentació de 
sol·licituds.   
 
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un mateix 
any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la convocatòria 
corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal.  
 
7. Crèdit pressupostari 
 
L’import total màxim destinat a aquest programa d’ajuts s’estableix en VINT-I-CINC MIL 
EUROS (25.000,00€), a fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 4227 47000 del 
pressupost municipal vigent. L’Ajuntament de Manresa concedirà les subvencions fins que 
s’esgoti la dotació pressupostària. 
 
8. Obligacions dels beneficiaris 

 
- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat,  l’Ajuntament i les obligacions davant la 

Seguretat Social .Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el 

moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de 

rebre qualsevol pagament.   Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència 

Estatal de l'Administració Tributària,  la Tresoreria General de la Seguretat Social o 

l’Ajuntament una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial 

dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial  

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

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

- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa. 

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

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

la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 

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

a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases 

reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

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

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

el darrer any. 

- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, declaració 

emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus òrgans de direcció 

o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de transparència municipal. 

- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.  

 
Els beneficiaris dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, 
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
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9. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds 

 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds  finalitzarà 

el 4 de desembre de 2020 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 
 
Aquelles persones que reuneixin els requisits per presentar-se simultàniament a la línia a) i c) 
hauran d’optar entre una de les dues línies. La presentació a qualsevol d’aquestes dues línies 
no exclou la possibilitat  de presentar-se també a la línia b). En qualsevol cas, l’import total a 
percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà 
de 3.000,00 euros. 
 
Haurà de presentar-se una sol·licitud per línia d’ajut. En cas de sol·licitar-se vàries línies en una 
mateixa sol·licitud, tan sols es tindrà en compte la primera de les línies sol·licitades.  

 
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament 
amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics 
les persones següents:  
 
- Les persones jurídiques 

- Les entitats sense personalitat jurídica 

- Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació 

obligatòria. 

- Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament 

amb l’Administració  

 
La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Manresa  a l’adreça:  http://www.manresa.cat/ 
 
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així 
com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Les sol·licituds es formularan segons el model normalitzat que s’adjunta com a annex núm. 2, 
aniran acompanyades de la documentació següent: 
 
Per a totes les línies 
 

- Còpia del DNI de la persona sol·licitant (tan sols per a la tramitació presencial) 
- Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al 

registre públic corresponent, si escau 
- En cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del DNI 

del representant de l’entitat. 
- Declaració responsable en el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular de 

l’activitat econòmica o promotora de l’obra. 
- Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 

especial dels seus deutes si escau 
- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, 

declaració emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

 
 

http://www.manresa.cat/
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Per a la línea a) Ajuts per a l’inici de l’activitat  
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT). 
 

Per a la línea b) Ajuts per a la realització d’obres 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de 
l'establiment (prèvia i posterior a la realització de les accions). 

- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de 
contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes 
aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, 
per la qual cosa també hauran de presentar-se el justificants de pagament. 

 
Per a la línea c) Ajuts per traspàs de negocis existents 
 

- Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona 
reemprenedora. 

- Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que 

impliqui el traspàs del negoci 

- Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la  situació de jubilació incapacitat 

permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o 

qualsevol altra documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar 

encara d’aquesta documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular 

indicant els motius pels quals no disposa encara d’aquesta documentació i el 

compromís d’aportar-los amb posterioritat.  

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model 
036 o 037 de l’AEAT). 

 
Documentació opcional (en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració)  
 

- Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del 
projecte. 

- Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat. 
- Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col·lectius de persones en risc 

d’exclusió social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà 
responsabilitat de la persona sol·licitant obtenir el consentiment de la persona 
treballadora per a la cessió de les dades) 

- Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor 
- Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat (accionariat, 

socis, SCP, etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes. 
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als 

efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració. 
 
Aquests documents també conformaran la justificació de l’ajut, per això el termini de justificació 
coincidirà amb el termini de presentació de sol·licituds.   
 
A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que: 
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- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions. 

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o 

obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

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

normativa vigent d’aplicació. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament 

de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat 

social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no 

està obligada a declarar o bé ha sol·licitat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o 

qualsevol altra condició especial dels seus deutes. Aquesta declaració comporta 

l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent 

del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a través de 

certificats telemàtics. 

- Que disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable. 

 

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol 
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions 
responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és 
també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi 
pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Manresa 
podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les 
actuacions de comprovació que consideri oportunes.  
 
10. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb 
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement  o 
regidor/a que la substitueixi; i la resolució al regidor d’Hisenda o regidor/a que el substitueixi. 
 
11. Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut.  
 

A) CRITERIS DE VALORACIÓ LINIES A) I C) 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 

Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 
interessats en la pròpia sol·licitud. 

2.- Aspectes estètics de l’immoble i 
adequació a l’entorn 

10 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.- Nombre de persones ocupades a la nova 
activitat 

10 
2 punts per cada lloc de treball creat, fins 
a un màxim de 10 punts 

5.- Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 
En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
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6.- Que l’immoble objecte de la sol·licitud no 
hagi rebut subvenció en convocatòries 
anteriors d’aquest mateix programa d’ajuts 

10 
En cas contrari, zero punts. 

7.- Que la nova activitat econòmica disposi 
d’un pla d’empresa assessorat pel CEDEM o 
algun altre servei d’emprenedoria municipal 

10 

8.- Que la persona titular de l’activitat 
econòmica sigui dona.  

10 

En el cas de persones jurídiques, per 
justificar aquesta condició caldrà 
acreditar la composició de la propietat 
(accionariat, socis SCP, etc...) i que la 
majoria de membres siguin dones. 

9.- Es valorarà la contractació de persones 
que estiguin desocupades i que tinguin 
dificultats importants per integrar-se en el 
mercat de treball ordinari, incloses en algun 
dels supòsits del col·lectiu de persones en 
risc d’exclusió social 

36
  

10 
2 punts per cada persona contractada, 
inclosa en algun dels col·lectius descrits, 
fins a un màxim de 10 punts 

10.- Tenen caràcter preferent els projectes 
situats en carrers amb un major nivell de 
desertització comercial 

10 
Els projectes situats al carrers Born i Nou 
obtindran zero punts. La resta, la 
puntuació màxima. 

 Total 100  

 
B) CRITERIS DE VALORACIÓ LÍNIA B) AJUTS A LA INVERSIÓ 

 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 

Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 
interessats en la pròpia sol·licitud. 

2.- Aspectes estètics de l’immoble i 
adequació a l’entorn 

10 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.  Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 

En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
En cas contrari, zero punts. 

5. Tenir la consideració d’obres 
d’accessibilitat per adequar-se a la normativa 
vigent 

20 

6. Tenir la consideració d’obres de reparació 
de patologies estructural greus 

20 

7. Tenir la consideració d’obres de millora de 
l’eficiència energètica,  mobilitat 

10 

                                                
36

 Es consideraran persones incloses en col·lectius de risc d’exclusió social les següents:  
- Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat 
- 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. 

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

d'ocupabilitat   
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció 

social 
- Interns   de   centres   penitenciaris   la   situació   dels   quals   els   permeti   accedir   a   una   ocupació,   

persones   en   llibertat condicional i persones exrecluses  -   
- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 

d'inserció en el món laboral  
- Dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o 

socials  
- Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament  
- Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals 
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accessibilitat, millora de la façana, 
ampliacions , entre d’altres 
 

8. Tenen caràcter preferent els projectes 
situats en carrers amb un major nivell de 
desertització comercial 

10 
Els projectes situats al carrers Born i Nou 
obtindran zero punts. La resta, la 
puntuació màxima. 

 Total 100 
 

  

 
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles 
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat 3 d’aquests criteris de valoració 
(singularitat de la nova activitat econòmica). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà 
el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa. 
 
12. Comissió de valoració 
 
L’òrgan encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels 
criteris de valoració serà una comissió qualificadora integrada per:  
 
- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement, o regidor/a 

delegat/da que la substitueixi, que actuarà com a Presidenta. 

- Claudina Relat Goberna, regidora delegada de Centre Històric, o regidor/a delegat/da que la 

substitueixi. 

- Xavier Cano Caballero, Cap de Servei de Promoció de la Ciutat, o persona que el 

substitueixi. 

- David Hernández Massegú, tècnic de comerç, o persona que el substitueixi 

- Raquel Aranda Magnet, o funcionari que el substitueixi, que actuarà com a secretària. 

 
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que 
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases. 
 
13.  Resolució d’atorgament 
 
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la 
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de 
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes 
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva. 
 
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin 
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de 
definitiva. 
 
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en 
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de 
l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva 
renúncia expressa. 
 
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, 
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d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 
 
14. Pagament 
 
Una vegada atorgades les ajudes es realitzarà el pagament mitjançant transferència bancària al 
compte designat per la persona beneficiària.  
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri 
necessàries. 
 
15. Incompliment  
 
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent 
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions 
establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament 
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol i l’Ordenança General 
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va 
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament 
de les ajudes  
 
Així mateix, al tractar-se de sol·licituds conjuntes entre l’arrendador i l’arrendatari, en el supòsit 
que tan sols un dels sol·licitants signants de la sol·licitud incorri en causa d’incompliment i/o 
revocació, aquesta tan sols afectarà a la part incomplidora, mantenint-se l’ajut per la part que 
ha complert.  
 
16. Compatibilitat 
 
Aquesta ajuda serà compatible amb la percepció de qualsevol tipus d’ajuda concedida per 
altres administracions o ens públics o privats. 
 
També seran compatibles les ajudes de la Línea a) Ajuts per inici de l’activitat amb les ajudes 
de  la línea b) Ajuts per a la realització d’obres.  
 
Les ajudes de la línea b) Ajuts per a la realització d’obres també seran compatibles amb les 
ajudes de la Línea c) Ajut per traspàs de negocis existents. 
 
En qualsevol cas no seran compatibles les ajudes de la Línea a) amb les ajudes de la Línea c)  
 
17. Règim de mínimis 
 
Aquestes ajudes estan sotmeses 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 de la CE a les ajudes de mínimis. 
 
18. Principis ètics i normes de conducta. 
 
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de 
conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de subvencions: 
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a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 

c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions econòmiques 

procedents de l’Ajuntament de Manresa. 

d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei 

de l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament jurídic o les 

regles de comportament establertes pel codi de conducta. 

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre 

personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una 

actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació independent 

i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol 

causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les 

persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o 

en l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de 

treball. 

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les 

finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats. 

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies. 

h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense obtenir 

cap avantatge propi ni aliè. 

i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que presti i el 

compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les seves activitats. 

j) La bona fe. 

k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o personal al servei 

de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó del càrrec o que pugui 

comprometre l’execució de llurs funcions. 

l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera 

deshonesta. 

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en l’actuació 

comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment. 

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les 

obligacions legals establertes o pel codi de conducta.  

 
L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per part de les 
persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes: 
 
- Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix, 

simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es prendrà en consideració 

aquest comportament al moment de determinar la graduació de la sanció corresponent. Així 

mateix es procedirà a deixar constància a l’expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la 

Transparència. 

- Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés constitutiu 

d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, es deixarà constància a l’expedient administratiu 

i es publicarà mitjançant el Portal de la Transparència. 
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19.  Aplicació supletòria 
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) , les bases d’execuió del 
Pressupost de l’Ajuntament de Manresa 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. 
 
Aquestes ajudes tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en 

els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents Bases no generen 

cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 

precedent.  

L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i 

tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la 

Normativa Reguladora de  subvencions. 

20. Publicació dels ajuts 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes 
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
ANNEX 1 . ÀMBIT TERRITORIAL 
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ANNEX 2. SOL·LICITUD 
(Aquesta sol·licitud s’adaptarà, en tot allò que sigui possible, als requeriments de la tramitació electrònica) 

 
Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric 

Convocatòria any 2020 
Formulari de sol·licitud 
 

1. Dades identificatives del sol·licitant 

 
 Ompliu en cas de ser una persona física 

Nom i cognoms:  

Número de passaport o DNI:                                                                                               Nacionalitat:  

Adreça:  

Població:                                                                                                                              CP: 

Tel. Fix                                                                                    Tel. Mòbil: 

Correu electrònic: 

 Vull rebre notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 

través de mitjans electrònics: 

( En cas de ser una persona jurídica la sol·licitud haurà de tramitar-se a través de mitjans electrònics)     

2. Línia d’ajut sol·licitada 

 
  a) Ajuts  per inici de l’activitat 
 
  b) Ajuts per realització d’obres 
 
  c) Ajuts  per  traspàs de negocis existents 
 

3. Dades identificatives de l’immoble on s’exerceix l’activitat 

 
Carrer:       Núm.:   Pis: 

Ref. cadastral:      Superfície: 

Data contracte arrendament:    Durada contractual: 

Preu mensual (sense IVA): 

4. Persona titular de l’activitat econòmica 

 

Nom i cognoms / Denominació social: 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi: 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

 
5. Dades identificatives de l’activitat 

Nom comercial: 

Data d’obertura: 

Descripció de l’activitat: 

Horari d’obertura 
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6. Domiciliació bancària 

 

Entitat financera: 

Titular del compte: 

NIF:    Domicili: 

Codi postal:   Municipi: 

Telèfon:   E-mail: 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE 

                        

 
7. Dades de les inversions per obres ( tan sols per  a la línia b) 

 

Nom i cognoms/ Denominació social persona promotora: 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Tipus d’obres 

  Obres d’accessibilitat per adequar-se a la normativa vigent 
  Obres de reparació de patologies estructurals greus 
   Obres de millora de l’eficiència energètica, mobilitat, accessibilitat, millora de la façana, ampliacions  
  Altres : ....................................................................... 
 
Import de les obres: ...................................... 

 
8. Dades del traspàs de l’activitat econòmica ( tan sols per  a la línia  c) 

 

Nom i cognoms/ Denominació social 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi 

Nom i cognoms persona empresària 

NIF:                                                                Adreça: 

Codi postal:    Municipi 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Motiu del traspàs:  

  jubilació 
  incapacitat permanent total 
  incapacitat permanent absoluta 
  gran invalidesa 
  altres : ................................................................................................... 
 
Data del traspàs: 
 
 

9. Dades opcionals ( En cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració de l’article 

11 de les bases reguladores). Aquesta informació haurà d’acreditar-se amb els documents 

relacionats en l’apartat 12 d’aquesta sol·licitud. 
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˃Contractació de persones 

 

Nombre total de treballadors:   

Nombre de treballadors contractats amb especials dificultats d’inserció laboral
37

: 

˃Pla d’empresa 

 
El projecte disposa d’un pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedoria? 

  Sí  Centre assessor: 

  Data de realització: 

En cas afirmatiu, caldrà aportar còpia del pla d’empresa. 

 
  No 
 
˃Aspectes estètics de l’immoble i adequació a l’entorn 
˃Elements de singularitat: diversificació de l’oferta i atracció de client 

 
10. Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 

 
En relació a la convocatòria amb codi COM1/2020.1, d’ajuts destinats a la dinamització econòmica del 
Centre Històric, les persones sol·licitants declaren: 

1. Que, a més d’aquesta subvenció, 

 No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres 

administracions públiques o d’ens públics o privats. 

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

 

Sol·licitant Organisme Data 

sol·licitud 

Import 

sol·licitat 

Import 

atorgat 

     

     

 

2. Que en cas de ser-los concedit un ajut en aquesta convocatòria, comunicaran per escrit a 

l’Ajuntament de Manresa qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat que sol·licitin o rebin amb 

posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

 

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

- Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat 

- 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. 

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

- Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats 

d'ocupabilitat   

- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció 

social 

- Interns   de   centres   penitenciaris   la   situació   dels   quals   els   permeti   accedir   a   una   ocupació,   

persones   en   llibertat condicional i persones exrecluses  -   

- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 

d'inserció en el món laboral  

- Dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o 

socials  

- Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament  

- Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals 
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11.  Declaració responsable 

 
Les persones que signen aquesta sol·licitud, actuant en nom i interès propi o bé en representació de 
l’empresa indicada a l’encapçalament, declaren: 

 
- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb 

Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar o 

bé ha sol·licitat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus 

deutes. Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir 

l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda 

municipal a través de certificats telemàtics. 

- Que no incorren en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

- Que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’una activitat ja existent. 

-  Que La persona beneficiària 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.  

- El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la quantitat 

total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en un període de tres 

exercicis fiscals ( d’acord amb l’establert al Reglament 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, 

relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimis. 

- Que disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en 

els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable. 

- Que compleixen qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores d’aquesta convocatòria 

i de la normativa vigent d’aplicació. 

- Que es troben al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Manresa 

i que no es troben en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions. 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la 

comprovació i l’acreditació de les dades manifestades en aquesta sol·licitud a través de la consulta dels 

propis arxius o mitjançant la petició a altres administracions públiques o entitats privades.  A més també 

comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa de demanar informació complementària per tal de 

comprovar la veracitat de les dades. 

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o 

falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, deixar sense 

efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions, així com emprendre  les mesures 

sancionadores que se’n pugui derivar. 

 
12. Documentació a adjuntar 

 
Per a totes les línies 

 
- Còpia del DNI de la persona sol·licitant ( tan sols per a la tramitació presencial) 
- Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al registre 

públic corresponent, si escau 
- En el cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del DNI del 

representant de l’entitat. 

- Declaració responsable en el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular de l’activitat 
econòmica o promotora de l’obra. 

- Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial 

dels seus deutes si escau 

- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, declaració 
emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració. 

 
Per a la línia a) Ajuts per a l’inici de l’activitat 
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- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la titular de 
l’activitat econòmica No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona titular del dret sobre 
l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT). 
 
Per a la línia b) Ajuts per a la realització d’obres 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la titular de 
l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona titular del dret 
sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de l'establiment 
(prèvia i posterior a la realització de les accions). 

- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de contenir 
tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes aquestes factures 
hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, per la qual cosa també 
hauran de presentar-se el justificants de pagament. 

 
Per a la línia c) Ajuts per traspàs de negocis existents 

 
- Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona 

reemprenedora. 
- Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat 

permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que impliqui el traspàs del 

negoci 

- Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la  situació de jubilació incapacitat permanent 

total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra 

documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar encara d’aquesta 

documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular indicant els motius pels 

quals no disposa encara d’aquesta documentació i el compromís d’aportar-los amb posterioritat.  

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model 036 o 037 
de l’AEAT). 

 
Documentació opcional ( en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració) 
 

- Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del projecte. 
- Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat. 
- Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col·lectius de persones en risc d’exclusió 

social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà responsabilitat de la 
persona sol·licitant obtenir el consentiment de la persona treballadora per a la cessió de les 
dades) 

- Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor 
- Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat ( accionariat, socis, SCP, 

etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes. 
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als efectes d’una 

millor justificació dels criteris de valoració. 
 

13. Protecció de dades 

 

De conformitat amb la legislació de  protecció de dades, us informem  el següent:  

Responsable del  

tractament 

Ajuntament de Manresa 

Plaça Major, 1   08241 Manresa 

Tel. 93 878 23 00   

www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-

vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra 

http://www.manresa.cat/
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interessades  sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de 

l’Ajuntament. 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades a www.manresa.cat/lpd 

 

Consentiment per al tractament de dades 

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

Signatura: 

Manresa, ................... de ........................................ de 2020 

Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament d’ajuts destinats a fomentar la 
Dinamització Econòmica del Centre Històric de Manresa, Any 2020 (COM1/2020.1), 
amb els termes següents: 
 
Objecte de la convocatòria: 
 
Aquestes bases defineixen el procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, 
dels ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat 
del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen 
aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant les obres d’adequació i 
l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També 
es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de 
la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament. 

 
Tipus d’ajuts 
 

a) Ajut per inici de l’activitat 

 
Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús  
d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per 
al desenvolupament d’una nova activitat econòmica. 
 
Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a 
beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o 
negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o 
persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant 
qualsevol forma jurídica. 
 
Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un 
topall màxim de 5,00 €/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui 

alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 
€/m

2
 mensuals, per 3 mesos. 

 

http://www.manresa.cat/lpd
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b) Ajut per realització d’obres 

 
Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al 
Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a 
eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora 
de façana, ampliacions,... entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de 
l’immoble com del/de la titular de l’activitat. 
 
Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada. 
 
L’atorgament del 75% de la inversió ve motivat pel fet de la voluntat d’incentivar l’obertura de 
noves activitats en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma 
i/o  d’adequació. 
 
c) Ajut per traspàs de negocis preexistents 

 
Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al 
Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora.. S’accepten diferents 
motius tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat 
permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni 
continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric. 
 
Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció 
equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 
€/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de 

l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m
2
 mensuals 

(per 3 mesos). 
 
Limitacions a la quantia de les ajudes 
 
L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals 
s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de 
les línies superi els 3.000,00 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un 
import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 
3.000,00 euros. 
 
En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en 
primer lloc, l’impost assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o 
c).  

 
Requisits del beneficiaris 
 
Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les 
ajudes hauran de reunir els requisits següents: 
 
Línia A. Ajuts per inici de l’activitat: 
 
- Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019, trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement 

tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i 

informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa. 
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Línia B. Ajuts per realització d’obres: 
 
- Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 €. 

- Disposar del corresponent permís municipal d’obres. 

- Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019. 

- Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de 

l’activitat econòmica. .No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret 

sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova 

activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

 
LINIA C. Ajuts per traspàs de negocis existents 
 
- Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la 

persona reemprenedora. 

- Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder 

desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs. 

- Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les 

administracions competents. 

- Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació 

que impliqui el traspàs del negoci.   

- Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019. 

 
Àmbit territorial 

 
L’àmbit territorial objecte d’ajut és el Centre Històric de Manresa, que es delimita en el plànol 
que s’adjunta com annex núm. 1. Als efectes d’aquestes bases, es consideren subvencionables 
tant el locals comercials en planta baixa (activitats comercials i de serveis) com en plantes 
superiors (oficines i activitats professionals). 

 
Àmbit temporal 

 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 
inversions i despeses realitzades entre l’1 d’octubre de 2019 i la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds,  és a dir el 4 de desembre de 2020 
 
En tots els casos, la nova activitat econòmica haurà d’estar legalment establerta a efectes 
municipals amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019.  
 
Atès que la documentació justificativa a aportar pels beneficiaris es presenta amb la sol·licitud 
de l’ajut, el termini de justificació coincidirà amb el termini de finalització de presentació de 
sol·licituds.   

 
Bases reguladores 
 
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria seran les aprovades juntament 
amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió Ple de l’Ajuntament a celebrar el 19 de 
novembre de 2020, les quals seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
poden consultar-se  a la web municipals http://www. manresa.cat/ 
 

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

ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova 

l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com 
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també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2020, aprovades per acord plenari de 

19 de desembre de 2019, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal 

http://www.manresa.cat/. 

 
Crèdit pressupostari 

 
L’import total màxim destinat a aquest programa d’ajuts s’estableix en VINT-I-CINC MIL 
EUROS (25.000,00€), a fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 4227 47000 del 
pressupost municipal vigent. L’Ajuntament de Manresa concedirà les subvencions fins que 
s’esgoti la dotació pressupostària. 

 
Criteris de valoració de les sol·licituds 

 
11. Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut.  
 

C) CRITERIS DE VALORACIÓ LINIES A) I C) 

 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 

Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 
interessats en la pròpia sol·licitud. 

2.- Aspectes estètics de l’immoble i 
adequació a l’entorn 

10 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.- Nombre de persones ocupades a la nova 
activitat 

10 
2 punts per cada lloc de treball creat, fins 
a un màxim de 10 punts 

5.- Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 

En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
En cas contrari, zero punts. 

6.- Que l’immoble objecte de la sol·licitud no 
hagi rebut subvenció en convocatòries 
anteriors d’aquest mateix programa d’ajuts 

10 

7.- Que la nova activitat econòmica disposi 
d’un pla d’empresa assessorat pel CEDEM o 
algun altre servei d’emprenedoria municipal 

10 

8.- Que la persona titular de l’activitat 
econòmica sigui dona.  

10 

En el cas de persones jurídiques, per 
justificar aquesta condició caldrà 
acreditar la composició de la propietat 
(accionariat, socis SCP, etc...) i que la 
majoria de membres siguin dones. 

9.- Es valorarà la contractació de persones 
que estiguin desocupades i que tinguin 
dificultats importants per integrar-se en el 
mercat de treball ordinari, incloses en algun 
dels supòsits del col·lectiu de persones en 
risc d’exclusió social 

38
  

10 
2 punts per cada persona contractada, 
inclosa en algun dels col·lectius descrits, 
fins a un màxim de 10 punts 

                                                
38

 Es consideraran persones incloses en col·lectius de risc d’exclusió social les següents:  
- Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat 
- 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. 

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

d'ocupabilitat   

http://www.manresa.cat/
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10.- Tenen caràcter preferent els projectes 
situats en carrers amb un major nivell de 
desertització comercial 

10 
Els projectes situats al carrers Born i Nou 
obtindran zero punts. La resta, la 
puntuació màxima. 

 Total 100  

 
D) CRITERIS DE VALORACIÓ LÍNIA B) AJUTS A LA INVERSIÓ 

 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 

Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 
interessats en la pròpia sol·licitud. 

2.- Aspectes estètics de l’immoble i 
adequació a l’entorn 

10 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.  Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 

En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
En cas contrari, zero punts. 

5. Tenir la consideració d’obres 
d’accessibilitat per adequar-se a la normativa 
vigent 

20 

6. Tenir la consideració d’obres de reparació 
de patologies estructural greus 

20 

7. Tenir la consideració d’obres de millora de 
l’eficiència energètica,  mobilitat 
accessibilitat, millora de la façana, 
ampliacions , entre d’altres 
 

10 

8. Tenen caràcter preferent els projectes 
situats en carrers amb un major nivell de 
desertització comercial 

10 
Els projectes situats al carrers Born i Nou 
obtindran zero punts. La resta, la 
puntuació màxima. 

 Total 100 
 

  

 
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles 
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat 3 d’aquests criteris de valoració 
(singularitat de la nova activitat econòmica). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà 
el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Termini 

 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds  finalitzarà 

el 4 de desembre de 2020 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 

                                                                                                                                          
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció 

social 
- Interns   de   centres   penitenciaris   la   situació   dels   quals   els   permeti   accedir   a   una   ocupació,   

persones   en   llibertat condicional i persones exrecluses  -   
- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 

d'inserció en el món laboral  
- Dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o 

socials  
- Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament  
- Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals 
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Aquelles persones que reuneixin els requisits per presentar-se simultàniament a la línia a) i c) 
hauran d’optar entre una de les dues línies. La presentació a qualsevol d’aquestes dues línies 
no exclou la possibilitat  de presentar-se també a la línia b). En qualsevol cas, l’import total a 
percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà 
de 3.000,00 euros. 
 
Haurà de presentar-se una sol·licitud per línia d’ajut. En cas de sol·licitar-se vàries línies en una 
mateixa sol·licitud, tan sols es tindrà en compte la primera de les línies sol·licitades.  
 
Tramitació 
La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les sol·licituds, que hauran 
d’ajustar-se a les condicions de participació dels punt 3 i 4 de les bases reguladores, aniran 
acompanyades de la documentació següent:  
 
Per a totes les línies 
 

- Còpia del DNI de la persona sol·licitant (tan sols per a la tramitació presencial) 
- Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al 

registre públic corresponent, si escau 
- En cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del DNI 

del representant de l’entitat. 

- Declaració responsable en el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular de 
l’activitat econòmica o promotora de l’obra. 

- Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 

especial dels seus deutes si escau 

- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, 
declaració emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

 
Per a la línea a) Ajuts per a l’inici de l’activitat  
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT). 
 
Per a la línea b) Ajuts per a la realització d’obres 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de 
l'establiment (prèvia i posterior a la realització de les accions). 

- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de 
contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes 
aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, 
per la qual cosa també hauran de presentar-se el justificants de pagament. 
 

 
Per a la línea c) Ajuts per traspàs de negocis existents 
 

- Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona 
reemprenedora. 

- Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que 

impliqui el traspàs del negoci 
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- Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la  situació de jubilació incapacitat 

permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o 

qualsevol altra documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar 

encara d’aquesta documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular 

indicant els motius pels quals no disposa encara d’aquesta documentació i el 

compromís d’aportar-los amb posterioritat.  

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model 
036 o 037 de l’AEAT). 

-  
Documentació opcional (en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració)  
 

- Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del 
projecte. 

- Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat. 
- Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col·lectius de persones en risc 

d’exclusió social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà 
responsabilitat de la persona sol·licitant obtenir el consentiment de la persona 
treballadora per a la cessió de les dades) 

- Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor 
- Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat (accionariat, 

socis, SCP, etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes. 
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als 

efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració. 
 
Aquests documents també conformaran la justificació de l’ajut, per això el termini de justificació 
coincidirà amb el termini de presentació de sol·licituds.   
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement  o 
regidor/a que la substitueixi; i la resolució al regidor d’Hisenda o regidor/a que el substitueixi. 

 
Resolució d’atorgament 

 
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, 
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 

 
Pagament 

 
Una vegada atorgades les ajudes es realitzarà el pagament mitjançant transferència bancària al 
compte designat per la persona beneficiària.  
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri 
necessàries. 
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Règim de mínimis 

 
Aquestes ajudes estan sotmeses 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 de la CE a les ajudes de mínimis. 

 
Publicitat 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes 
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
Cinquè. Condicionar l’efectivitat de la convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases 
que la regulen. 
 
Sisè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
El secretari exposa l’esmena d’addició, presentada per la regidora delegada 

d’Ocupació, Empresa i Coneixement, relativa a l’aprovació de les bases 

reguladores i la convocatòria del Centre Històric de Manresa, Any 2020, que es 

transcriu a continuació. 

 
“En el dictamen relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la 
concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric 
de Manresa, Any 2020, es va indicar, entre els criteris de valoració de les sol·licituds, 
una puntuació de 10 punts per als projectes situats en carrers amb un major nivell de 
desertització comercial. 
 
Aquest criteri va sortir del Pacte de Ciutat però aquest any els serveis tècnics van 
proposar de suprimir-los per tal de no penalitzar els projectes situats als carrers Born i 
Nou. 
 
Després de posar-ho en relleu en la reunió del Pla de reconstrucció es va considerar 
que aquest any, ateses les especials circumstàncies derivades per la crisis sanitària de 
la Covid-19, seria convenient no introduir aquest criteri i així fomentar per igual tots 
aquells projectes que iniciïn una activitat econòmica. 
 
Això no obstant, malgrat l’adopció d’aquest criteri s’ha observat que en el dictamen  
que s’ha sotmès a informe de la Comissió Informativa, consta per error la puntuació als 
carrers amb major nivell de desertització comercial. 
 
És per tot això, que es fa necessari introduir una modificació en les bases reguladores 
i en la convocatòria d’aquestes ajudes per la qual cosa s’introdueixen en el dictamen 
les esmenes següents: 
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Primera: Suprimir de l’apartat 11 A) de les Bases reguladores, el criteri núm. 10 relatiu 
al caràcter preferent dels projectes situats en els carrers amb un major nivell de 
desertització comercial, de manera que el total de puntuació dels criteris de valoració 
de les línies a) i c) serà de 90 punts. 
 
Segona: Suprimir de l’apartat 11B) de les Bases reguladores, el criteri núm. 8 relatiu al 
caràcter preferent dels projectes situats en els carrers amb un major nivell de 
desertització comercial, de manera que el total de puntuació dels criteris de valoració 
de la línia b) serà de 90 punts. 
 
Tercera: Suprimir dels criteris de valoració de les línies a) i c) de la convocatòria 
establerta en el punt quart dels acords del dictamen, el criteri núm. 10 relatiu al 
caràcter preferent dels projectes situats en els carrers amb un major nivell de 
desertització comercial, de manera que el total de puntuació dels criteris de valoració 
de les línies a) i c) serà de 90 punts. 
 
Quarta: Suprimir dels criteris de valoració de la línia b) de la convocatòria establerta el 
punt quart dels acords del dictamen, el criteri núm. 8 relatiu al caràcter preferent dels 
projectes situats en els carrers amb un major nivell de desertització comercial, de 
manera que el total de puntuació dels criteris de valoració de la línia b) serà de 90 
punts. 
 
La resta del dictamen queda sense modificació”. 
 
Es fa constar que la regidora Mercè Cardona Junyent, del GM del PSC-CP, s’incorpora 
a la sessió durant el debat d’aquest punt. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=13040.0 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena d’addició presentada al dictamen 6.1.1, i el 

ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMERC, 7 GMJxM, 3 GMPSC-CP i 1 GMCs) i 

3 abstencions (3 GM Fem Manresa). 

L’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.1, amb l’esmena d’addició 

incorporada, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMERC, 7 GMJxM, 3 

GMPSC-CP i 1 GMCs) i 3 abstencions (3 GM Fem Manresa) i, per tant, es declara 

acordat el següent:  

“Antecedents 
 
Els diferents plans de govern, en mandats recents, han recollit la necessitat 
d’incentivació pública de l’activitat econòmica del Centre Històric, particularment del 
comerç i els serveis, per tal de millorar el seu dinamisme i les condicions de servei als 
residents.  
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=13040.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=13040.0
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Així mateix, per les seves peculiaritats demogràfiques, es fa especialment necessària 
una dotació suficient d’oferta comercial per tal d’economitzar desplaçaments, facilitant 
una compra de proximitat i garantir la satisfacció de les necessitats de consum. 
 
En aquest marc, es considera necessari fomentar l’obertura d’activitats econòmiques 
mitjançant un programa d’ajut específic als barris que conformen aquest sector de la 
ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant l’arrendament dels immobles que 
actualment es troben tancats, per tal d’allotjar-hi nous negocis. 
 
Aquest any però, ateses les dificultats econòmiques per obrir noves activitats 
econòmiques s’han dissenyat 3 línies d’ajudes: 
 
a) Ajut per inici de l’activitat destinats a les persones que iniciïn una activitat 

econòmica amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019.  La subvenció equivaldrà a la 

renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 

mensuals.  

b) Ajut per a la realització d’obres destinats a obres de reforma i adequació del local 

on s’allotgi una nova activitat econòmica amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2010. 

L’import de l’ajuda serà el 75% de la inversió acreditada, amb un màxim de 

3.000,00 € 

c) Ajut per traspàs de negocis existents destinats a la transmissió d’una activitat en 

funcionament entre la persona empresària i la persona reemprenedora. Aquest 

traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019 i la subvenció  

equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall 

màxim de 5,00 €/m2 mensuals.  

 
L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les 
quals s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros.  
 
En data 6 de novembre de 2020 el cap de servei de promoció de la ciutat i  la tècnica 
d’administració general han emès sengles informes en relació amb l’aprovació de les 
bases i convocatòria.   
 
Consideracions legals 
 

1. Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol,  de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals 

competències per a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot 

tipus d’activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 

l’ocupació.   

 
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes ajudes per part de les Administracions 

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

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

subvencions. 

 
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, 
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requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 
de l’esmentada Llei 38/2003 
 
3. Procediment d’aprovació de les bases. L’article 124 de l’esmentat Reglament 

d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes 

bases reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a 

informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 

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

procediment d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 

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

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

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

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

d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   

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

5. Publicitat. L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques  de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la 
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment 
selectiu o de concurrència competitiva. En aquest cas, la convocatòria haurà d’indicar 
el mitjà on s’efectuaran les successives publicacions.  

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

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

Per tot l’exposat la tècnica que subscriu proposa a l’òrgan competent l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts destinats a 
fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa- Any 2020, 
d’acord amb el contingut següent:  
 
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS DESTINATS A FOMENTAR LA 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL CENTRE HISTÒRIC DE MANRESA, ANY 2020 
 
1. Objecte de les bases 
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Aquestes bases defineixen el procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, 
dels ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat 
del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen 
aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Vic-Remei), incentivant les obres d’adequació 
i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També 
es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de 
la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament. 
 
2. Actuacions subvencionables 
 

 L’obertura de noves activitats econòmiques al Centre Històric es subvenciona mitjançant un 

ajut sobre les despeses d’arrendament de l’immoble. 

 També és objecte d’ajut la realització d’inversions per obres de reforma i/o adequació del 

local on s’instal·la el nou negoci. Aquest local haurà d’estar situat al centre històric. 

 Igualment, es subvenciona la continuïtat de negocis existents quan, per causa de jubilació 

de la persona titular o altres anàlogues, es traspassi el negoci a favor d’un tercer . 

 
3. Tipus d’ajuts 
 
3.1 Línies d‘ajuts 

d) Ajut per inici de l’activitat 

 
Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús  
d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per 
al desenvolupament d’una nova activitat econòmica. 
 
Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a 
beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o 
negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o 
persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant 
qualsevol forma jurídica. 
 
Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un 
topall màxim de 5,00 €/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui 

alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 
€/m

2
 mensuals, per 3 mesos. 

 
e) Ajut per realització d’obres 

 
Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al 
Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a 
eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora 
de façana, ampliacions,... entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de 
l’immoble com del/de la titular de l’activitat. 
 
Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada. 
 
L’atorgament del 75% de la inversió ve motivat pel fet de la voluntat d’incentivar l’obertura de 
noves activitats en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma 
i/o  d’adequació. 
 
f) Ajut per traspàs de negocis preexistents 
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Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al 
Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora.. S’accepten diferents 
motius tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat 
permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni 
continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric. 
 
Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció 
equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 
€/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de 

l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m
2
 mensuals 

(per 3 mesos). 
 
3.2 Limitacions a la quantia de les ajudes 
 
L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals 
s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de 
les línies superi els 3.000,00 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un 
import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 
3.000,00 euros. 
 
En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en 
primer lloc, l’impost assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o 
c).  
 
4. Requisits de les persones beneficiàries 
 
Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les 
subvencions hauran de reunir els requisits següents: 
 
Línia A. Ajuts per inici de l’activitat: 
 
- Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019, trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement 

tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i 

informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Línia B. Ajuts per realització d’obres: 
 
- Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 €. 

- Disposar del corresponent permís municipal d’obres. 

- Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019. 

- Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de 

l’activitat econòmica. .No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret 

sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova 

activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

 
LINIA C. Ajuts per traspàs de negocis existents 
 
- Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la 

persona reemprenedora. 

- Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder 

desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs. 
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- Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les 

administracions competents. 

- Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació 

que impliqui el traspàs del negoci.   

- Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019. 

 
5. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial objecte d’ajut és el Centre Històric de Manresa, que es delimita en el plànol 
que s’adjunta com annex núm. 1. Als efectes d’aquestes bases, es consideren subvencionables 
tant el locals comercials en planta baixa (activitats comercials i de serveis) com en plantes 
superiors (oficines i activitats professionals). 
 
6. Àmbit temporal 
 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 
inversions i despeses realitzades entre l’1 d’octubre de 2019 i la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds,  és a dir el 4 de desembre de 2020 
 
 En tots els casos, la nova activitat econòmica haurà d’estar legalment establerta a efectes 
municipals amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019.  
 
Atès que la documentació justificativa a aportar pels beneficiaris es presenta amb la sol·licitud 
de l’ajut, el termini de justificació coincidirà amb el termini de finalització de presentació de 
sol·licituds.   
 
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un mateix 
any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la convocatòria 
corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal.  
 
7. Crèdit pressupostari 
 
L’import total màxim destinat a aquest programa d’ajuts s’estableix en VINT-I-CINC MIL 
EUROS (25.000,00€), a fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 4227 47000 del 
pressupost municipal vigent. L’Ajuntament de Manresa concedirà les subvencions fins que 
s’esgoti la dotació pressupostària. 
 
8. Obligacions dels beneficiaris 

 
- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat,  l’Ajuntament i les obligacions davant la 

Seguretat Social .Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el 

moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de 

rebre qualsevol pagament.   Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència 

Estatal de l'Administració Tributària,  la Tresoreria General de la Seguretat Social o 

l’Ajuntament una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial 

dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial  

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

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

- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa. 

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

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

la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
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- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat 

a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases 

reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

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

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

el darrer any. 

- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, declaració 

emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus òrgans de direcció 

o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de transparència municipal. 

- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.  

 
Els beneficiaris dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, 
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
 
9. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds 
 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds  finalitzarà 

el 4 de desembre de 2020 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 
 
Aquelles persones que reuneixin els requisits per presentar-se simultàniament a la línia a) i c) 
hauran d’optar entre una de les dues línies. La presentació a qualsevol d’aquestes dues línies 
no exclou la possibilitat  de presentar-se també a la línia b). En qualsevol cas, l’import total a 
percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà 
de 3.000,00 euros. 
 
Haurà de presentar-se una sol·licitud per línia d’ajut. En cas de sol·licitar-se vàries línies en una 
mateixa sol·licitud, tan sols es tindrà en compte la primera de les línies sol·licitades.  

 
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament 
amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics 
les persones següents:  
 
- Les persones jurídiques 

- Les entitats sense personalitat jurídica 

- Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació 

obligatòria. 

- Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament 

amb l’Administració  

 
La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Manresa  a l’adreça:  http://www.manresa.cat/ 
 
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així 
com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Les sol·licituds es formularan segons el model normalitzat que s’adjunta com a annex núm. 2, 
aniran acompanyades de la documentació següent: 

http://www.manresa.cat/
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Per a totes les línies 
 

- Còpia del DNI de la persona sol·licitant (tan sols per a la tramitació presencial) 
- Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al 

registre públic corresponent, si escau 
- En cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del DNI 

del representant de l’entitat. 
- Declaració responsable en el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular de 

l’activitat econòmica o promotora de l’obra. 
- Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 

especial dels seus deutes si escau 
- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, 

declaració emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

 
Per a la línea a) Ajuts per a l’inici de l’activitat  
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT). 
Per a la línea b) Ajuts per a la realització d’obres 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de 
l'establiment (prèvia i posterior a la realització de les accions). 

- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de 
contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes 
aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, 
per la qual cosa també hauran de presentar-se el justificants de pagament. 

 
Per a la línea c) Ajuts per traspàs de negocis existents 
 

- Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona 
reemprenedora. 

- Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que 

impliqui el traspàs del negoci 

- Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la  situació de jubilació incapacitat 

permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o 

qualsevol altra documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar 

encara d’aquesta documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular 

indicant els motius pels quals no disposa encara d’aquesta documentació i el 

compromís d’aportar-los amb posterioritat.  

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model 
036 o 037 de l’AEAT). 

 
Documentació opcional (en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració)  
 

- Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del 
projecte. 

- Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat. 
- Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col·lectius de persones en risc 

d’exclusió social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà 
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responsabilitat de la persona sol·licitant obtenir el consentiment de la persona 
treballadora per a la cessió de les dades) 

- Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor 
- Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat (accionariat, 

socis, SCP, etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes. 
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als 

efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració. 
 
Aquests documents també conformaran la justificació de l’ajut, per això el termini de justificació 
coincidirà amb el termini de presentació de sol·licituds.   
 
A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que: 
 
- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions. 

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o 

obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

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

normativa vigent d’aplicació. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament 

de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat 

social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no 

està obligada a declarar o bé ha sol·licitat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o 

qualsevol altra condició especial dels seus deutes. Aquesta declaració comporta 

l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent 

del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a través de 

certificats telemàtics. 

 

- Que disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable. 

 

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol 
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions 
responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és 
també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi 
pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Manresa 
podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les 
actuacions de comprovació que consideri oportunes.  
 
10. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb 
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement  o 
regidor/a que la substitueixi; i la resolució al regidor d’Hisenda o regidor/a que el substitueixi. 
 
11. Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut.  
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A) CRITERIS DE VALORACIÓ LINIES A) I C) 

 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 

Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 
interessats en la pròpia sol·licitud. 

2.- Aspectes estètics de l’immoble i 
adequació a l’entorn 

10 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.- Nombre de persones ocupades a la nova 
activitat 

10 
2 punts per cada lloc de treball creat, fins 
a un màxim de 10 punts 

5.- Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 

En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
En cas contrari, zero punts. 

6.- Que l’immoble objecte de la sol·licitud no 
hagi rebut subvenció en convocatòries 
anteriors d’aquest mateix programa d’ajuts 

10 

7.- Que la nova activitat econòmica disposi 
d’un pla d’empresa assessorat pel CEDEM o 
algun altre servei d’emprenedoria municipal 

10 

8.- Que la persona titular de l’activitat 
econòmica sigui dona.  

10 

En el cas de persones jurídiques, per 
justificar aquesta condició caldrà 
acreditar la composició de la propietat 
(accionariat, socis SCP, etc...) i que la 
majoria de membres siguin dones. 

9.- Es valorarà la contractació de persones 
que estiguin desocupades i que tinguin 
dificultats importants per integrar-se en el 
mercat de treball ordinari, incloses en algun 
dels supòsits del col·lectiu de persones en 
risc d’exclusió social 

39
  

10 
2 punts per cada persona contractada, 
inclosa en algun dels col·lectius descrits, 
fins a un màxim de 10 punts 

 Total 90  

 
B) CRITERIS DE VALORACIÓ LÍNIA B) AJUTS A LA INVERSIÓ 

 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 
Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 2.- Aspectes estètics de l’immoble i 10 

                                                
39

 Es consideraran persones incloses en col·lectius de risc d’exclusió social les següents:  
- Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat 
- 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. 

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

d'ocupabilitat   
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció 

social 
- Interns   de   centres   penitenciaris   la   situació   dels   quals   els   permeti   accedir   a   una   ocupació,   

persones   en   llibertat condicional i persones exrecluses  -   
- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 

d'inserció en el món laboral  
- Dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o 

socials  
- Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament  
- Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals 

 

 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            217 

 

adequació a l’entorn interessats en la pròpia sol·licitud. 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.  Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 

En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
En cas contrari, zero punts. 

5. Tenir la consideració d’obres 
d’accessibilitat per adequar-se a la normativa 
vigent 

20 

6. Tenir la consideració d’obres de reparació 
de patologies estructural greus 

20 

7. Tenir la consideració d’obres de millora de 
l’eficiència energètica,  mobilitat 
accessibilitat, millora de la façana, 
ampliacions , entre d’altres 
 

10 

 Total 90 
 

  

 
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles 
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat 3 d’aquests criteris de valoració 
(singularitat de la nova activitat econòmica). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà 
el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa. 
 
12. Comissió de valoració 
 
L’òrgan encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels 
criteris de valoració serà una comissió qualificadora integrada per:  
 
- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement, o regidor/a 

delegat/da que la substitueixi, que actuarà com a Presidenta. 

- Claudina Relat Goberna, regidora delegada de Centre Històric, o regidor/a delegat/da que la 

substitueixi. 

- Xavier Cano Caballero, Cap de Servei de Promoció de la Ciutat, o persona que el 

substitueixi. 

- David Hernández Massegú, tècnic de comerç, o persona que el substitueixi 

- Raquel Aranda Magnet, o funcionari que el substitueixi, que actuarà com a secretària. 

 
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que 
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases. 
 
13.  Resolució d’atorgament 
 
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la 
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de 
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes 
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva. 
 
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin 
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de 
definitiva. 
 
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en 
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de 
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l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva 
renúncia expressa. 
 
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, 
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 
 
14. Pagament 
 
Una vegada atorgades les ajudes es realitzarà el pagament mitjançant transferència bancària al 
compte designat per la persona beneficiària.  
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri 
necessàries. 
 
15. Incompliment  
 
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent 
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions 
establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament 
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol i l’Ordenança General 
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va 
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament 
de les ajudes  
 
Així mateix, al tractar-se de sol·licituds conjuntes entre l’arrendador i l’arrendatari, en el supòsit 
que tan sols un dels sol·licitants signants de la sol·licitud incorri en causa d’incompliment i/o 
revocació, aquesta tan sols afectarà a la part incomplidora, mantenint-se l’ajut per la part que 
ha complert.  
 
16. Compatibilitat 
 
Aquesta ajuda serà compatible amb la percepció de qualsevol tipus d’ajuda concedida per 
altres administracions o ens públics o privats. 
 
També seran compatibles les ajudes de la Línea a) Ajuts per inici de l’activitat amb les ajudes 
de  la línea b) Ajuts per a la realització d’obres.  
 
Les ajudes de la línea b) Ajuts per a la realització d’obres també seran compatibles amb les 
ajudes de la Línea c) Ajut per traspàs de negocis existents. 
 
En qualsevol cas no seran compatibles les ajudes de la Línea a) amb les ajudes de la Línea c)  
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17. Règim de mínimis 
Aquestes ajudes estan sotmeses 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 de la CE a les ajudes de mínimis. 
 
18. Principis ètics i normes de conducta. 
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de 
conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de subvencions: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 

c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions econòmiques 

procedents de l’Ajuntament de Manresa. 

d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei 

de l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament jurídic o les 

regles de comportament establertes pel codi de conducta. 

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre 

personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una 

actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació independent 

i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol 

causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les 

persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o 

en l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de 

treball. 

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les 

finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats. 

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies. 

h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense obtenir 

cap avantatge propi ni aliè. 

i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que presti i el 

compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les seves activitats. 

j) La bona fe. 

k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o personal al servei 

de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó del càrrec o que pugui 

comprometre l’execució de llurs funcions. 

l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera 

deshonesta. 

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en l’actuació 

comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment. 

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les 

obligacions legals establertes o pel codi de conducta.  

L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per part de les 
persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes: 
 
- Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix, 

simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es prendrà en consideració 

aquest comportament al moment de determinar la graduació de la sanció corresponent. Així 

mateix es procedirà a deixar constància a l’expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la 

Transparència. 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            220 

 

- Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés constitutiu 

d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, es deixarà constància a l’expedient administratiu 

i es publicarà mitjançant el Portal de la Transparència. 

 

19.  Aplicació supletòria 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) , les bases d’execuió del 
Pressupost de l’Ajuntament de Manresa 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. 
 
Aquestes ajudes tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en 

els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents Bases no generen 

cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 

precedent.  

L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i 

tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la 

Normativa Reguladora de  subvencions. 

20. Publicació dels ajuts 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes 
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
ANNEX 1 . ÀMBIT TERRITORIAL 
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ANNEX 2. SOL·LICITUD 
(Aquesta sol·licitud s’adaptarà, en tot allò que sigui possible, als requeriments de la tramitació electrònica) 

 
Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric 

Convocatòria any 2020 
 
Formulari de sol·licitud 
 

1. Dades identificatives del sol·licitant 

 
 Ompliu en cas de ser una persona física 

Nom i cognoms:  

Número de passaport o DNI:                                                                                               Nacionalitat:  

Adreça:  

Població:                                                                                                                              CP: 

Tel. Fix                                                                                    Tel. Mòbil: 

Correu electrònic: 

 Vull rebre notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 

través de mitjans electrònics: 

( En cas de ser una persona jurídica la sol·licitud haurà de tramitar-se a través de mitjans electrònics)     

2. Línia d’ajut sol·licitada 

 
  a) Ajuts  per inici de l’activitat 
 
  b) Ajuts per realització d’obres 
 
  c) Ajuts  per  traspàs de negocis existents 
 

3. Dades identificatives de l’immoble on s’exerceix l’activitat 

 
Carrer:       Núm.:   Pis: 

Ref. cadastral:      Superfície: 

Data contracte arrendament:    Durada contractual: 

Preu mensual (sense IVA): 

 

4. Persona titular de l’activitat econòmica 

Nom i cognoms / Denominació social: 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi: 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

 
5. Dades identificatives de l’activitat 

Nom comercial: 

Data d’obertura: 

Descripció de l’activitat: 

Horari d’obertura 
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6. Domiciliació bancària 

 

Entitat financera: 

Titular del compte: 

NIF:    Domicili: 

Codi postal:   Municipi: 

Telèfon:   E-mail: 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE 

                        

 
7. Dades de les inversions per obres ( tan sols per  a la línia b) 

 

Nom i cognoms/ Denominació social persona promotora: 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Tipus d’obres 

  Obres d’accessibilitat per adequar-se a la normativa vigent 
  Obres de reparació de patologies estructurals greus 
   Obres de millora de l’eficiència energètica, mobilitat, accessibilitat, millora de la façana, ampliacions  
  Altres : ....................................................................... 
 
Import de les obres: ...................................... 

 
8. Dades del traspàs de l’activitat econòmica ( tan sols per  a la línia  c) 

 

Nom i cognoms/ Denominació social 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi 

Nom i cognoms persona empresària 

NIF:                                                                Adreça: 

Codi postal:    Municipi 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Motiu del traspàs:  

  jubilació 
  incapacitat permanent total 
  incapacitat permanent absoluta 
  gran invalidesa 
  altres : ................................................................................................... 
 
Data del traspàs: 
 

9. Dades opcionals ( En cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració de l’article 

11 de les bases reguladores). Aquesta informació haurà d’acreditar-se amb els documents 

relacionats en l’apartat 12 d’aquesta sol·licitud. 

 

˃Contractació de persones 
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Nombre total de treballadors:   

Nombre de treballadors contractats amb especials dificultats d’inserció laboral
40

: 

˃Pla d’empresa 

 
El projecte disposa d’un pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedoria? 

  Sí  Centre assessor: 

  Data de realització: 

En cas afirmatiu, caldrà aportar còpia del pla d’empresa. 

 
  No 
 
˃Aspectes estètics de l’immoble i adequació a l’entorn 
˃Elements de singularitat: diversificació de l’oferta i atracció de client 

 
10. Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 

 
En relació a la convocatòria amb codi COM1/2020.1, d’ajuts destinats a la dinamització econòmica del 
Centre Històric, les persones sol·licitants declaren: 

3. Que, a més d’aquesta subvenció, 

 No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres 

administracions públiques o d’ens públics o privats. 

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

 

Sol·licitant Organisme Data 

sol·licitud 

Import 

sol·licitat 

Import 

atorgat 

     

     

 

4. Que en cas de ser-los concedit un ajut en aquesta convocatòria, comunicaran per escrit a 

l’Ajuntament de Manresa qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat que sol·licitin o rebin amb 

posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

 
11.  Declaració responsable 

 

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

- Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat 

- 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. 

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

- Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats 

d'ocupabilitat   

- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció 

social 

- Interns   de   centres   penitenciaris   la   situació   dels   quals   els   permeti   accedir   a   una   ocupació,   

persones   en   llibertat condicional i persones exrecluses  -   

- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 

d'inserció en el món laboral  

- Dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o 

socials  

- Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament  

- Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals 
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Les persones que signen aquesta sol·licitud, actuant en nom i interès propi o bé en representació de 
l’empresa indicada a l’encapçalament, declaren: 

 
- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb 

Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar o 

bé ha sol·licitat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus 

deutes. Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir 

l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda 

municipal a través de certificats telemàtics. 

- Que no incorren en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

- Que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’una activitat ja existent. 

-  Que La persona beneficiària 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.  

- El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la quantitat 

total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en un període de tres 

exercicis fiscals ( d’acord amb l’establert al Reglament 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, 

relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimis. 

- Que disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en 

els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable. 

- Que compleixen qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores d’aquesta convocatòria 

i de la normativa vigent d’aplicació. 

- Que es troben al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Manresa 

i que no es troben en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions. 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la 

comprovació i l’acreditació de les dades manifestades en aquesta sol·licitud a través de la consulta dels 

propis arxius o mitjançant la petició a altres administracions públiques o entitats privades.  A més també 

comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa de demanar informació complementària per tal de 

comprovar la veracitat de les dades. 

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o 

falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, deixar sense 

efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions, així com emprendre  les mesures 

sancionadores que se’n pugui derivar. 

 
12. Documentació a adjuntar 

 
Per a totes les línies 

 
- Còpia del DNI de la persona sol·licitant ( tan sols per a la tramitació presencial) 
- Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al registre 

públic corresponent, si escau 
- En el cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del DNI del 

representant de l’entitat. 

- Declaració responsable en el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular de l’activitat 
econòmica o promotora de l’obra. 

- Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial 

dels seus deutes si escau 

- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, declaració 
emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració. 

 
Per a la línia a) Ajuts per a l’inici de l’activitat 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la titular de 
l’activitat econòmica No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona titular del dret sobre 
l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT). 
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Per a la línia b) Ajuts per a la realització d’obres 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la titular de 
l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona titular del dret 
sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de l'establiment 
(prèvia i posterior a la realització de les accions). 

- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de contenir 
tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes aquestes factures 
hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, per la qual cosa també 
hauran de presentar-se el justificants de pagament. 

 
Per a la línia c) Ajuts per traspàs de negocis existents 

 
- Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona 

reemprenedora. 
- Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat 

permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que impliqui el traspàs del 

negoci 

- Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la  situació de jubilació incapacitat permanent 

total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra 

documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar encara d’aquesta 

documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular indicant els motius pels 

quals no disposa encara d’aquesta documentació i el compromís d’aportar-los amb posterioritat.  

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model 036 o 037 
de l’AEAT). 

 
Documentació opcional ( en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració) 
 

- Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del projecte. 
- Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat. 
- Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col·lectius de persones en risc d’exclusió 

social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà responsabilitat de la 
persona sol·licitant obtenir el consentiment de la persona treballadora per a la cessió de les 
dades) 

- Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor 
- Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat ( accionariat, socis, SCP, 

etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes. 
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als efectes d’una 

millor justificació dels criteris de valoració. 
 

13. Protecció de dades 

De conformitat amb la legislació de  protecció de dades, us informem  el següent:  

Responsable del  

tractament 

Ajuntament de Manresa 

Plaça Major, 1   08241 Manresa 

Tel. 93 878 23 00   

www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 

Drets de les persones 

interessades  

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-

vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra 

sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de 

l’Ajuntament. 

http://www.manresa.cat/
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Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades a www.manresa.cat/lpd 

 

Consentiment per al tractament de dades 

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

Signatura: 

Manresa, ................... de ........................................ de 2020 

 
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament d’ajuts destinats a fomentar la 
Dinamització Econòmica del Centre Històric de Manresa, Any 2020 (COM1/2020.1), 
amb els termes següents: 
Objecte de la convocatòria: 
 
Aquestes bases defineixen el procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, 
dels ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat 
del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen 
aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant les obres d’adequació i 
l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També 
es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de 
la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament. 

 
Tipus d’ajuts 
 

d) Ajut per inici de l’activitat 

 
Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús  
d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per 
al desenvolupament d’una nova activitat econòmica. 
 
Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a 
beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o 
negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o 
persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant 
qualsevol forma jurídica. 
 
Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un 
topall màxim de 5,00 €/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui 

alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 
€/m

2
 mensuals, per 3 mesos. 

 
e) Ajut per realització d’obres 

 

http://www.manresa.cat/lpd
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Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al 
Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a 
eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora 
de façana, ampliacions,... entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de 
l’immoble com del/de la titular de l’activitat. 
 
Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada. 
 
L’atorgament del 75% de la inversió ve motivat pel fet de la voluntat d’incentivar l’obertura de 
noves activitats en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma 
i/o  d’adequació. 
 
f) Ajut per traspàs de negocis preexistents 

 
Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al 
Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora.. S’accepten diferents 
motius tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat 
permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres. 
 
Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni 
continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric. 
 
 
Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció 
equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 
€/m

2
 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de 

l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m
2
 mensuals 

(per 3 mesos). 
 
Limitacions a la quantia de les ajudes 
 
L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals 
s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de 
les línies superi els 3.000,00 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un 
import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 
3.000,00 euros. 
 
En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en 
primer lloc, l’impost assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o 
c).  

 
Requisits del beneficiaris 
 
Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les 
ajudes hauran de reunir els requisits següents: 
 
Línia A. Ajuts per inici de l’activitat: 
 
- Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019, trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement 

tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i 

informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Línia B. Ajuts per realització d’obres: 
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- Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 €. 

- Disposar del corresponent permís municipal d’obres. 

- Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica amb 

posterioritat a l’1 d’octubre de 2019. 

- Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de 

l’activitat econòmica. .No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret 

sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova 

activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament). 

 
LINIA C. Ajuts per traspàs de negocis existents 
 
- Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la 

persona reemprenedora. 

- Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder 

desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs. 

- Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les 

administracions competents. 

- Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació 

que impliqui el traspàs del negoci.   

- Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019. 

 
Àmbit territorial 

 
L’àmbit territorial objecte d’ajut és el Centre Històric de Manresa, que es delimita en el plànol 
que s’adjunta com annex núm. 1. Als efectes d’aquestes bases, es consideren subvencionables 
tant el locals comercials en planta baixa (activitats comercials i de serveis) com en plantes 
superiors (oficines i activitats professionals). 

 
Àmbit temporal 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 
inversions i despeses realitzades entre l’1 d’octubre de 2019 i la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds,  és a dir el 4 de desembre de 2020 
 
En tots els casos, la nova activitat econòmica haurà d’estar legalment establerta a efectes 
municipals amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019.  
 
Atès que la documentació justificativa a aportar pels beneficiaris es presenta amb la sol·licitud 
de l’ajut, el termini de justificació coincidirà amb el termini de finalització de presentació de 
sol·licituds.   

 
Bases reguladores 
 
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria seran les aprovades juntament 
amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió Ple de l’Ajuntament a celebrar el 19 de 
novembre de 2020, les quals seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
poden consultar-se  a la web municipals http://www. manresa.cat/ 
 

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

ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova 

l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com 

també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2020, aprovades per acord plenari de 

19 de desembre de 2019, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal 

http://www.manresa.cat/. 

http://www.manresa.cat/
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Crèdit pressupostari 
 
L’import total màxim destinat a aquest programa d’ajuts s’estableix en VINT-I-CINC MIL 
EUROS (25.000,00€), a fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 4227 47000 del 
pressupost municipal vigent. L’Ajuntament de Manresa concedirà les subvencions fins que 
s’esgoti la dotació pressupostària. 

 
Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
11. Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut.  
 

C) CRITERIS DE VALORACIÓ LINIES A) I C) 

 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 

Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 
interessats en la pròpia sol·licitud. 

2.- Aspectes estètics de l’immoble i 
adequació a l’entorn 

10 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.- Nombre de persones ocupades a la nova 
activitat 

10 
2 punts per cada lloc de treball creat, fins 
a un màxim de 10 punts 

5.- Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 

En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
En cas contrari, zero punts. 

6.- Que l’immoble objecte de la sol·licitud no 
hagi rebut subvenció en convocatòries 
anteriors d’aquest mateix programa d’ajuts 

10 

7.- Que la nova activitat econòmica disposi 
d’un pla d’empresa assessorat pel CEDEM o 
algun altre servei d’emprenedoria municipal 

10 

8.- Que la persona titular de l’activitat 
econòmica sigui dona.  

10 

En el cas de persones jurídiques, per 
justificar aquesta condició caldrà 
acreditar la composició de la propietat 
(accionariat, socis SCP, etc...) i que la 
majoria de membres siguin dones. 

9.- Es valorarà la contractació de persones 
que estiguin desocupades i que tinguin 
dificultats importants per integrar-se en el 
mercat de treball ordinari, incloses en algun 
dels supòsits del col·lectiu de persones en 
risc d’exclusió social 

41
  

10 
2 punts per cada persona contractada, 
inclosa en algun dels col·lectius descrits, 
fins a un màxim de 10 punts 

                                                
41

 Es consideraran persones incloses en col·lectius de risc d’exclusió social les següents:  
- Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat 
- 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. 

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

d'ocupabilitat   
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció 

social 
- Interns   de   centres   penitenciaris   la   situació   dels   quals   els   permeti   accedir   a   una   ocupació,   

persones   en   llibertat condicional i persones exrecluses  -   
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 Total 90  

 
D) CRITERIS DE VALORACIÓ LÍNIA B) AJUTS A LA INVERSIÓ 

 

Criteri 
Puntuació 

màxima 
Forma d’aplicació 

1.- Qualitat, coherència i rigor de la 
documentació presentada 

10 

Judici de valor per part de la comissió 
qualificadora, en base a la documentació 
presentada i els arguments exposats pels 
interessats en la pròpia sol·licitud. 

2.- Aspectes estètics de l’immoble i 
adequació a l’entorn 

10 

3.- Singularitat de la nova activitat 
econòmica, en el sentit de contribuir a la 
diversificació de l’oferta i la capacitat 
d’atracció de clients 

10 

4.  Que l’activitat s’implanti en local 
comercial en planta baixa 

10 

En cas de complir-se la condició 
establerta s’obté la puntuació màxima. 
En cas contrari, zero punts. 

5. Tenir la consideració d’obres 
d’accessibilitat per adequar-se a la normativa 
vigent 

20 

6. Tenir la consideració d’obres de reparació 
de patologies estructural greus 

20 

7. Tenir la consideració d’obres de millora de 
l’eficiència energètica,  mobilitat 
accessibilitat, millora de la façana, 
ampliacions , entre d’altres 
 

10 

 Total 90 
 

  

 
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles 
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat 3 d’aquests criteris de valoració 
(singularitat de la nova activitat econòmica). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà 
el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Termini 

 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds  finalitzarà 

el 4 de desembre de 2020 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 
 
Aquelles persones que reuneixin els requisits per presentar-se simultàniament a la línia a) i c) 
hauran d’optar entre una de les dues línies. La presentació a qualsevol d’aquestes dues línies 
no exclou la possibilitat  de presentar-se també a la línia b). En qualsevol cas, l’import total a 
percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà 
de 3.000,00 euros. 
 
Haurà de presentar-se una sol·licitud per línia d’ajut. En cas de sol·licitar-se vàries línies en una 
mateixa sol·licitud, tan sols es tindrà en compte la primera de les línies sol·licitades.  

                                                                                                                                          
- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 

d'inserció en el món laboral  
- Dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o 

socials  
- Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament  
- Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals 
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Tramitació 

 
La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les sol·licituds, que hauran 
d’ajustar-se a les condicions de participació dels punt 3 i 4 de les bases reguladores, aniran 
acompanyades de la documentació següent:  
 
Per a totes les línies 
 

- Còpia del DNI de la persona sol·licitant (tan sols per a la tramitació presencial) 
- Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al 

registre públic corresponent, si escau 
- En cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del DNI 

del representant de l’entitat. 

- Declaració responsable en el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular de 
l’activitat econòmica o promotora de l’obra. 

- Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 

especial dels seus deutes si escau 

- En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros, 
declaració emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

 
Per a la línea a) Ajuts per a l’inici de l’activitat  
 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT). 
 
Per a la línea b) Ajuts per a la realització d’obres 
 

- Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la 
titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona 
titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora. 

- Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de 
l'establiment (prèvia i posterior a la realització de les accions). 

- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de 
contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes 
aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, 
per la qual cosa també hauran de presentar-se el justificants de pagament. 

 
Per a la línea c) Ajuts per traspàs de negocis existents 
 

- Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona 
reemprenedora. 

- Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació, 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que 

impliqui el traspàs del negoci 

- Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la  situació de jubilació incapacitat 

permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o 

qualsevol altra documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar 

encara d’aquesta documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular 

indicant els motius pels quals no disposa encara d’aquesta documentació i el 

compromís d’aportar-los amb posterioritat.  

- Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model 
036 o 037 de l’AEAT). 
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-  
Documentació opcional (en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració)  
 

- Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del 
projecte. 

- Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat. 
- Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col·lectius de persones en risc 

d’exclusió social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà 
responsabilitat de la persona sol·licitant obtenir el consentiment de la persona 
treballadora per a la cessió de les dades) 

- Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor 
- Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat (accionariat, 

socis, SCP, etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes. 
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als 

efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració. 
 
Aquests documents també conformaran la justificació de l’ajut, per això el termini de justificació 
coincidirà amb el termini de presentació de sol·licituds.   
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement  o 
regidor/a que la substitueixi; i la resolució al regidor d’Hisenda o regidor/a que el substitueixi. 

 
Resolució d’atorgament 

 
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, 
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 

 
Pagament 

 
Una vegada atorgades les ajudes es realitzarà el pagament mitjançant transferència bancària al 
compte designat per la persona beneficiària.  
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri 
necessàries. 

 
Règim de mínimis 

 
Aquestes ajudes estan sotmeses 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 de la CE a les ajudes de mínimis. 
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Publicitat 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes 
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
Cinquè. Condicionar l’efectivitat de la convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases 
que la regulen. 
 
Sisè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
 
7. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES  
 
7.1 Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
 
7.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 

cinquena edició del Premi TAV-CC/ El Casino i convocatòria del concurs 
públic per a la concessió, mitjançant procediment en règim de 
concurrència competitiva. (SUB.BCO 28/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Festes, de 4 de 
novembre de 2020, que es transcriu a continuació: 

“Fets 
 

1. L’Ajuntament de Manresa porta a terme diverses accions de promoció i difusió de 
la creació artística, una de les quals és la convocatòria del premi de TAV-CC/ El 
Casino, que té per objecte la realització d’un projecte artístic que es mostrarà dins 
la programació de l’espai 7 del Centre Cultural del Casino l’any 2021. 

 

Fonaments de dret 
 

1. L’atorgament de premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als 
fons públics constitutius de subvencions i per aquest motiu, per al seu 
atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de foment de 
l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de la Llei 38/2003, el 
Reglament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les Bases d’Execució 
del pressupost, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003. 
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2. L’article 23 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
determina que la iniciació de procediment per a la concessió de subvencions 
s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria aprovada per l’òrgan 
competent, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les 
subvencions convocades segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els 
principis de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
3. L’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, preveu la necessitat de publicació d’aquells actes 
administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència 
competitiva. 

 
4. L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, on es preveu que les 
bases s’han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de 20 dies i 
s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

5. Les bases i la convocatòria s’hauran de publicar a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de 
la convocatòria a l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. Les bases s’hauran d’exposar a informació pública per 
un termini de 20 dies a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci de publicació del text. 

 
6. Aquestes bases, d’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya seran aprovades pel Ple de la Corporació. 

 
Per tot això, com a Regidora delegada de Cultura i Festes, proposo al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la cinquena edició del Premi 
TAV-CC/ El Casino, amb el següent text: 
 
BASES REGULADORES DE LA CINQUENA EDICIÓ DEL “PREMI TAV.-CC / EL 
CASINO 

BASES REGULADORES DE LA 5ª EDICIÓ PREMI TAVCC  | EL CASINO 

 

1. OBJECTE 

El Centre Cultural El Casino i La Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV-CC) 
obren la cinquena convocatòria del “Premi TAV-CC | El Casino”. 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2020                            235 

 

La TAV-CC és un òrgan permanent, independent, consultiu, d’assessorament i d’intercanvi que 
té com objectiu promoure, difondre i coordinar propostes d’arts plàstiques i de creació 
contemporània. Està integrada per entitats, equipaments i representats de projectes singulars 
que tenen el seu àmbit d’actuació centrat en les arts plàstiques i visuals dins del marc geogràfic 
de la Catalunya Central.  

Les bases d’aquesta convocatòria són per a la realització d’un projecte artístic que es mostrarà 
dins la programació de l’Espai 7 del Centre Cultural El Casino de l’any 2021. S’ofereix, a més, 
la possibilitat d’arribar a acords entre l’organització, la proposta guardonada i algun dels centres 
d’art del territori d’influència de la TAV-CC per a una itinerància expositiva del projecte.  

La selecció d’artistes i projectes participants es regirà per les següents bases:  

2. CANDIDATURES 

Poden optar a aquesta convocatòria persones, a títol individual o col·lectiu, sense tenir en 
compte cap tipus de condicionant (límit d’edat, nacionalitat, etc) que presentin una proposta de 
creació, d’acord amb aquestes bases.  

Aquesta convocatòria és oberta a qualsevol disciplina, per la qual cosa no s’estableixen 
modalitats artístiques, tot i que seran prioritàries les propostes en arts visuals contemporànies.  

No és requisit necessari que els artistes participants siguin originaris o residents de cap de les 
poblacions del territori d’influència de la TAV-CC, però sí que es valoraran positivament 
aquelles propostes que tinguin algun tipus de relació amb aquesta zona geogràfica.  

Per a poder participar en la convocatòria, la proposta no pot haver estat beneficiària de cap 
altra convocatòria oberta per la TAVCC. 

3. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ 

Els candidats podran trametre la seva proposta fins el dia que es prevegi en la convocatòria  de 
forma telemàtica, en format digital, mitjançant el portal de l’Ajuntament de Manresa 
www.manresa.cat per disposar d’un registre d’entrada que servirà com a confirmació de la 
correcta recepció del material. 

En el cas que sorgeixi qualsevol problema a l’hora de presentar la documentació els artistes 
podran posar-se en contacte amb la comissió organitzadora emprant les dades de contacte que 
es troben al final d’aquestes bases 

Per a participar és indispensable la presentació de tota la documentació sol·licitada en 
aquestes bases. 

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Les propostes que es presentin, juntament amb la sol·licitud, hauran d’anar comprimides en un 
arxiu .zip que inclogui: 
 
1.- Arxiu PDF amb el desenvolupament de la proposta, amb un pes màxim de 2MB i on constin, 
també, el títol del projecte i el nom i cognom de l’autor / autors. 
 
En tractar-se d’una convocatòria per a la realització d’un projecte artístic que incideix en les arts 
visuals contemporànies, és especialment important per a aquells projectes d’investigació i/o de 
caràcter més conceptual – processual – teòric, que s’especifiquin en aquest document els 
aspectes de format expositiu de la proposta incloent-hi, si és necessari, esbossos i simulacions. 
Caldrà preveure-hi també les necessitats de transport. 
 
2. Currículum de l’artista o artistes, on hi constin les dades personals completes. 

http://www.manresa.cat/
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3. Imatge/s en alta qualitat de la proposta o projecte (300 ppi en format .jpg)  

5. DOTACIÓ ECONÒMICA 
 
El desenvolupament del projecte comptarà amb un pressupost de 2.000,00€, impostos 
inclosos, i està condicionat a l’existència de crèdit en el pressupost de l’exercici 2021.  Aquest 
import inclou els honoraris i les despeses de producció, que s’instrumentaran mitjançant la 
tramitació d’un contracte privat de naturalesa artística. 
 
Les clàusules contractuals es pactaran individualment i directa entre l’artista o artistes i 
l’Ajuntament de Manresa. Si no s’acorda el contrari, la dotació es farà efectiva en dos 
pagaments: el 50% en el moment d’adjudicació del contracte artístic a la proposta guanyadora i 
l’altre  50% un cop inaugurada la primera exposició (segons els terminis de pagament de 
l’Administració). 
 
6. SELECCIÓ I VEREDICTE 

 
La forma d’elecció de les obres guardonades es farà a través d’un jurat integrat per un màxim 
de vuit membres. Els jurats decidiran per majoria de vots entre les obres presentades. Del 
veredicte dels jurats s’estendrà una acta redactada per la secretària. 
Els criteris preferents, que regiran la valoració del jurat  per a la concessió del premi, són els 
següents  

 Interès i qualitat artística del projecte 

 Innovació del projecte 

 Viabilitat tècnica de la proposta 

 Vinculació amb el territori d’influència de la TAVCC 

 Adaptabilitat de la proposta a l’espai d’exposició 

 Trajectòria de la/les persona/es sol·licitant/s (experiència i currículum vitae) 
 

El jurat estarà presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i en formaran 
part l’artista guanyador de l’edició anterior del premi, un artista del territori, un membre de 
l’ACVic, una crítica d’art, una periodista cultural i representants de la comissió organitzadora, 
membres de la TAVCC. 
 
La valoració del jurat es regirà per l’adequació de la proposta als criteris esmentats en l’objecte 
d’aquestes bases. 

 
La selecció del jurat serà inapel·lable i es farà pública el dia  10 de febrer de 2021 El jurat podrà 
declarar desert el concurs si considera que no hi ha cap proposta que assoleixi els mínims 
requerits per al premi.  

 
7. PRODUCCIÓ I EXPOSICIÓ 

El projecte seleccionat s’exposarà a l’espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa a 
començaments d’estiu de l’any 2021 (les dates exactes s’acordaran entre l’artista i 

l’organització). La realització de la proposta es podrà dur a terme al propi taller de l’artista i a la 

sala d’exposicions els dies i hores de muntatge pactats amb els responsables de l’Espai 7 del 
Centre Cultural el Casino.  

El muntatge, transport i desmuntatge serà a càrrec de l’artista/es, inclosos dins el preu del 

contracte, amb el suport del personal del centre expositiu.  

Si s’arriba a un acord per fer una itinerància expositiva del projecte en altres centres de l’àrea 
d’influència de la TAV-CC, la comissió designada de la mateixa podrà actuar com a mediador 
entre l’artista i el/s centre/s, que posaran totes les facilitats de les que disposin pel que fa a 
dates i transport de les obres.  
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8. PROPIETAT I DIFUSIÓ DELS TREBALLS 

La difusió, a càrrec de l’organització del premi, constarà d’un petit catàleg justificat del projecte 
en format paper, i la publicació de material informatiu al web i xarxes socials de la TAV-CC i 
l’Ajuntament de Manresa, així com les comunicacions de premsa habituals per aquest tipus de 
convocatòries.  

Els treballs seleccionats restaran en propietat dels autors i, un cop finalitzada l’exposició a 
l’Espai 7 del Centre Cultural El Casino, en podran disposar lliurement per exposar-los i 
reproduir-los, sempre que es faci constar que s’han rebut el suport de la TAV-CC i l‘Ajuntament 
de Manresa, mitjançant els logotips institucionals corresponents, que podran sol·licitar-se a la 
mateixa organització del premi.  

9. CONDICIONS I RESPONSABILITAT 

L’organització es fa responsable del material rebut única i exclusivament durant les dates de 
muntatge i exposició a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino i no serà responsable dels danys 
fortuïts que puguin produir-se.  

Els participants es fa responsable que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, així 
com que no puguin fer-se reclamacions de propietat intel·lectual ni drets d’imatge.  

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la 
resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a 
l’organització, es puguin produir posteriorment.  

L’organització es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.  

11. CONTACTE 
 
TAVCC  

https://taulaartsvisualscc.wordpress.com/www.tavcc.cat  
premibiennal@tavcc.cat 
Centre Cultural Casino de Manresa.  
Passeig de Pere III no 27 baixos, 08241 Manresa 

mcamp@ajmanresa.cat  

Telèfon de contacte: 93 872 01 71 

SEGON.- CONVOCAR concurs públic per a la concessió, mitjançant procediment en 
règim de concurrència competitiva, de la cinquena edició del Premi TAV-CC/ El 
Casino.  

Normativa de la convocatòria. Les bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria. 
 
Crèdit pressupostari.- L’import dels premis és de 2.000 euros, amb càrrec a la partida 20 
3331 22609 del pressupost municipal de 2021, i està condicionat a l’existència de crèdit en el 
pressupost de l’exercici 2021. 

 
Objecte. L’objecte és la realització d’un projecte artístic, que es mostrarà dins la programació 
de l’espai 7 del Centre Cultural del Casino l’any 2021, en les condicions establertes en les 
bases específiques reguladores i es formalitzarà a través d’un contracte privat de naturalesa 
artística. 
 

https://taulaartsvisualscc.wordpress.com/
https://taulaartsvisualscc.wordpress.com/
mailto:premibiennal@tavcc.cat
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Tramitació.- La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva, i la seva resolució 
s’efectua com es disposa a les bases reguladores i a les bases generals reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el 
termini de sis mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les 
fotografies. 
 
Òrgans competents per a la instrucció i resolució.- El jurat estarà presidit per la Regidora 
de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i en formaran part l’artista guanyador de l’edició anterior 
del premi, un artista del territori, un membre de l’ACVic, una crítica d’art, una periodista cultural i 
representants de la comissió organitzadora, membres de la TAVCC. 
 
Termini de presentació. Fins el 31 de gener de 2021, en format digital mitjançant el portal de 
l’Ajuntament de Manresa www.manresa.cat. 
 
Requisits.- Poden optar a aquesta convocatòria persones, a títol individual o col·lectiu, sense 
tenir en compte cap tipus de condicionant (límit d’edat, nacionalitat, etc) que presentin una 
proposta de creació, d’acord amb aquestes bases. 

 
Aquesta convocatòria és oberta a qualsevol disciplina, per la qual cosa no s’estableixen 
modalitats artístiques, tot i que seran prioritàries les propostes en arts visuals contemporànies. 
No és requisit necessari que els artistes participants siguin originaris o residents de cap de les 
poblacions del territori d’influència de la TAV-CC, però sí que es valoraran positivament 
aquelles propostes que tinguin algun tipus de relació amb aquesta zona geogràfica. 
 
Per a poder participar en la convocatòria, la proposta no pot haver estat beneficiària de cap 
altra convocatòria oberta per la TAVCC. Les propostes que es presentin, juntament amb la 
sol·licitud, hauran d’anar comprimides en un arxiu .zip que inclogui: 

 
1.  Arxiu PDF amb el desenvolupament de la proposta, amb un pes màxim de 2MB i on 

constin, també, el títol del projecte i el nom i cognom de l’autor / autors. En tractar-se 
d’una convocatòria per a la realització d’un projecte artístic que incideix en les arts 
visuals contemporànies, és especialment important per a aquells projectes 
d’investigació i/o de caràcter més conceptual – processual – teòric, que s’especifiquin 
en aquest document els aspectes de format expositiu de la proposta incloent-hi, si és 
necessari, esbossos i simulacions. Caldrà preveure-hi també les necessitats de 
transport. 

2.  Currículum de l’artista o artistes, on hi constin les dades personals completes. 
3.  Imatge/s en alta qualitat de la proposta o projecte (300 ppi en format .jpg) 
 
Criteris de valoració. Les bases del premi estableixen que hi haurà un jurat qualificador. Que 
valorarà els criteris següents: 
 
1. Interès i qualitat artística del projecte 
2. Innovació del projecte 
3. Viabilitat tècnica de la proposta 
4. Vinculació amb el territori d’influència de la TAVCC 
5. Adaptabilitat de la proposta a l’espai d’exposició 
6. Trajectòria de la/les persona/es sol·licitant/s (experiència i currículum vitae) 
 
Resolució i notificació.- La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol 
dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques i s’enviarà a la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
desembre, general de subvencions. 
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 
 
Publicitat.- L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels resultats. 
Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de Subvencions. 

 
TERCER.- PUBLICAR les bases i la convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies, a 
comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així 
mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de 
l’anunci de publicació del text. 
 
QUART.- L’acord d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu un cop 
transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hagin formulat al·legacions o 
impugnacions.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=14488.0 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 7.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
Es fa constar que el regidor Felip González Martín, del GMPSC-CP, es trobava fora de 
la sala en el moment de la lectura i la  votació d’aquest punt. 
 
 
7.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adscripció dels equipaments 

teatrals de Manresa - Kursaal i Conservatori - a favor de la societat 
mercantil Manresana d’Equipaments Escènics, SL, per al 
desenvolupament del Servei Cultural de Teatres de Manresa. (PAT. VAR 
15/2020).- 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Festes, de 9 de 
novembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa és propietari titular dels espais escènics següents: 
 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=14488.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=14488.0
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a) Teatre Kursaal 
 
Descripció: Edifici conegut com teatre Kursaal, situat al Passeig Pere III, 35 de 
Manresa, integrat per tres plantes. La superfície total del sòl és de 1.753 m2 i la 
construïda de 2.076 m2. 
 
Elements que l’integren:  
 
La sala gran, de 803 butaques. 
 
La sala petita, de 180 localitats, ampliables a 200. 
 
Les aules de formació i assaig. 
 
El pati, que té un ús limitat, prioritàriament, per a espectacles populars de caràcter 
gratuït, vinculats a l’activitat festiva del Passeig. 
 
La cafeteria, que és un servei complementari a la programació del teatre que haurà de 
garantir un horari mínim d’obertura durant l’horari de funció, podent oferir també els 
seus serveis fora d’aquest horari. 
 
Espais auxiliars i de distribució: Vestíbul d’entrada, serveis sanitaris i vestuaris. 
 
Limita: Al nord, amb la comunitat de veïns del núm. 37 del Passeig de Pere III i amb la 
comunitat de veïns del núm.16 del carrer Carrió; al sud, amb la comunitat de veïns del 
núm.33 del Passeig de Pere III i amb la comunitat de veïns del núm.12 del carrer 
Carrió; a l'est, el Passeig de Pere III; i a l'oest, el carrer Carrió. 
 
 
Títol: Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura de compravenda 
atorgada entre l’Ajuntament de Manresa i les germanes XXX i XXX en data 22 de juliol 
de 1988, davant del notari de Manresa Sr. Javier Garcia Ruiz (núm. de protocol 1326). 
 
Inscripció registral:  Registre de la propietat número 1 de Manresa: Tom 990 Llibre 261 
Full 193V Finca 5057 Inscripció 27a. 
 
Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions: fitxa 49. 
 
Càrregues: lliure de càrregues i arrendataris. 
 
Referència cadastral: 2204008. 
 
 
b) Teatre Conservatori: 
 
Descripció: Edifici construït l'any 1840, reformat l'any 1945 i amb obres de conservació i 
manteniment constants. La superfície total del sòl és de 2.332 m2 i la construïda de 
4.409 m2. 
 
Elements que l’integren: 
 
La sala del Conservatori, de 497 localitats. 
 
La sala d’assaig. 
 
Els locals de la planta baixa: vestíbul d’accés principal. 
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Els locals de la primera planta: espais annexes a la sala d’assaig (exclosos els locals 
de l’antic conservatori de música, que estan clausurats). 
 
Els espais auxiliars i de distribució: vestíbul d’entrada, serveis sanitaris i vestuaris. 
 
No formen part del servei aquests altres espais ubicats en el mateix edifici del teatre: 
 

- Locals cedits a entitats mitjançant conveni de cessió d’ús 
- Locals utilitzats per la seva ubicació de dependències municipals no 

relacionades amb el servei, inclòs l’espai dedicat al centre d’interpretació de la 
Manresa de Sant Ignasi. 

- Altres espais clausurats per raons de seguretat 
 
Limita: Al nord, front principal, la Muralla de Sant Domènec; al sud, el carrer Sant 
Domènec; a l'est, la plaça Sant Domènec; i a l'oest, el carrer Jaume I. 
 
Títol: Li pertany en virtut d’escriptura de cessió atorgada per l’Estat a favor de 
l’Ajuntament de Manresa en data 4 de juny de 1849, atorgada davant el Sr. Notari de 
Manresa Francisco de Asís Mas. 
 
Inscripció registral: Registre de la Propietat número 1 de Manresa: Tom 319 Llibre 79 
Full 240 Finca 4.319 Insc. 1a. 
 
Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions: fitxa 338 
 
Càrregues: lliure de càrregues i arrendataris. 
 
Referència cadastral: 2201201. 

 
II. MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS SL (MEES) és una societat privada, 
en forma de societat mercantil de responsabilitat limitada, de capital íntegrament 
públic, pertanyent a l’Ajuntament de Manresa, i dotada de voluntat comercial. La 
societat fou constituïda per acord del Ple de la Corporació de 20 de novembre de 
2006, amb la finalitat de desenvolupar el Servei Cultural de Teatres de Manresa 
establert en el mateix Ple. 
 
III. En data 1 de juny de 2020 va finalitzar l’usdefruit temporal dels equipaments 
afectes al servei cultural de teatres a favor de la societat municipal MEES, que s’havia 
anat renovant successivament per períodes anuals des de la data de la seva creació. 
 
IV. En data 6 de novembre de 2020, el cap de la secció de Cultura de l’Ajuntament ha 
emès un informe en el qual considera la necessitat d’ avançar cap una fórmula de 
negoci patrimonial no onerosa per a l’ens instrumental que ha de gestionar el servei de 
teatres i així facilitar l’equilibri del seu compte d’explotació. En aquest sentit proposa 
l’adscripció dels espais escènics municipals a favor de MEES.  
 
V. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès un informe en data 6 de 
novembre de 2020, en el qual conclou que l’adscripció dels béns de domini públic 
descrits a l’antecedent primer d’aquest dictamen, a favor de la societat MANRESANA 
D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS SL, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
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Els articles 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya, regulen la 
Societat mercantil de capital íntegrament públic com a forma de gestió directa dels 
serveis públics locals. 
 
L’article 214.1 del mateix Reglament estableix que els ens locals podran adscriure 
béns de domini públic a aquest tipus de societats per al compliment dels seus fins, i  
que els béns adscrits conservaran la seva qualificació jurídica originària sense que 
l’adscripció impliqui transmissió del domini ni desafectació. 
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de la Corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 201 i 214 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Cultura i Festes, proposo al Ple de la 
Corporació, l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
ADSCRIURE a la societat MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS SL, els béns 
de domini públic de titularitat municipal anomenats Teatre Kursaal (núm. inventari 49) i 
Teatre Conservatori (núm. inventari 338), descrits a l’antecedent primer d’aquest 
Dictamen, amb la finalitat de desenvolupar el Servei Cultural de Teatres de Manresa, 
de conformitat amb el que estableix l’article 214.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals de 
Catalunya.” 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=14625.0 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 7.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 

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

quedat reproduït. 

 
Es fa constar que el regidor Felip González Martín, del GMPSC-CP, es trobava fora de 
la sala en el moment de la lectura i la  votació d’aquest punt. 
 
7.2 Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
7.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de 

Manresa al “Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de 
Catalunya”, acordat pel Consell Nacional d’Infància i Adolescència de 
Catalunya (CNIAC). (AJT.ADH 4/2020).- 

 
L’alcalde informa que el dictamen 7.2.1 s’ha debatut darrera de les Qüestions de 
Presidència. 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=14625.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=14625.0
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8. PROPOSICIONS 
 
8.1.- Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per ampliar i senyalitzar 

els lavabos públics de la ciutat.- 
 
El secretari exposa la proposició del Grup Municipal Fem Manresa, de 16 de novembre 
de 2020, que es transcriu a continuació. 
 
“Atès que a la ciutat de Manresa hi ha una manca de lavabos públics, definits com a 
tal, ja que només existeix el de la plaça Sant Domènec. 
 
Atès que les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19, amb bars i 
restaurants tancats, ha evidenciat aquesta manca de serveis a la ciutat, provocant que 
les persones que treballen a la via pública, així com el conjunt de la ciutadania, tingui 
dificultats per accedir a aquest servei.  
 
Atès que a la ciutat hi ha múltiples equipaments municipals amb lavabos (oficines 
municipals i d’altres administracions, centres cívics, equipaments culturals…) que 
poden ser utilitzats per tothom, però que al mateix temps es desconeix la possibilitat 
d’utilitzar-los com a lavabos públics.  
 
Atès que aquests serveis no acostumen a estar senyalitzats degudament, ni a l’exterior 
del propi equipament ni tampoc amb senyalització vertical propera. 
 
Atès que la ciutat de Manresa pretén ser una ciutat turística de referència a Catalunya i 
que aquest fet és inseparable de tenir una bona oferta de serveis, i tenir-los ben 
comunicats. 
 
Atès que el fet de l’accés a un bany públic no ha d’anar lligada a una despesa 
econòmica, com ara la de fer consumicions a bars o restaurants per tal de poder-hi 
accedir i fer-ne ús. 
 
Per tot això, des del Grup Municipal de Fem Manresa proposem al ple de l’Ajuntament 
de Manresa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Identificar i llistar tots els lavabos públics de la ciutat que poden ser utilitzats 
per al conjunt de la ciutadania, tenint en compte tant els que ja estan definits com a tal 
com els que es troben en equipaments municipals. 
 
SEGON.- Senyalitzar, abans del juny de 2021, aquests lavabos d’ús públic amb una 
placa, perquè siguin reconeixibles i identificables, així com a les senyalitzacions 
verticals, de la mateixa manera que es fa amb els diferents equipaments turístics i 
administratius de la ciutat. 
 
TERCER.- Encarregar a la regidoria de feminismes i LGBTI la tasca de definir la 
imatge identificativa perquè aquesta sigui inclusiva i no identifiqui els lavabos en base 
a una classificació binària de gènere. 
 
QUART.- Donar a conèixer l’existència d’aquests lavabos públics i la possibilitat de la 
seva utilització a través dels mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament, així com 
també identificar-los al plànol web de turisme de Manresa. De la mateixa manera, 
senyalitzar-los també en properes edicions del plànol turístic en paper.” 
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Es fa constar que el regidor Felip González Martín, del GMPSC-CP, s’incorpora a la 
sessió durant el debat d’aquest punt. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=14808.0 

 

Es fa constar que la regidora M. Mercè Tarragó Costa, del GMJxM, presenta una 

esmena in voce a la proposició 8.1. En concret, en el punt primer dels acords, en 

el sentit que on diu: “Identificar i llistar tots els lavabos públics...”, ha de dir: 

“Continuar identificant i llistant tots els lavabos públics...”, i en el punt segon dels 

acords, en el sentit que on diu: “Senyalitzar, abans del juny de 2021,...”, ha de dir: 

“Senyalitzar, durant el 2021,...” 

 

Tot seguit, l’alcalde sotmet a votació l’esmena “in voce” presentada, i el ple 

l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents.  

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.1, amb l’esmena “in voce” 

incorporada, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per 

tant, es declara acordat el següent:  

 

“Atès que a la ciutat de Manresa hi ha una manca de lavabos públics, definits com a 
tal, ja que només existeix el de la plaça Sant Domènec. 
 
Atès que les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19, amb bars i 
restaurants tancats, ha evidenciat aquesta manca de serveis a la ciutat, provocant que 
les persones que treballen a la via pública, així com el conjunt de la ciutadania, tingui 
dificultats per accedir a aquest servei.  
 
Atès que a la ciutat hi ha múltiples equipaments municipals amb lavabos (oficines 
municipals i d’altres administracions, centres cívics, equipaments culturals…) que 
poden ser utilitzats per tothom, però que al mateix temps es desconeix la possibilitat 
d’utilitzar-los com a lavabos públics.  
 
Atès que aquests serveis no acostumen a estar senyalitzats degudament, ni a l’exterior 
del propi equipament ni tampoc amb senyalització vertical propera. 
 
Atès que la ciutat de Manresa pretén ser una ciutat turística de referència a Catalunya i 
que aquest fet és inseparable de tenir una bona oferta de serveis, i tenir-los ben 
comunicats. 
 
Atès que el fet de l’accés a un bany públic no ha d’anar lligada a una despesa 
econòmica, com ara la de fer consumicions a bars o restaurants per tal de poder-hi 
accedir i fer-ne ús. 
 
Per tot això, des del Grup Municipal de Fem Manresa proposem al ple de l’Ajuntament 
de Manresa l’adopció dels següents acords: 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=14808.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=14808.0
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PRIMER.- Continuar identificant i llistant tots els lavabos públics de la ciutat que poden 
ser utilitzats per al conjunt de la ciutadania, tenint en compte tant els que ja estan 
definits com a tal com els que es troben en equipaments municipals. 
 
SEGON.- Senyalitzar, durant el 2021, aquests lavabos d’ús públic amb una placa, 
perquè siguin reconeixibles i identificables, així com a les senyalitzacions verticals, de 
la mateixa manera que es fa amb els diferents equipaments turístics i administratius de 
la ciutat. 
 
TERCER.- Encarregar a la regidoria de feminismes i LGBTI la tasca de definir la 
imatge identificativa perquè aquesta sigui inclusiva i no identifiqui els lavabos en base 
a una classificació binària de gènere. 
 
QUART.- Donar a conèixer l’existència d’aquests lavabos públics i la possibilitat de la 
seva utilització a través dels mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament, així com 
també identificar-los al plànol web de turisme de Manresa. De la mateixa manera, 
senyalitzar-los també en properes edicions del plànol turístic en paper.” 
 
 
8.2.- Proposició dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Junts per Manresa i Fem Manresa, d’adhesió a la iniciativa de Bages pels 
Drets Civils, per donar suport als encausats i encausades per les 
manifestacions a La Jonquera.-  

 
L’alcalde informa que abans d’iniciar el debat d’aquest punt de l’ordre del dia, el 
senyor Jordi Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, s’absentarà de la sala en qualitat 
d’encausat per haver participat a les manifestacions a la Jonquera, en compliment del 
que disposa l’article 96 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i 
l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Junts per Manresa i Fem Manresa, de 16 de novembre de 2020, que es 
transcriu a continuació. 

“Atès que la tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones 
varen estar exercint el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació. 

Atès que més de 250 d’aquestes persones estan sent investigades per delictes contra 
la seguretat viària, desordres públics i danys amb possibles peticions de penes fins a 
sis anys de presó per haver-se manifestat de l’11 al 13 de novembre de 2019 a 
l’autopista AP-7 al Pertús, i posteriorment, a Girona en protesta contra la sentència 
dels independentistes empresonats per haver defensat el referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017. D’aquestes 250 persones de tot el país, 16 d’elles son de la comarca del 
Bages. 

Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar 
contra les decisions polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat 
democràtica i lliure i per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit 
judicialment. 
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Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió, en defensa d'una 
ideologia o un projecte polític democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler 
canviar el marc polític vigent i per tant,  no justifica la persecució política de qui el 
defensa públicament. 

Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties processals 
que hem vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense evidències, abús del 
secret de sumari, acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets, filtracions 
interessades a la premsa mentre el sumari en teoria era secret), valent-se de lleis que 
només protegeixen l’arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les 
persones actives i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats. 

Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i 
vulneracions han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials contra 
l’independentisme o els moviments solidaris aplicant el dret penal de l’enemic a totes 
elles. En són clars exemples els casos de la Tamara Carrasco, dels CDR’s detinguts el 
23 de setembre, del Dani Gallardo a Madrid i de les 194 persones detingudes a 
Catalunya per les protestes post-sentència, entre d’altres. 

Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d’expressió, manifestació i 
protesta, i pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol 
persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que es 
convoquin en defensa d’aquests drets fonamentals. 

Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la causa 
general contra l’independentisme perquè és l’única solució col·lectiva i, sobretot, per 
poder afrontar la resolució política del conflicte. 

Per tot això, els grups d’Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Manresa i Fem 
Manresa, proposem al ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents acords: 

Primer: Requerir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra 
els manifestants de la Jonquera del novembre de 2019, que posa en perill la llibertat 
d’expressió, de manifestació i de protesta les quals són fonamentals en una societat 
veritablement democràtica. 

Segon: Exigir a l’estat espanyol una llei d’Amnistia per a totes les persones preses i 
represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general 
contra l’independentisme. 

Tercer: Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent jutjades 
per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera, especialment a aquells bagencs 
i bagenques que es troben en aquesta situació injusta. 

Quart: Mostrar el rebuig com Ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels 
moviments socials i cívics. 

Cinquè: Comunicar aquests acords a la plataforma Bages pels drets civils.” 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=16033.0 

 

L’alcalde sotmet la proposició 8.2 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots 

afirmatius (8 GMERC, 7 GMJxM i 2 GM Fem Manresa), i 4 vots negatius (3 

GMPSC-CP i 1 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 

quedat reproduït.  

 
Es fa constar que el regidor Jordi Trapé Úbeda, del GM Fem Manresa, es reincorpora 
a la sessió en finalitzar el debat i votació d’aquest punt. 
 

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 
 
9.1.- Moció presentada pels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i 
 C’s amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de 
 la violència envers les dones. 
 
Motiu de la urgència 

 

“Atès que el dia 25 de novembre és el Dia Internacional per a l’eliminació de la 

violència envers les dones, no tindria sentit presentar aquesta moció en el proper ple 

del mes de desembre”. 

 

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

presentada, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 

83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, i el Ple 

l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents. 

 

El secretari exposa la moció dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC-CP, Fem 
Manresa i C’s, de 19 de novembre de 2020, que es transcriu a continuació: 

“Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes 

polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta 

data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de 

llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els 

àmbits per a eradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que 

diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors 

masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es 

tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal. 

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra 

les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels 

drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, 

ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí 

que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes 

les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=16033.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=16033.0
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exparella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema 

privat, però també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i 

que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per 

raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat 

d’explotació sexual o altres. 

Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, 

afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les 

violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan 

extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han 

estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de 

violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. 

Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, 

adaptant- se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia 

exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als 

agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual per a continuar 

mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència 

psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat 

habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció 

social o l’augment del teletreball. S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi 

de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i 

per tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions 

sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones professionals formades 

en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències 

en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia 

vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i 

xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament i 

han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, 

sense necessitat de conviure amb elles. 

Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de 

resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les 

víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, 

constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en 

vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida 

pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. 

Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i 

violència. 

Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien 

ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i 

les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la 

proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per a 

nosaltres.  
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Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el 

control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples 

campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les 

violències. 

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que 

perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, 

precisament, quan s’ha produït el desconfinament. 

El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament 

històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís 

en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les 

violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les 

supervivents. 

Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que 

han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les 

associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula 

l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més 

que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida 

digna de les dones i les nenes. 

Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones 

amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar. 

Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan 

tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas 

endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el 

moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu 

veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, 

sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les 

cases on hi ha el seu victimari. 

Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu 

que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu 

responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà 

espai per a la impunitat. 

Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també 

còmplice en la construcció d’aquest món millor. 

És per tot l’exposat, que els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa proposen 

l’adopció dels següents acords: 

1. Adherir-nos al manifest de l’Institut Català de les Dones amb motiu del Dia 

 internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

2. Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre 

 compromís amb les víctimes. 
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3. Ratificar el ferm compromís de la nostra ciutat amb les polítiques feministes, 

 els drets de les dones i eradicació de qualsevol mena de violència contra les 

 dones 

4. Instar a totes les institucions a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a 

 construir una ciutadania plena, donar exemple en la lluita contra la violència 

 masclista, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la 

 corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el  tràfic 

 de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme. 

5. Garantir la intervenció integral a les dones en situació de violències 

 masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos previstos pel Pacte 

 d’Estat contra la violència i reforçant els recursos socials de prevenció, detecció i 

 suport a les dones exposades a situacions de violència que, en aquest context, 

 es poden agreujar i que siguin de competència municipal. Ampliar també, si 

 cal, el servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la violència masclista, 

 de manera directa o indirecta. 

6. Garantir que els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 

 disposin de diferents perfils de suport (psicologia, inserció laboral i educació 

 social). 

7. Demanar la suspensió del pagament de lloguers i subministrament per a 

 totes les dones que es trobin sense ingressos i/o acollides a les mesures 

 d’Emergència Social, mentre duri la crisi sanitària, aturant qualsevol mesura de 

 desnonament sense alternativa habitacional. La suspensió, quan es tracti de 

 petits/es arrendadors/es, ha de ser l’Estat, les diferents administracions de les 

 comunitats autònomes i/o els Municipis qui s’ha de fer-ne càrrec. 

8. Garantir habitatge social immediat per a les dones soles i amb famílies 

 monomarentals que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, 

 ampliant les places d’emergència i els recursos de habitatge d’inclusió́ de les 

 entitats socials. 

9. Seguir elaborant campanyes i programes de treball de noves masculinitats i 

 realitzar programes estructurals en l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció 

 de la violència i de la deconstrucció de la normativitat de gènere. 

10. Seguir promovent accions de prevenció, sensibilització, difusió sobre la 

 Violència de Gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el 

 coneixement dels seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les. Així 

 doncs reforçar també les mesures dirigides a l’atenció a les dones que 

 viuen en el món rural.  

11. Combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de 

 l’existència de la violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques 

 públiques enfocades a la seva total eradicació. 
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12. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al 

 Parlament de Catalunya a les associacions empresarials i Sindicals, i a les 

 associacions municipalistes FMC i AMC” 

 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=17616.0 
 

 

Es fa constar que la regidora Cristina Cruz Mas, del GMERC, presenta una 

esmena “in voce” a la moció 9.1, presentada pels Grups Municipals d’ERC, JxM, 

PSC, Fem Manresa i C’s amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a 

l’eliminació de la violència envers les dones. 

En concret, en el punt 7 dels acords, en el sentit que, on diu: “Demanar la 

suspensió del pagament de lloguers i subministrament per a totes les dones que es 

trobin sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri la 

crisi sanitària, aturant qualsevol mesura de desnonament sense alternativa 

habitacional. La suspensió, quan es tracti de petits/es arrendadors/es, ha de ser 

l’Estat, les diferents administracions de les comunitats autònomes i/o Municipis qui 

s’ha de fer-ne càrrec”, ha de dir: “Donar suport econòmic o en forma d’ajudes de 

lloguers i subministrament per a les dones que pateixen violència masclista que es 

trobin sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri la 

crisi sanitària, aturant qualsevol mesura de desnonament sense alternativa 

habitacional.” 

Tot seguit, l’alcalde sotmet a votació l’esmena “in voce” presentada, i el ple 

l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents.  

L’alcalde sotmet a votació la moció 9.1, amb l’esmena “in voce” incorporada, i el 

Ple l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, es declara 

acordat el següent:  

“Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres 

activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir 

aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 

dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i 

de tots els àmbits per a eradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns 

anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als 

agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és 

enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal. 

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra 

les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels 

drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, 

ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=17616.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=17616.0
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que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes 

les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i 

exparella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema 

privat, però també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i 

que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per 

raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat 

d’explotació sexual o altres. 

Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, 

afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les 

violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan 

extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han 

estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de 

violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. 

Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, 

adaptant- se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia 

exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als 

agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual per a continuar 

mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència 

psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat 

habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció 

social o l’augment del teletreball. S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi 

de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i 

per tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions 

sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones professionals formades 

en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències 

en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia 

vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i 

xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament i 

han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, 

sense necessitat de conviure amb elles. 

Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de 

resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les 

víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, 

constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en 

vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida 

pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. 

Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i 

violència. 

Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien 

ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i 

les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la 

proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per a 

nosaltres.  
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Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el 

control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples 

campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les 

violències. 

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que 

perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, 

precisament, quan s’ha produït el desconfinament. 

El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament 

històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís 

en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les 

violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les 

supervivents. 

Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que 

han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les 

associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula 

l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més 

que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida 

digna de les dones i les nenes. 

Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones 

amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar. 

Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan 

tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas 

endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el 

moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu 

veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, 

sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les 

cases on hi ha el seu victimari. 

Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu 

que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu 

responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà 

espai per a la impunitat. 

Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també 

còmplice en la construcció d’aquest món millor. 

És per tot l’exposat, que els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa proposen 

l’adopció dels següents acords: 

 

1. Adherir-nos al manifest de l’Institut Català de les Dones amb motiu del Dia 

internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

2. Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre 

compromís amb les víctimes. 
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3. Ratificar el ferm compromís de la nostra ciutat amb les polítiques feministes, 

els drets de les dones i eradicació de qualsevol mena de violència contra les 

dones 

4. Instar a totes les institucions a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a 

construir una ciutadania plena, donar exemple en la lluita contra la violència 

masclista, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la 

corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el tràfic 

de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme. 

5. Garantir la intervenció integral a les dones en situació de violències 

masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos previstos pel Pacte 

d’Estat contra la violència i reforçant els recursos socials de prevenció, detecció i 

suport a les dones exposades a situacions de violència que, en aquest context, 

es poden agreujar i que siguin de competència municipal. Ampliar també, si cal, 

el servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la violència masclista, de 

manera directa o indirecta. 

6. Garantir que els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 

disposin de diferents perfils de suport (psicologia, inserció laboral i educació 

social). 

7. Donar suport econòmic o en forma d’ajudes de lloguers i subministrament 

per a les dones que pateixen violència masclista que es trobin sense 

ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri la 

crisi sanitària, aturant qualsevol mesura de desnonament sense alternativa 

habitacional. 

8. Garantir habitatge social immediat per a les dones soles i amb famílies 

monomarentals que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, 

ampliant les places d’emergència i els recursos de habitatge d’inclusió́ de les 

entitats socials. 

9. Seguir elaborant campanyes i programes de treball de noves masculinitats i 

realitzar programes estructurals en l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció 

de la violència i de la deconstrucció de la normativitat de gènere. 

10. Seguir promovent accions de prevenció, sensibilització, difusió sobre la 

Violència de Gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el 

coneixement dels seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les. Així 

doncs reforçar també les mesures dirigides a l’atenció a les dones que 

viuen en el món rural.  

11. Combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de l’existència 

de la violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques públiques 

enfocades a la seva total eradicació. 

12. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya a les associacions empresarials i Sindicals, i a les 

associacions municipalistes FMC i AMC.” 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 
 regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple 
 municipal.- 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde 
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=18571.0 
 
11.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter 
 reservat núm. 38, 39, 41, 42 i 43, que corresponen a les sessions dels dies 
 6, 13, 20 i 23  d’octubre, i 3 de novembre de 2020, i de l’acta de la sessió 
 de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 36, del dia 22 de 
 setembre de 2020.- 
 
Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local 
amb caràcter reservat núm. 38, 39, 41, 42 i 43, que corresponen a les sessions dels 
dies 6, 13, 20 i 23 d’octubre, i 3 de novembre de 2020, i de l’acta de la Junta de 
Govern Local amb caràcter públic núm. 36, del dia 22 de setembre de 2020, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=18584.0 
 
 
12.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-  
 
 
12.1.- Pregunta del Grup Municipal Fem Manresa en relació al solar del carrer 
 Circumval·lació després de l'enderrocament del recinte esportiu de la 
 Pista Castell.  
 
El secretari presenta la pregunta del Grup Municipal de Fem Manresa, de 16 de 
novembre de 2020, que es transcriu a continuació. 
 

“En relació al solar del carrer Circumval·lació després de l’enderrocament del recinte 

esportiu de la Pista Castell, interessa conèixer si des de l’Ajuntament es té planificat 

algun projecte, i en el cas de que així sigui, de quina classe de projecte es tracte i en 

quin estat es troba el mateix? 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=18571.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=18571.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=18584.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=18584.0
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En el cas que encara no existeixi projecte o planificació per aquest solar hi ha previst 

desenvolupar la zona en el futur obert a la participació de les veïnes?” 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc5
4318923b1?startAt=18604.0 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta en els fulls del paper 
segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el 
número.......... 
 
 
El secretari general,       Vist i plau 
         L’alcalde,  
       
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=18604.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0175bc54318923b1?startAt=18604.0

