
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 5/2018 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 23 de gener de 2018 
Horari: 12:40 h a 12:55 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Josep Maria Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Àuria Caus Rovira 
 
El secretari general 
José Luis González Leal 
 
Absents justificats 
Tinents d’alcalde 
Àngels Santolària Morros 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 59, que va tenir lloc el dia 19 de 
desembre de 2017. 
 

 
2. Alcaldia 
 
2.1 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 11147, de 27 de desembre de 2017, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 380/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 
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3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.1.1 Ratificar, si escau, la Resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Qualitat 

Urbana, Mobilitat i Serveis, núm. 11229, de 28 de desembre de 2017, referent a 
l’aprovació del règim tarifari del servei públic de transport urbà de viatgers per a 
l’exercici 2018. 

 

 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
4.1 Regidoria delegada d’Acció social 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la 5a revisió del preu del contracte de la concessió administrativa 

del servei de transport adaptat. 
 
 
4.2 Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
4.2.1 Aprovar, si escau, la convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de 

concessions de drets funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal. 
 
 
4.3 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.3.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 50/2017). 

 
 
4.4 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
4.4.1 Aprovar, si escau, l’ adjudicació de la concessió de domini públic que te per objecte 

la rehabilitació de les edificacions existents a la finca situada a l’antic escorxador de 
Manresa, l’ordenació i urbanització dels espais exteriors i la posterior explotació 
mitjançant ús privatiu de l’immoble, amb la finalitat d’ampliar el campus universitari de 
Manresa, a favor de la proposició presentada per la Fundació Universitària del Bages 

 
 
5. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
5.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

5.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del servei de retirada, eliminació i reciclatge de 
documents procedents d’arxius de gestió de les dependències municipals i de l’arxiu. 

 
5.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 60 i del 95% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions del 
centre històric, i d’obres de reforma, reparació o rehabilitació d’elements catalogats 
d’edificis inclosos en el pla especial urbanístic de protecció del patrimoni, i d’obres 
d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles 
(façanes, coberta, mitgeres...), situats al centre històric, respectivament. 
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5.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació parcial de diverses sol·licituds de bonificació del 95% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de  
reforma, reparació o rehabilitació d’elements catalogats d’edificis inclosos en el pla 
especial urbanístic de protecció del patrimoni, i concedir el benefici fiscal del 50 i del 
60% de la quota, per no complir els requisits per a l’obtenció del benefici sol·licitat. 

 
5.1.4 Aprovar, si escau, la desestimació de diverses sol·licituds de bonificació del 95% de 

la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de reforma, 
reparació o rehabilitació d’elements catalogats d’edificis inclosos en el pla especial 
urbanístic de protecció del patrimoni, i d’obres de rehabilitació de façanes del centre 
històric. 

 
 
5.2      Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 

5.2.1  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que 
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari, amb l’activitat 
privada no remunerada de director del Festival CLAM. 

 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
7. Precs, preguntes i interpel·lacions 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
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. 59  que correspon a la sessió ordinària 
del dia 19 de desembre de 2017 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 6 
membres presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals) 

 
 
2. Alcaldia 
 
2.1 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 11147, de 27 de desembre de 

2017, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant 
la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 380/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 28 de desembre de 2017, que es transcriu 
a continuació: 
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“Vista la resolució número 11147 dictada per aquesta alcaldia en data 27 de desembre de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i 
fonaments de dret següents: 
Fets 
 
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tramès a l’Ajuntament l’ofici amb registre 

d’entrada núm. E2017068889, del dia 14 de desembre de 2017, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 380/17 per XXX 
contra l’Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de 26 
de setembre de 2017 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
de Manresa. 

 
2. El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’esmentat ofici i d’acord amb l’art. 

49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, emplaça 
a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a demandat davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 

en les esmentades actuacions judicials. 
 
4. El Cap del Servei de Secretaria Tècnica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del 

Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós 
administratiu de referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 

1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 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.  

 
2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de 

la representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 

 
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a 
l’Alcalde en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas 
d’urgència en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en 
la primera sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 
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4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de 
Govern Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la 
Corporació en matèries de competència plenària. 

 
5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 

del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
qualitat de part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a 
aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 380/17 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de la Catalunya Central de 26 de setembre de 2017 d'aprovació definitiva 
del Pla d'ordenació urbanística municipal de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació.” 

Actuant per delegació del Ple de la Corporació d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, proposo a  la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 11147 dictada per l’Alcalde en data 27 de desembre de 
2017, que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació 
de la personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la 
Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 380/2017 interposat per XXX.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.1.1 Ratificar, si escau, la Resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Qualitat 

Urbana, Mobilitat i Serveis, núm. 11229, de 28 de desembre de 2017, referent a 
l’aprovació del règim tarifari del servei públic de transport urbà de viatgers per 
a l’exercici 2018. 

 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, 
de 8 de gener de 2018, que es transcriu a continuació: 
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“FETS : 
 
Primer.- En data 20 de desembre de 2006 l’Ajuntament de Manresa, la societat EMPRESA 
CASTELLÀ SA i l’Autoritat del Transport Metropolità van subscriure un Conveni d’adhesió 
dels serveis urbans de la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità. De conformitat amb el pacte sisè de l’esmentat Conveni, l’Ajuntament 
de Manresa s’obliga a realitzar l’adequació i revisió dels preus dels títols propis al nivell de 
preus del Sistema Tarifari Integrat. 
 
Segon.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el Ple 
municipal, de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquesta facultat va ser 
delegada en la Junta de Govern Local en virtut d’acord aprovat pel Ple de la Corporació el 
dia 30 de juny de 2015. No obstant, degut a la urgència es va procedir a l’aprovació de les 
tarifes pròpies del servei de transport urbà de Manresa per a l’any 2018, mitjançant 
Resolució del Tinent d’Alcalde, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, que s’ha de 
sotmetre a ratificació de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- L’expedient d’aprovació de les tarifes del servei de transport urbà de Manresa per a 
l’any 2018, ha estat informat per la Cap de la Secció de Mobilitat d’aquest Ajuntament, i 
compta amb l’informe jurídic conforme amb la proposta de revisió.  
 
Quart.- El Consell d’Administració de l’ATM, en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 
2017, ha aprovat les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat a 
partir de l’1 de gener de 2018. 
 

En conseqüència, el Tinent d’Alcalde, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, 
proposa a la Junta de Govern Local (sessió pública) l’adopció del següent 

 
A  C  O  R  D  : 

 
PRIMER.- RATIFICAR la Resolució número 11229, del Tinent d’Alcalde, regidor delegat de 
Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, de 28 de desembre de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

“Jordi Serracanta Espinalt, tinent d’alcalde, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, a 
la vista de l’expedient administratiu incoat sobre l’actualització de les tarifes del transport 
públic urbà Manresa per al 2018, i en virtut de les competències que m’han estat conferides, 
dicto la Resolució següent, que es basa en els fets i fonaments de dret que a continuació 
s’exposen: 
 
Fets 
 
1. El 20 de novembre de 2006 el Ple de la Corporació va aprovar la proposta de conveni 
signat entre l’Ajuntament de Manresa, l’autoritat del transport metropolità (ATM) i l’entitat 
mercantil “Empresa Castellà, SA” per a l’adhesió dels serveis de transport urbà regular de la 
ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat de l’ATM. 
 
2. L’esmentat conveni recull, en el pacte cinquè, les obligacions de l’Ajuntament, i en el 
pacte sisè es fixa l’adequació de preus dels títols propis als títols integrats, establint que 
l’Ajuntament realitzarà una adequació de preus dels títols propis al nivell de preus del 
Sistema Tarifari Integrat, tal i com es recull en l’annex 7 del mateix conveni, que és el 
següent 
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“ANNEX 7 
 

TAULA ADEQUACIÓ DE TARIFES PRÒPIES 
 

 

 Taula increment tarifes          

     

Tarifes Bus Manresa Tarifes 2006 Tarifes 2007 Tarifes 2008 Tarifes 2009 

Senzill  0,60 0,90   

% respecte ATM 50% 70% 85% 100% 

T-10 3,61 4,30   

% respecte ATM 54% 60% 70% 80% 

T-mes 23,80 27,00   

% respecte ATM 56% 60% 70% 80% 

T-social 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Tarifes ATM 1 zona         

Senzill 1,20    

T-10 6,65    

T-mes 42,75     
 
Les tarifes pròpies s’arrodoniran als 5 cèntims d’euro. 
A partir de l’any 2009 es mantindran els percentatges dels preus ATM a títols propis 
establerts a l’exercici 2009. 
Cada any es comunicarà als usuaris els preus i les prestacions dels títols de transport propis 
i integrats.” 
 
3. Aquesta taula tarifària també figura al pacte vuitè de l’Acord per a la millora del transport 
públic urbà i interurbà de Manresa 2006-2009, signat entre l’Ajuntament i diverses 
associacions de veïns de la ciutat i sindicats, amb la declaració expressa que es tractava 
d’increments convinguts entre les parts. 
 
4. Tant el Conveni esmentat per a l’adhesió dels serveis de transport urbà regular de la 
ciutat de Manresa al Sistema Tarifari Integrat de l’ATM, com l’Acord per a la millora del 
transport públic urbà i interurbà de Manresa 2006-2009, signat entre l’Ajuntament i diverses 
associacions de veïns de la ciutat i sindicats, fixen en els seus pactes que les tarifes del 
transport públic urbà d’autobús de Manresa es fixaran segons el percentatge acordat en 
relació a les tarifes integrades d’una zona aprovades per l’ATM. 
 
5. Segons comunicació rebuda el 27/12/2017, se’ns va informar que el Consell 
d’Administració de l’ATM aprovarà, el 28/12/2017, les tarifes que han de regir en el sistema 
tarifari integrat a partir de l’1 de gener de 2018 a cadascun dels títols de transport. En base a 
aquesta comunicació, la Cap de la Secció de Mobilitat d’aquest Ajuntament ha emès informe 
d’actualització de les tarifes del servei de transport d’autobús urbà de Manresa, que conté 
les propostes següents: 
 
Es proposa aplicar a les tarifes pròpies T-10 i T-mes del servei de transport d’autobús urbà 
de Manresa els percentatges següents en funció dels preus aprovats pel Consell 
d’Administració de l’ATM (imports arrodonits a 5 cèntims d’euro): 
T-10: el 80% de la T-10 de ATM d’una zona, el que suposa 8,15 euros 
T-Mes: el 80% de la T-Mes de ATM d’una zona, el que suposa 43,20 euros 
 
En quant a la resta de títols propis del transport públic urbà d’autobús de Manresa i per tal 
de promocionar l’ús del transport públic de la ciutat, es proposa aplicar les següents tarifes: 
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Bitllet senzill: 2,00 euros 
T-bonificada: 0 euros 
T-2 Comerç: 1,65 euros (corresponent a un 20% d’una T-10) 
 
Es proposa comunicar aquest acord a l’ATM per tal que procedeixi a la seva aplicació, 
aprovació i publicació al DOGC. També es proposa comunicar aquest acord a l’empresa 
Manresa Bus, SA (adjudicatària del servei). 
 
Fonaments de dret: 
 
1. L’article 249 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la potestat dels ens locals que són titulars de 
serveis objecte de concessió, de revisar i modificar les tarifes del servei, per tal de mantenir 
l’equilibri financer de la concessió. 
 
2. L’article 44 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que l’import dels preus públics haurà de 
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. Quan existeixin raons 
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, les entitats podran 
fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior. En aquests casos hauran de 
consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la 
diferència resultant. 
 
3. En aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i l’article 58.1 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es considera 
que hi ha raons d’interès públic que aconsellen la seva publicació, ja que afecten a tots els 
usuaris i usuàries del servei. La publicació es practicarà al DOGC, conjuntament amb altres 
municipis, a través de l’ATM i també a la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
4. L’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el Ple municipal, 
de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquesta facultat va ser delegada 
en la Junta de Govern Local en virtut d’acord aprovat pel Ple de la Corporació el dia 30 de 
juny de 2015. No obstant això, i degut a la urgència del tema, es proposa la seva aprovació 
mitjançant Resolució del tinent d’alcalde, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, que 
serà ratificada posteriorment per la propera Junta de Govern Local (sessió pública) . 
 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, 
 
RESOLC : 
Primer.- Aprovar, amb efectes des del dia 1 de gener de 2018, les tarifes pròpies del servei 
de transport d’autobús urbà de Manresa per al proper any 2018, segons la relació següent:  
 
Bitllet senzill: 2,00 €. 
T-10: 8,15 € (80% de la T-10 de ATM d’una zona). 
T-Mes: 43,20 € ( 80% de la T-Mes de ATM d’una zona ). 
T-social: 0 € 
T-2 Comerç: 1,65 €. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’ATM per tal que procedeixi a la seva aplicació, 
aprovació i publicació al DOGC, i comunicar aquest acord a l’empresa Manresa Bus, SA 
(adjudicatària del servei) 
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Tercer.- Sotmetre la present resolució a aprovació i ratificació de la propera sessió de la 
Junta de Govern Local (en sessió pública).” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
4.1 Regidoria delegada d’Acció social 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la 5a revisió del preu del contractte de la concessió 

administrativa del servei de transport adaptat. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Acció Social, de 28 de desembre 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, per acord de data 16 de maig de 2011, va adjudicar el contracte 
de la concessió administrativa del servei de transport adaptat, a favor de l’entitat mercantil 
AUTOCARS RAVIGO, SL (B-08.469.660), per un preu per a la primera anualitat de 140.833,03 
€, IVA no inclòs, amb una durada inicial de 8 anys. 
El contracte es va formalitzar en data 20 de maig de 2011. 
 
II. La clàusula 47a del plec de clàusules administratives regulador del contracte preveu que 
l’Ajuntament revisarà anualment el preu del mateix. La revisió s’efectuarà a partir de les 
variacions que experimentin els diferents costos d’explotació i de conformitat amb la fórmula 
polinòmica especificada en l’esmentada clàusula. 
 
III. La tècnica superior de la Secció de Tresoreria ha emès un informe, en data 7 de 
novembre de 2017, en què fixa l’índex de revisió per l’any 2018 en l’1,0224. 
 
IV. Mitjançant proveïment de data 29 de novembre de 2017, es va donar audiència a la 
mercantil AUTOCARS RAVIGO, SL en l’expedient de la 5a revisió del preu del contracte, per 
un termini de 10 dies.  
 
V. En data 22 de desembre de 2017, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe 
en què conclou que la 5a revisió de preus del contracte de concessió administrativa del 
servei de transport adaptat, en els termes fixats, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Fonament de la revisió de preus. La clàusula 47a del plec de clàusules administratives 
regulador del contracte preveu que, l’Ajuntament de Manresa, una vegada hagi transcorregut 
un any des de l’adjudicació, revisarà anualment el preu del mateix. La revisió s’efectuarà a 
partir de les variacions que experimentin els diferents costos d’explotació i de conformitat 
amb la fórmula polinòmica especificada en l’esmentada clàusula. 
 
El preu actual del contracte, el percentatge de revisió i el nou preu revisat apareixen 
relacionats en l’annex que s’adjunta a aquest acord. 
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2. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada, l’òrgan competent per a l’adopció de 
l’acord és el ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat 
amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Això no obstant, per acord del ple del dia 30 de juny de 2015, publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona del dia 22 de juliol de 2015, aquesta competència ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Acció Social, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar el preu del contracte de la concessió administrativa del servei de 
transport adaptat, adjudicat a l’entitat mercantil AUTOCARS RAVIGO, SL (B-08.469.660 – 
carrer Ca N’Oliva, 66, baixos - 08020 de Barcelona), d’acord amb els càlculs que s’adjunten 
com annex a aquest dictamen. El preu del contracte serà el que es detalla a continuació: 
 

Preu aplicable a partir de l’1 de gener de 2018:  
 
 Nou preu anual:      142.488,45 €, amb un IVA de 14.248,85 € 
 Nou preu mensual:   11.874,04 €, amb un IVA de   1.187,40 €  

  
 
SEGON. Condicionar suspensivament l’eficàcia i executivitat d’aquest acord a l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per l’exercici 2018.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4.2 Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
4.2.1 Aprovar, si escau, la convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de 

concessions de drets funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Habitatge i Barris, d’1 de desembre 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Joan Calmet Piqué, tinent d’alcalde, regidor delegat d’Habitatge i Barris, en exercici de les 
competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per la Resolució de 
l’alcalde núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOPB del dia 2 de juny de 2017, 
proposo a la Junta de Govern Local (sessió reservada) l’aprovació de l’acord següent, que 
es basa en els fets i fonaments de dret que a  continuació s’exposen :   
Fets i antecedents 

Primer.- Els serveis responsables del Cementiri municipal han constatat la demanda 
ciutadana de concessions de drets funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal. 
Aquesta demanda només es pot atendre mitjançant les sepultures actuals vacants, en no 
estar previst a curt termini construir nous blocs. 

Segon.- Existeix un nombre suficient de sepultures vacants a les diverses Seccions del 
Cementiri, per tal de treure’n una part a adjudicació, i garantir alhora les necessitats 
derivades de  les inhumacions per defuncions. Cal també tenir en compte que s’ha procedit 
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a tramitar expedients de retrocessió de drets funeraris a favor de l’Ajuntament. Del total de 
sepultures vacants es proposa treure’n a concurs  292 nínxols, 9 urnes cineràries, i 2 
sepultures del cementiri musulmà; i se’n reserven  un total de 195 sepultures per atendre les 
necessitats per defuncions. 

Tercer.-  La Junta de Govern Local, mitjançant acord de 17 de juny de 2013, va convocar 
concurs per a la concessió regular de drets funeraris sobre diverses sepultures del Cementiri 
municipal, per un període de 25 anys, prorrogables per un altre període de 25 anys , el qual 
va donar lloc a l’adjudicació de drets funeraris per un total de 7 sepultures.  Amb 
posterioritat, mitjançant acords de la Junta de Govern Local de 15/10/2013,  14/01/2014, 
16/09/2014, 17/03/2015, 15/12/2015 i 27/12/2016  es van convocar altres concursos, que va 
donar com a resultat l’adjudicació de 53 sepultures. 

Fonaments legals 

Primer .- L’article 42 del Reglament regulador del Servei Públic de Cementiri contempla la 
modalitat de concessió  regular de drets funeraris sobre sepultures,per un període de 25 
anys, prorrogable per un altre període de 25 anys. 

Segon .- L’article 43 del Reglament esmentat estableix que l’atorgament de les concessions 
regulars  de drets funeraris sobre sepultures està subjecte a procediment de convocatòria 
pública. 

Tercer .- Els articles 57 i 60 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableixen que  
les concessions de les utilitzacions privatives del domini públic municipal s’han d’adjudicar 
mitjançant concurs,  d’acord amb principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.  

Quart .- De conformitat amb la Base sisena de les Bases aprovades per la Junta de Govern 
Local del dia  17 de juny de 2013, en cas de no adjudicar-se la totalitat de les sepultures, 
l’Ajuntament podrà obrir nous processos de pública concurrència per adjudicar les 
sepultures vacants. El nou concurs es regirà per les mateixes Bases, i en la convocatòria  
s’haurà d’especificar les sepultures que son objecte de concurs. 

Cinquè .- La competència per a resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament, 
de conformitat amb la Disposició addicional segona del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011,de 14 de novembre, en tractar-se 
d’una concessió de l’ús privatiu sobre un bé de domini públic de durada superior a quatre 
anys. Mitjançant acord del Ple del 30 de juny de 2015, publicat en el BOP del 22 de juliol de 
2015, es va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local. Al tractar-se d’una 
competència exercida per delegació del Ple, s’haurà de sotmetre a aprovació d’una sessió 
pública de la Junta de Govern Local. 

En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local (sessió pública) l’adopció del 
següents 

ACORDS : 

PRIMER.- CONVOCAR concurs públic per a la concessió regular de drets funeraris sobre 
diverses sepultures del Cementiri municipal per un  període de 25 anys, prorrogables per un 
altre període de 25 anys, sepultures que es fan constar en la relació adjunta a aquest 
dictamen. El concurs es regirà per les Bases aprovades per la Junta de Govern Local  del 
dia 17 de juny de 2013.  

SEGON.- OBRIR un termini d’un mes  per a la presentació de sol·licituds, prèvia publicació 
d’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província.” 

 

 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 5  de 23 de gener de 2018             12 

 
 

       

RELACIO DE SEPULTURES QUE ES TREUEN A CONCESSIÓ 
  PER UN PERÍODE DE 25 ANYS 

    

   
CODI 

   SEPULTURA TIPUS DESC_TIPUS SECCIO DESC_SECCIO FILA NUMERO 

       
2510007 0 Urna 25 

Verge de Montserrat, 
B 1 7 

3010025 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 1 25 

3010033 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 1 33 

3020026 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 2 26 

3020030 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 2 30 

3030031 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 3 31 

3030035 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 3 35 

3040028 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 4 28 

3040036 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 4 36 

       

M6000013 M 
  Sepultura 
musulmana 60 Cementiri Musulmà 0 13 

M6000015 M 
  Sepultura 
Musulmana 60 Cementiri Musulmà 0 15 

       10110254 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 254 

10111297 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1297 

10111513 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1513 

10210171 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 1 171 

11710616 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 1 616 

12910082 1 Nínxol 29 Sant Andreu 1 82 

13110096 1 Nínxol 31 St. Joan 1 96 

13110156 1 Nínxol 31 St. Joan 1 156 

13110256 1 Nínxol 31 St. Joan 1 256 

13110271 1 Nínxol 31 St. Joan 1 271 

13110276 1 Nínxol 31 St. Joan 1 276 

13110286 1 Nínxol 31 St. Joan 1 286 

13110411 1 Nínxol 31 St. Joan 1 411 

13110416 1 Nínxol 31 St. Joan 1 416 

13110506 1 Nínxol 31 St. Joan 1 506 

13110563 1 Nínxol 31 St. Joan 1 563 

13110623 1 Nínxol 31 St. Joan 1 623 

13110635 1 Nínxol 31 St. Joan 1 635 

13110659 1 Nínxol 31 St. Joan 1 659 

13110749 1 Nínxol 31 St. Joan 1 749 

13110815 1 Nínxol 31 St. Joan 1 815 

13110989 1 Nínxol 31 St. Joan 1 989 

13210001 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 1 

13210016 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 16 

13210026 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 26 

13210051 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 51 

13210076 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 76 

13210091 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 91 

13210106 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 106 

13210116 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 116 
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13210126 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 126 

13210136 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 136 

13210321 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 321 

13210366 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 366 

13210381 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 381 

13210386 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 386 

13210436 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 436 

13210441 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 441 

13210456 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 456 

13210521 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 521 

13210556 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 556 

13210566 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 566 

13210596 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 596 

13210601 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 601 

13210606 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 606 

13210626 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 626 

13310097 1 Nínxol 33 St. Pere 1 97 

13310109 1 Nínxol 33 St. Pere 1 109 

13410014 1 Nínxol 34 St. Josep 1 14 

13410037 1 Nínxol 34 St. Josep 1 37 

13410086 1 Nínxol 34 St. Josep 1 86 

13410122 1 Nínxol 34 St. Josep 1 122 

13410181 1 Nínxol 34 St. Josep 1 181 

13510013 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 13 

13510062 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 62 

13510122 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 122 

13510169 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 169 

13610001 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 1 

13610038 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 38 

13610109 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 109 

13610158 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 158 

13610242 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 242 

13710061 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 61 

13710145 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 145 

13710218 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 218 

13710277 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 277 

13810074 1 Nínxol 38 St. Carles 1 74 

13810121 1 Nínxol 38 St. Carles 1 121 

13810122 1 Nínxol 38 St. Carles 1 122 

13810229 1 Nínxol 38 St. Carles 1 229 

13810253 1 Nínxol 38 St. Carles 1 253 

13910049 1 Nínxol 39 St. Pau 1 49 

13910145 1 Nínxol 39 St. Pau 1 145 

17110004 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 4 

17110007 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 7 

17110010 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 10 

10120256 1 Nínxol 1 St. Maurici 2 256 

11720697 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 2 697 

13120082 1 Nínxol 31 St. Joan 2 82 

13120132 1 Nínxol 31 St. Joan 2 132 

13120142 1 Nínxol 31 St. Joan 2 142 
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13120152 1 Nínxol 31 St. Joan 2 152 

13120162 1 Nínxol 31 St. Joan 2 162 

13120177 1 Nínxol 31 St. Joan 2 177 

13120237 1 Nínxol 31 St. Joan 2 237 

13120277 1 Nínxol 31 St. Joan 2 277 

13120312 1 Nínxol 31 St. Joan 2 312 

13120412 1 Nínxol 31 St. Joan 2 412 

13120492 1 Nínxol 31 St. Joan 2 492 

13120502 1 Nínxol 31 St. Joan 2 502 

13120642 1 Nínxol 31 St. Joan 2 642 

13120660 1 Nínxol 31 St. Joan 2 660 

13120720 1 Nínxol 31 St. Joan 2 720 

13120750 1 Nínxol 31 St. Joan 2 750 

13120810 1 Nínxol 31 St. Joan 2 810 

13220082 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 82 

13220087 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 87 

13220327 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 327 

13220387 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 387 

13220542 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 542 

13220627 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 627 

13220632 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 632 

13320135 1 Nínxol 33 St. Pere 2 135 

13320136 1 Nínxol 33 St. Pere 2 136 

13420147 1 Nínxol 34 St. Josep 2 147 

13520124 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 124 

13520220 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 220 

13520255 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 255 

13520279 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 279 

13520280 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 280 

13620075 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 75 

13620088 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 88 

13620256 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 256 

13720195 1 Nínxol 37 St. Jaume 2 195 

13820231 1 Nínxol 38 St. Carles 2 231 

17120005 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 5 

17120008 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 8 

17120011 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 11 

17120017 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 17 

10130053 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 53 

10130329 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 329 

10130390 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 390 

10430313 1 Nínxol 4 St. Fruitós, s/l 3 313 

10830225 1 Nínxol 8 St. Fruitós, D 3 225 

10930286 1 Nínxol 9 St. Fruitós, E 3 286 

11730723 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 3 723 

12130196 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 3 196 

12130950 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 3 950 

12230176 1 Nínxol 22 Sta. Teresa 3 176 

13130063 1 Nínxol 31 St. Joan 3 63 

13130073 1 Nínxol 31 St. Joan 3 73 

13130118 1 Nínxol 31 St. Joan 3 118 
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13130138 1 Nínxol 31 St. Joan 3 138 

13130158 1 Nínxol 31 St. Joan 3 158 

13130353 1 Nínxol 31 St. Joan 3 353 

13130383 1 Nínxol 31 St. Joan 3 383 

13130388 1 Nínxol 31 St. Joan 3 388 

13130413 1 Nínxol 31 St. Joan 3 413 

13130423 1 Nínxol 31 St. Joan 3 423 

13130589 1 Nínxol 31 St. Joan 3 589 

13130631 1 Nínxol 31 St. Joan 3 631 

13130643 1 Nínxol 31 St. Joan 3 643 

13130763 1 Nínxol 31 St. Joan 3 763 

13130769 1 Nínxol 31 St. Joan 3 769 

13130829 1 Nínxol 31 St. Joan 3 829 

13130889 1 Nínxol 31 St. Joan 3 889 

13130955 1 Nínxol 31 St. Joan 3 955 

13131003 1 Nínxol 31 St. Joan 3 1003 

13230133 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 133 

13230215 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 215 

13230323 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 323 

13230353 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 353 

13230403 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 403 

13230438 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 438 

13230448 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 448 

13230513 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 513 

13330018 1 Nínxol 33 St. Pere 3 18 

13330042 1 Nínxol 33 St. Pere 3 42 

13330053 1 Nínxol 33 St. Pere 3 53 

13330101 1 Nínxol 33 St. Pere 3 101 

13430078 1 Nínxol 34 St. Josep 3 78 

13430089 1 Nínxol 34 St. Josep 3 89 

13430197 1 Nínxol 34 St. Josep 3 197 

13530018 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 18 

13530065 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 65 

13530066 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 66 

13530078 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 78 

13530137 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 137 

13530149 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 149 

13530174 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 174 

13530186 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 186 

13530209 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 209 

13530234 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 234 

13530245 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 245 

13630018 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 18 

13630149 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 149 

13630150 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 150 

13630197 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 197 

13630233 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 233 

13630257 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 257 

13730029 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 29 

13730030 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 30 

13730138 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 138 
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13730161 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 161 

13730246 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 246 

13830042 1 Nínxol 38 St. Carles 3 42 

13830233 1 Nínxol 38 St. Carles 3 233 

17130006 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 6 

17130012 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 12 

17130015 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 15 

10140320 1 Nínxol 1 St. Maurici 4 320 

10141087 1 Nínxol 1 St. Maurici 4 1087 

10240017 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 17 

10240028 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 28 

10240428 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 428 

10240567 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 567 

10240608 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 608 

10940027 1 Nínxol 9 St. Fruitós, E 4 27 

10940418 1 Nínxol 9 St. Fruitós, E 4 418 

11040058 1 Nínxol 10 St. Fruitós, F 4 58 

11340086 1 Nínxol 13 St. Enric 4 86 

11540057 1 Nínxol 15 St. Joaquim 4 57 

11640009 1 Nínxol 16 St. Ferran 4 9 

11640029 1 Nínxol 16 St. Ferran 4 29 

11740179 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 4 179 

12640037 1 Nínxol 26 Verge del Carme 4 37 

12640057 1 Nínxol 26 Verge del Carme 4 57 

12940018 1 Nínxol 29 Sant Andreu 4 18 

12940067 1 Nínxol 29 Sant Andreu 4 67 

13140289 1 Nínxol 31 St. Joan 4 289 

13140439 1 Nínxol 31 St. Joan 4 439 

13140800 1 Nínxol 31 St. Joan 4 800 

13240148 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 148 

13240168 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 168 

13240176 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 176 

13240208 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 208 

13540235 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 235 

13640091 1 Nínxol 36 St. Ramon 4 91 

13640092 1 Nínxol 36 St. Ramon 4 92 

13740055 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 55 

13740127 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 127 

13740259 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 259 

13840055 1 Nínxol 38 St. Carles 4 55 

13840127 1 Nínxol 38 St. Carles 4 127 

13940172 1 Nínxol 39 St. Pau 4 172 

10250259 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 5 259 

10250430 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 5 430 

10450060 1 Nínxol 4 St. Fruitós, s/l 5 60 

11350112 1 Nínxol 13 St. Enric 5 112 

11750112 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 112 

11750990 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 990 

12150200 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 200 

12150287 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 287 

12250029 1 Nínxol 22 Sta. Teresa 5 29 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 5  de 23 de gener de 2018             17 

 
 

       

12550040 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 40 

12550070 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 70 

12550089 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 89 

12550109 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 109 

12550119 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 119 

12550120 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 120 

12550130 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 130 

12550140 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 140 

12550150 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 150 

12550169 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 169 

12550269 1 Nínxol 25 
Verge de Montserrat, 
B 5 269 

12650040 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 40 

12650049 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 49 

12650050 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 50 

12650090 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 90 

12650100 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 100 

12650119 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 119 

12650120 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 120 

12650129 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 129 

12650130 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 130 

12650139 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 139 

12750019 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 19 

12750030 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 30 

12750039 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 39 

12750069 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 69 

12750070 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 70 

12750079 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 79 

12750089 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 89 

12750090 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 90 

12750119 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 119 

12750139 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 139 

12850029 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 29 

12850039 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 39 

12850040 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 40 

12850049 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 49 

12850050 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 50 

12850060 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 60 

12850069 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 69 

12850070 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 70 

12850079 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 79 

12850080 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 80 

12850090 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 90 

12850100 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 100 
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12850119 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 119 

12950019 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 19 

12950020 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 20 

12950060 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 60 

12950070 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 70 

12950079 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 79 

12950080 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 80 

12950099 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 99 

12950109 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 109 

12950110 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 110 

12950119 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 119 

13950035 1 Nínxol 39 St. Pau 5 35 

10160204 1 Nínxol 1 St. Maurici 6 204 

10160911 1 Nínxol 1 St. Maurici 6 911 

10160912 1 Nínxol 1 St. Maurici 6 912 

       

    
Total urnes 

 
9 

       

    

Sepultura 
Musulmana 

 
2 

       

    
Nínxols 1ª filera 

 
76 

    
Nínxols 2ª filera 

 
43 

    
Nínxols 3ª filera 

 
71 

    
Nínxols 4ª filera 

 
35 

    
Nínxols 5ª filera 

 
64 

    
Nínxols 6ª filera 

 
3 

       

    
Total nínxols 

 
292 

        

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4.3 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.3.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la 
seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 50/2017). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 2 de gener de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de juliol de 2017 es va incoar expedient 
sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents en estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a 
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència 
administrativa, l’incompliment està considerat infracció de caràcter molt greu, tipificada a 
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l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació a l’article 42 
de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos. 
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 19 de juliol 
de 2017 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a la sra.XXX, com 
a presumpta responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser sancionable amb 
una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €. 
 
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient sancionador    
es va notificar en data 22 d’agost de 2017, sense que es presentessin al·legacions dintre el 
termini atorgat.  
 
En data 9 d’octubre de 2017 la instructora del procediment va formular la proposta de 
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 
15 de novembre de 2017, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i  
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 

Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències  que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
de juny de 2017, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX (DNI núm. XXX) i domiciliat  a la ctra. Pont de 
Vilomara, 78 2n 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als articles 42.2 
e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos”.  
 
Segon.- COMUNICAR a la interessada que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu 
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que s’adjunta a 
la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini voluntari donarà 
lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones i 
animals, el comís del gos propietat de la sra. XXX, en virtut d’allò establert a l’article 14 de la 
llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 
l’article 47 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
de protecció d’animals, i procedir el seu ingrés al mòdul municipal d’animals de companyia 
en compliment d’allò establert a l’article 53, en relació amb l’article 13 de l’Ordenança 
Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment  perillosos. 
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Quart.- Acordar que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la 
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça perillosa. 
Una vegada transcorregut el termini de 20 dies, si el gos no ha estat recuperat, es 
considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat. 
 
Cinquè.- Comunicar al sr. XXXque totes les despeses ocasionades pel trasllat, 
manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4.4 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
4.4.1 Aprovar, si escau, l’ adjudicació de la concessió de domini públic que te per 

objecte la rehabilitació de les edificacions existents a la finca situada a l’antic 
escorxador de Manresa, l’ordenació i urbanització dels espais exteriors i la 
posterior explotació mitjançant ús privatiu de l’immoble, amb la finalitat 
d’ampliar el campus universitari de Manresa, a favor de la proposició 
presentada per la Fundació Universitària del Bages 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, de 
12 de gener de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de desembre de 2017, va aprovar el plec de 
clàusules administratives que havia de regir la concessió administrativa que tenia per 
objecte la rehabilitació de les edificacions existents a la finca situada a l’antic escorxador de 
Manresa, l’ordenació i urbanització dels espais exteriors i la posterior explotació mitjançant 
ús privatiu de l’immoble, amb la finalitat d’ampliar el campus universitari de Manresa. En el 
mateix acord es va aprovar l’expedient de licitació de la concessió, a adjudicar per 
atorgament directe i sol·licitud d’una única proposta a la Fundació Universitària del Bages. 
 
La Fundació Universitària del Bages, en data 21 de desembre de 2017, va presentar oferta a 
la licitació, en resposta  l’oferiment formulat per l’Ajuntament. 
 
La cap d’Unitat d’Universitats ha emès un informe en data 11 de gener de 2018, en el qual 
manifesta que la documentació presentada per la Fundació Universitària del Bages s’adequa 
a la requerida en el plec de clàusules administratives i informa favorablement l’adjudicació 
de la concessió a aquesta entitat. 
 
Mitjançant proveïment de data 12 de gener de 2018, s’ha requerit a la Fundació Universitària 
del Bages per tal que procedeixi a constituir la garantia definitiva de la concessió, per import 
de 21.680,93 € i aporti a l’Ajuntament de Manresa la documentació justificativa d’estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries i  amb la Seguretat Social i la relativa a capacitat  
i representació. 
 
El licitador ha complert amb aquest requeriment, tal com figura a l’expedient. 
 
El cap de servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès informe sobre la present 
adjudicació en data 16 de gener de 2018. 
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Consideracions jurídiques 
 
L’adjudicació de la concessió es realitza mitjançant atorgament directe, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, essent d’aplicació la circumstància prevista a l’article 137.4 lletra 
c) de la mateixa Llei, atès que l’immoble resulta necessari per donar compliment a una 
funció de servei públic i a la realització d’una finalitat d’interès general, com és la millora i 
ampliació dels equipaments universitaris de la ciutat de Manresa. 
 
La sol·licitud de proposta de licitació s’ha fet únicament a la Fundació Universitària del 
Bages, que és una institució privada amb vocació de servei públic, l'objectiu principal de la 
qual és garantir una oferta d'estudis universitaris a les comarques centrals de Catalunya 
d'acord amb criteris de qualitat, adequació a les necessitats del mercat de treball i equilibri 
territorial del sistema universitari català. 
 
Aquesta entitat ha presentat amb caràcter previ a l’adjudicació la documentació a què fa 
referència la clàusula del plec de clàusules administratives. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional 2a, apartat 2n, del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, l’òrgan competent adjudicar la concessió és el ple de la corporació, atès 
que l’immoble en qüestió figura inclòs al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni, aprovat 
definitivament el13 de novembre de 2012 (fitxa P010).  
 
Tanmateix, aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern Local per acord plenari 
de 30 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de juliol 
de 2015. 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, proposo a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Adjudicar la concessió administrativa que té per objecte la rehabilitació de les 
edificacions existents a la finca situada a l’antic escorxador de Manresa, l’ordenació i 
urbanització dels espais exteriors i la posterior explotació mitjançant ús privatiu de l’immoble, 
amb la finalitat d’ampliar el campus universitari de Manresa, a favor de la proposició 
presentada per la Fundació Universitària del Bages (NIF G59330795), amb domicili a 
l’avinguda Universitària, 4-6 , de Manresa. 
 
La durada de la present concessió serà de 40 anys, a comptar des de la data de la seva 
formalització en document administratiu. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’adjudicatària i comunicar-li que haurà de concórrer a 
formalitzar en document administratiu la concessió quan sigui requerida per l’Ajuntament. La 
formalització s’efectuarà dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la notificació 
per part de l’interessat.”  

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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5. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
5.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

5.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del servei de retirada, eliminació i reciclatge de 
documents procedents d’arxius de gestió de les dependències municipals i de 
l’arxiu. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de gener 
de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

 
I. La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 d’octubre de 2017, va aprovar el plec 

de clàusules administratives i l’expedient de contractació del servei de retirada, 
eliminació i reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les 
dependències municipals i de l’arxiu, amb un pressupost de licitació de 6.600 €, IVA 
no inclòs, a adjudicar mitjançant procediment obert. 
 

II. L’anunci de la licitació es va publicar al Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Manresa en data 2 de novembre de 2017, i a la Plataforma de contractació Vortal. El 
termini per presentar les proposicions va acabar el passat 17 de novembre de 2017. 

 
III. Durant el període de presentació de proposicions se’n van presentar quatre, que 

corresponen a les entitats mercantils següents: 
 

 PROPOSICIÓ NÚMERO 1: DESTRUPACK CONFIDENCIAL, SL (CIF B-
86.186.079), amb domicili a Avenida La Luz, 21 – 28860 de Paracuellos de 
Jarama. 

 
 PROPOSICIÓ NÚMERO 2: JUNAN SERVEIS SOLIDARIS, SL (CIF B-

66.772.013), amb domicili al c. Tuset, 11, 4a planta - 08006 de Barcelona. 
 

 PROPOSICIÓ NÚMERO 3: CONTENIDORS VILÀ VILA, SL (CIF B-
60.465.382), amb domicili al c. Energia, 2 – P.I. Pla dels Vinyats II – 08250 
de Sant Joan de Vilatorrada. 

 
 PROPOSICIÓ NÚMERO 4: ESCALA RECICLA, SL (CIF B-65.971.053), 

amb domicili al c. Castelltallat, 36 – P.I. Els Dolors – 08243 de Manresa. 
 

IV. La Mesa reunida en data 24 de novembre de 2017, va ratificar la qualificació de la 
documentació continguda en els sobres núm. 1, efectuada pel Servei de Contractació, 
que va comportar l’admissió pura i simple de totes les proposicions presentades, i va 
procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (criteris de valoració automàtics).  

 
El contingut de les proposicions econòmiques formulades per les entitats mercantils 
licitadores és el següent: 

 

    Empresa  Oferta   Punts 

1   DESTRUPACK CONFIDENCIAL, SL   6.320,00 18,99 

2   JUNAN SERVEIS SOLIDARIS, SL   5.940,00 20,20 

3   CONTENIDORS VILÀ VILA, SL   5.546,20 21,64 

4   ESCALA RECICLA, SL   4.800,00 25,00 
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I no detectant-se possibles valors anormals o desproporcionats o altres qüestions 

que requerissin un estudi o aclariment ulterior, la Mesa va aprovar la puntuació que 
es detalla en el quadre i va proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del 
contracte del servei de retirada, eliminació i reciclatge de documents procedents 
d’arxius de gestió de les dependències municipals i de l’arxiu, a favor de l’oferta 
subscrita per l’entitat mercantil ESCALA RECICLA, SL, titular del CIF B-65.971.053, 
amb una puntuació total de 25 punts. 
 

V. Mitjançant proveïment de data 28 de novembre de 2017, es va requerir la mercantil 
ESCALA RECICLA, SL, per tal que presentés al Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions de l’Ajuntament de Manresa el document acreditatiu d’haver constituït la 
garantia definitiva del contracte, per un import de 240 €, i la resta de la documentació 
prevista a la clàusula 22a del plec.  
I en data 11 i 13 de desembre de 2017, ESCALA RECICLA, SL ha complimentat el 
requeriment. 
 

VI. La cap de la Unitat de Contractació, ha emès un informe jurídic en data 4 de gener de 
2018, en què conclou que l’adjudicació del servei de retirada, eliminació i reciclatge 
de documents procedents d’arxius de gestió de les dependències municipals i 
de l’arxiu, a favor de l’oferta subscrita per l’entitat mercantil ESCALA RECICLA, SL, 
titular del CIF B-65.971.053, s’ajusta a dret. 

Consideracions jurídiques 

 
1. Règim d’adjudicació. De conformitat amb l’article 151 del Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant), aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’òrgan de contractació ha de classificar, per 
ordre decreixent, les proposicions presentades i que no siguin anormals o 
desproporcionades. Per realitzar aquesta classificació, ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació assenyalats al plec.  
 
Un cop valorades les ofertes, el TRLCSP preveu que la Mesa de contractació 
remetrà a l’òrgan de contractació, juntament amb l’acta, la corresponent proposta 
d’adjudicació, en què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la 
puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris de valoració 
enumerats al plec de clàusules administratives, i identificant l’econòmicament més 
avantatjosa. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors, i a la vista de la puntuació final de les 
proposicions presentades a la licitació del servei de retirada, eliminació i 
reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les dependències 
municipals i de l’arxiu, la proposició subscrita per la mercantil ESCALA RECICLA, 
SL, titular del CIF B-65.971.053, es perfila com l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, atès que la seva proposta s’adequa als requeriments tècnics i 
econòmics de la present licitació i ha obtingut la major puntuació. 
 
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la 
Mesa, ha requerit el licitador, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar 
des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presentes la documentació justificativa 
d’haver constituït la garantia definitiva i la resta de documentació prevista a la 
clàusula 22a del PCA. 
 

2. Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada per 
l’entitat mercantil ESCALA RECICLA, SL, i la documentació administrativa aportada 
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posteriorment, aquesta conté totes les dades relatives a la personalitat i solvència de 
contractista exigida al plec de clàusules administratives. 
 

3. Motivació de l’adjudicació. L’article 151.4 del TRLCSP estableix que l’adjudicació 
ha de ser motivada, a aquests efectes s’incorporen els quadres que recullen el 
contingut de cadascuna de les ofertes i la puntuació que els correspon per a cada 
concepte, i que serveix de motivació de l’acte resolutori. 
 

4. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada del contracte i de conformitat 
amb la disposició addicional 2a del TRLCSP, l’òrgan competent per a l’adjudicació 
del contracte és el Ple de la corporació.  
 
Tanmateix, per acord del Ple del dia 30 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona en data 22 de juliol de 2015, s’ha delegat aquesta facultat a 
la Junta de Govern Local. 

 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la classificació de les proposicions rebudes a la licitació del servei de 
retirada, eliminació i reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les 
dependències municipals i de l’arxiu, d’acord amb l’acta de la Mesa de contractació, 
reunida en data 24 de novembre de 2017: 

 

    Empresa  Punts 

1   DESTRUPACK CONFIDENCIAL, SL   18,99 

2   JUNAN SERVEIS SOLIDARIS, SL   20,20 

3   CONTENIDORS VILÀ VILA, SL   21,64 

4   ESCALA RECICLA, SL   25,00 

 
SEGON. Adjudicar el contracte del servei de retirada, eliminació i reciclatge de 
documents procedents d’arxius de gestió de les dependències municipals i de l’arxiu, 
a favor de la proposició número 4, subscrita per l’entitat mercantil ESCALA RECICLA, SL 
(CIF B-65.971.053), amb domicili al c. Castelltallat, 36 – P.I. Els Dolors – 08243 de Manresa, 
per un import de 1.200 € anuals, IVA no inclòs. 
 
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Manresa, i simultàniament, notificar aquest acord a tots els licitadors, de conformitat amb 
l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
QUART. Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte quan 
sigui requerit. La formalització s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a 
aquell en què es tingui constància de la recepció de la notificació de l’adjudicació per part 
dels candidats o licitadors. 
 
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte, quan tingui lloc, al Perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 154.2 del TRLCSP. 

 
SISÈ. Designar com a responsable del contracte el senyor Aram Magrins Gol, tècnic d’Arxiu, 
al qual li corresponen les atribucions previstes a l’article 52 del TRLCSP, és a dir, supervisar 
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l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació que es contracta. 
 
SETÈ. Condicionar suspensivament l’eficàcia i executivitat d’aquest acord a l’existència de 
crèdit pressupostari adequat i suficient a l’estat de despeses del Pressupost Municipal per a 
l’exercici 2018.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 60 i del 

95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en 
edificacions del centre històric, i d’obres de reforma, reparació o rehabilitació 
d’elements catalogats d’edificis inclosos en el pla especial urbanístic de 
protecció del patrimoni, i d’obres d’intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...), situats al 
centre històric, respectivament. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de 
desembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva d'aquest 
dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits previstos a 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: COVA SANT IGNASI - MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA  repr. XXX 
Expedient: GTR.ICB/2016000189 (GTR.ICI/2016000553 - LLI.OMA/2016000015) 
Descripció obres: Renovar els serveis sanitaris preexistents i l'aula audiovisual de la 
Cova de Sant Ignasi, al camí de la Cova, 17 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) 
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements 
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catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 
 
Sol·licitant: FUNDACION BANCARIA CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 
 representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2016000388 (GTR.ICI/2017000223 - LLI.OMA/2016000040) 
Descripció obres: Reformar i rehabilitar parcialment el convent de Santa Clara, al 
carrer Nou de Santa Clara, 60-62 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) 
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements 
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS MURALLA ST FRANCESC 35 
Expedient: GTR.ICB/2017000117 (GTR.ICI/2017000549 - LLI.COM/2017000359) 
Descripció obres: Reparar la façana posterior, mitjançant plataforma elevadora en 
el pati interior, a la Muralla Sant Francesc, 35 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b  
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats al Centre 
Històric 
 
Sol·licitant: JOCS CREATIUS SCP 
Expedient: GTR.ICB/2017000134 (GTR.ICI/2017000604 - LLI.OBM/2017000077) 
Descripció obres: Adequar un local per a una activitat d'oci "room scape" al carrer 
Sobrerroca, 34, baixos 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
5.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació parcial de diverses sol·licituds de bonificació del 

95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
obres de  reforma, reparació o rehabilitació d’elements catalogats d’edificis 
inclosos en el pla especial urbanístic de protecció del patrimoni, i concedir el 
benefici fiscal del 50 i del 60% de la quota, per no complir els requisits per a 
l’obtenció del benefici sol·licitat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de 
desembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva d'aquest 
dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
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Els tècnics competents s’han informat parcialment favorable les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació 
  
La cap de secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat parcialment favorable. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifiquen:  
  

Expedient: GTR.ICB/2016000233 (GTR.ICI/2016000394 - LLI.COM/2016000253) 
Descripció obres: Reparació d’un tram de biga malmès al carrer Empordà 2-4 
Benefici fiscal sol·licitat:  95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats 
d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.  
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del 
benefici sol·licitat, ja que la finca no es troba inclosa en el Pla Especial Urbanístic 
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i 
Paisatgístic de Manresa.  
 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici: 
Benefici fiscal concedit :  50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de l'article 6 
de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació d'immobles, 
en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest article 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2016000361 (GTR.ICI/2017000120 - LLI.OBM/2016000170) 
Descripció obres: Reformar la coberta en la finca Cal Nest, en el polígon 9, parcel·la 
339 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats 
d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.  
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del 
benefici sol·licitat, ja que l'edificació sobre la que s'actua no està inclosa en el 
catàleg i Pla Especial del Patrimoni, sinó que es troba dins del Pla Especial de 
Masies i cases rurals. 
 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici: 
Benefici fiscal concedit :  50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de l'article 6 
de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació d'immobles, 
en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest article 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000016 (GTR.ICI/2017000197 - LLI.OBM/2017000017) 
Descripció obres: Reformar parcialment un habitatge al carrer Talamanca, 15, 3r 2a 
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Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats 
d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.  
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del 
benefici sol·licitat, ja que  les obres previstes no s’efectuen sobre elements de la 
finca que es troben catalogats com d’especial protecció al Pla Especial Urbanístic de 
Protecció del Patrimoni  Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i 
Paisatgístic de Manresa. 
 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici: 
Benefici fiscal concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: ASSOCIACIO CULTURAL ISLAMICA DEL BAGES 
Expedient: GTR.ICB/2017000026 (GTR.ICI/2017000695 - LLI.OMA/2017000005) 
Descripció obres: Intervencions en la Fàbrica del Salt: construir una nova escala 
comunitària i rehabilitar la primera planta com a centre cultural islàmic al carrer 
Montserrat, 2-4 
Beneficis fiscals sol·licitats: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements 
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa i 95% per la 
intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent de l’immoble 
situat a Centre històric.  
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció dels 
beneficis sol·licitats, ja que les obres corresponen a rehabilitació interior de la 
planta i la regulació de les intervencions que preveu el  Pla Especial Urbanística de 
Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i 
Paisatgístic  no afecten la modificació interior, sempre que no es malmetin valors 
tipològics de l'estructura existent.  
 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici: 
Benefici fiscal concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.4 Aprovar, si escau, la desestimació de diverses sol·licituds de bonificació del 

95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
obres de reforma, reparació o rehabilitació d’elements catalogats d’edificis 
inclosos en el pla especial urbanístic de protecció del patrimoni, i d’obres de 
rehabilitació de façanes del centre històric. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de 
desembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d'aquest 
dictamen. 
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L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat desfavorablement les sol·licituds, per no reunir els 
requisits establerts. Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l’article 6 de 
l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació. 
  
La Cap de secció de gestió tributària i inspecció ha informat desfavorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Desestimar les sol·licituds que s’especifiquen:  

 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000034 (GTR.ICI / 2017000378 - LLI.OBM/2017000031 
Descripció obres: Rehabilitar i pintar les façanes, mitjançant bastida, en la finca Cal 
Farré El Poal 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats 
d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 
Motiu desestimació: La casa no es troba inclosa al Catàleg i Pla Especial de 
Patrimoni, sinó que es troba inclosa en el Catàleg de Masies i Cases rurals que no 
està bonificat. 
 
Sol·licitant: ANAKTES, S.A. 
Expedient: GTR.ICB/2017000036 (GTR.ICI / 2017000445 - LLI.OBM/2017000035 
Descripció obres: Substituir les finestres de la façana principal, Fase III, al Passeig 
de Pere III, 32 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats 
d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 
Motiu desestimació: La finca no es troba inclosa en el Pla Especial Urbanístic de de 
Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i 
Paisatgístic de Manresa 

 
Sol·licitant: RESID.SAN IGNACIO PROV.ESPAñA CIA JESUS 
Expedient: GTR.ICB/2017000040 (GTR.ICI / 2017000406 - LLI.OBM/2017000043 
Descripció obres: Reforma parcial interior per a l’ampliació del Casal Espinal, al 
Camí de la Cova, s/n 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats 
d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 5  de 23 de gener de 2018             30 

 
 

       

Motiu desestimació: Les obres a executar no es veuen regulades pel Pla Especial 
Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, 
Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa 

 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000131 (GTR.ICI / 2017000660 - LLI.COM/2017000419 
Descripció obres: Reparar la cornisa, mitjançant maquinària auxiliar, ocupant la via 
pública, al carrer Santa Maria, 1 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del Centre històric. 
Motiu desestimació: La intervenció és puntual i no total, sobre algun dels 
paraments,  tal i com indica l'ordenança fiscal.” 

 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.2      Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 

5.2.1  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari, amb 
l’activitat privada no remunerada de director del Festival CLAM. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, 
de 10 de gener de 2018, que es transcriu a continuació: 

“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. XXX, personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa 
que ocupa la plaça de Cap de secció de Cultura, per mitjà de la qual demana la 
compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat no remunerada de director del Festival 
CLAM de cinema social de Catalunya. 

Atès que el Sr. XXX ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que té assignada una jornada de 
37,5 hores setmanals en còmput anual, i que la dedicació a la segona activitat seria  
distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. 
 
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Vist que en la relació de llocs de treball es constata que el lloc de treball que ocupa no té 
assignat un complement específic per incompatibilitat. 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015 que delega en la Junta 
de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal, publicat al BOP de 22 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents 
 

A C O R D S 
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Primer.- Autoritzar al Sr. XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal que 

desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari, amb l’activitat privada 

no remunerada de director del Festival CLAM de cinema social de Catalunya. 

 

Segon.- Informar al Sr. XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la 

jornada de treball i horari que tingui establert en aquest Ajuntament i quedarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les 

condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del DECRET 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats la suma de 

jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada 

ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 

realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, hagi 

intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic que ocupa. 

 

Quart.- El Sr. XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol 

modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
7. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la sessió, de 
la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general 


