
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 17/2015 
Sessió: extraordinària 
Caràcter: públic  
Data: 24 de març de 2015 
Horari: 10:00  a 10:10 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa 
 
 
Assistents  
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde  
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Secretari general  
José Luis González Leal 
 
Gerent  
Francesc de Puig Viladrich 
 
Absent justificat  
 
Tinent d’alcalde  
Antoni Llobet Mercadé 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 15, que va tenir lloc el dia 17 de 
març de 2015. 
 
 
2. Àrea de Territori i Paisatge  
 
2.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
2.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar inicialment, si escau, 
el projecte d'obra municipal ordinària  anomenat "Millora de la urbanització del 
Camí de la Vall del Paradís". 
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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat, tal com 
consta a la convocatòria, per la necessitat d’aprovar la tramitació de l’expedient següent: 
 
L’Ajuntament de Manresa té previst executar l’obra municipal ordinària anomenada 
“Millora de la urbanització del Camí de la Vall del Paradís”, en el marc del Projecte 
MANRESA 2022, commemoratiu del cinc-cents aniversari de l’estada a Manresa de Sant 
Ignasi de Loiola. 
Aquesta obra es troba finançada parcialment amb una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
El Camí de la Vall del Paradís constitueix el principal accés a la Cova dels pelegrins del 
Camí de Sant Ignasi.  
Tenint en compte que el proper dia 31 de juliol de 2015 començarà l’any jubilar de Sant 
Ignasi, és necessari que les obres, amb un termini d’execució estimat de dos mesos, 
estiguin finalitzades abans d’aquesta data i que l’expedient de contractació es faci pel 
procediment d’urgència. 
 
 
1.  Aprovació acta anterior 
 
El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la 
Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 15, que correspon a la sessió 
ordinària del dia 17 de març de 2015 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat 
dels 6 membres presents. 
 
 
2. Àrea de Territori i Paisatge  
 
2.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Motiu de la urgència: En el marc del Projecte MANRESA 2022, commemoratiu del cinc-
cents aniversari de l’estada a Manresa de Sant Ignasi de Loiola, l’Ajuntament de 
Manresa té previst executar l’obra municipal ordinària anomenada “Millora de la 
urbanització del Camí de la Vall del Paradís”, amb un pressupost per al coneixement de 
l’administració de cent vuitanta-sis mil cent tres euros amb tres cèntims (186.103’03 €), 
sense IVA, finançada parcialment amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO).  
En el pressupost municipal de l’exercici 2015 hi figura l’aplicació pressupostària 
432.0.619.10.14, amb consignació i finançament suficients per atendre l’execució de 
l’obra objecte del present Projecte (Fase 1). 
 
El Camí de la Vall del Paradís constitueix el principal accés a la Cova dels pelegrins del 
Camí de Sant Ignasi. Tenint en compte que el proper dia 31 de juliol de 2015 començarà 
l’any jubilar de Sant Ignasi, és necessari que les obres, amb un termini d’execució 
estimat de dos mesos, estiguin finalitzades abans d’aquesta data. 
 
Pels motius exposats, es proposa que la tramitació de l’aprovació del projecte, i el 
posterior expedient de contractació, es faci pel procediment d’urgència. 
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2.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar inicialment, si 
escau, el projecte d'obra municipal ordinària  anom enat "Millora de la 
urbanització del Camí de la Vall del Paradís". 

  
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 6 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, de 18 
de març de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 
1. Els tècnics de la Secció d’Obra Pública han redactar el Projecte de l’obra municipal 

ordinària anomenada “MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE LA VALL 
DEL PARADÍS“, amb un pressupost per a coneixement de l’administració de Cent 
vuitanta-sis mil cent tres euros amb tres cèntims ( 186.103,03 €), IVA exclòs.   

 
2. La Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat ha manifestat la voluntat de 

procedir a la contractació i execució de les obres objecte de l’esmentat  Projecte.  
 
3. L’actuació forma part del projecte global Manresa 2022 . El seu objecte consisteix en 

la millora i ampliació de les infraestructures de les xarxes de serveis i de la 
pavimentació del Camí de la Vall del Paradís (antigament anomenat carrer de La 
Cova), delimitat al Nord pel Camí de La Cova i al Sud per l’accés al nucli urbà sota el 
Pont Vell. La superfície total de l’àmbit de la intervenció és de 626’57 m2.  El Projecte 
està estructurat en tres fases, susceptibles de contractació independent :  

 
- Fase I  (Urbanització), amb un pressupost c.a. de 134.377,35 €. 
- Fase II (Enllumenat), amb un pressupost c.a. de  41.313,18 €. 
- Fase III (Tractament dipòsit de petroli), amb un pressupost c.a.de 

10.412,50 €. 
 
4. El planejament urbanístic vigent qualifica l’àmbit d’intervenció del Projecte de Sistema 

d’espais Lliures.Clau D3.Places i Jardins Urbans.  
 
5. Les obres que es proposen executar tenen la consideració d’obres de reforma o gran 

reparació.  
 

6. Al pressupost municipal vigent hi figura l’aplicació pressupostària 432.0.619.10.14 
(Promoció turística. Millora dels accessos a La Cova), amb un crèdit disponible  
insuficient  per atendre l’execució de les actuacions previstes al Projecte .   

 
7. El Projecte inclou, en el seu Annex 4, l’Estudi de Seguretat i Salut . 

 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra  municipal ordinària de 

primer establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a 
l’article 12.1 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny. 
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2. L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la 
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del  
Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes. El 
Projecte que es proposa aprovar compleix amb els requisits de contingut mínim 
establerts als preceptes esmentats.  

 
3. L’article  235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 

projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) 
Aprovació definitiva”. Cal tenir en compte també el que estableixen els articles 37.2, 3 
i 4 del mateix cos legal. 

 
4. L’article 37.5 ens diu que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis 

mesos a comptar des de l’aprovació inicial. 
 
5. L’article  4 del Reial Decret  1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 

disposicions   mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,  estableix 
l’obligació del promotor d’incloure en els projectes un estudi de seguretat i salut . 

 
6. Pel que fa a la urgència en la tramitació de l’expedient, l’article 50 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, disposa que quan raons d’interès públic ho 
aconsellin es podrà acordar, d’ofici o a petició de l’interessat, l’aplicació al 
procediment de la tramitació d’urgència, per la qual es reduiran a la meitat els 
terminis establerts per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació 
de sol·licituds i recursos. L’Interès públic de l’actuació es considera justificat a la vista 
de l’informe de Gerència manifestant la necessitat de que les obres s’hagin finalitzat 
abans del 31 de juliol de 2015.  

 
7. L’article 22.1. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, i l’article  52.2, o), 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, ens diuen que correspon 
al Ple l’atribució d’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per 
a la seva contractació o concessió, i  quan encara no estiguin previstos en el 
pressupost. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 17 de novembre de 2011, 
va delegar a la Junta de Govern Local (sessió pública)  l’exercici d’aquesta atribució . 

 
 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat proposo a la Junta de Govern Local, amb 
caràcter públic, l’adopció de l’acord següent: 
 
1.  APROVAR INICIALMENT el  Projecte d’obra municipal ordinària anomenat  
“MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE LA VALL DEL  PARADÍS “, amb un 
pressupost per a coneixement de l’administració de Cent vuitanta-sis mil cent tres 
euros amb tres cèntims (186.103,03 €) , IVA esclòs, i acordar la seva tramitació pel 
procediment d’urgència .   
 
2. DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi  de seguretat i salut, en 
compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 
d’octubre. 
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3. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  el projecte inicialment aprovat durant un 
termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà 
examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de 
conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat. 
 
4. INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període 
d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT , de forma 
automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al 
de la finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà l’aprovació 
definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 
de juny.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general,  
 


