
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 19/2018 
Sessió: ordinària 
Caràcter: reservat  
Data: 17 d’abril de 2018 
Horari: 12.10 h a 12.35 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep Maria Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
El secretari general 
José Luis González Leal 
 
Absents justificats 
Tinent d’alcalde 
Jordi Serracanta Espinalt 
 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 18 que va tenir lloc el dia 10 
d’abril de 2018. 
 
 
2. Qüestions prèvies  
 
2.1 Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3631, de 12 d’abril de 2018, 

sobre prestar l’assistència jurídica necessària per garantir la defensa jurídica 
que calgui  en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa 
en el procediment de diligències prèvies núm.20/2018. 

 
2.2 Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.  
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3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la tercera modificació del contracte d’obra Projecte  

d’urbanització del tram inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda de la 
Bonavista. 

 
3.1.2 Aprovar inicialment, si escau, el projecte de “Gual de vianants al riu Cardener 

(Can Poc Oli)”.  
 
3.1.3 Aprovar, si escau, el PCA i l’expedient de contractació de l’obra projecte 

d’ampliació de la vorera est de la via Sant Ignasi, cofinançat pel FEDER, en el 
marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió 
en creixement i Ocupació. 

 
3.1.4 Atorgar, si escau,  llicència municipal d’edificació a Acabados Fundición SL per 

a la construcció aïllada per a sala de tomografía a Els Comtals s/n. 
 
 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
4.1 Regidoria delegada de Cooperació 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del servei consistent en la realització d’accions 

de dinamització i sensibilització de la Casa per a la solidaritat i la pau Flors 
Sirera. 

 
 
4.2 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
4.2.1 Aprovar, si escau, la deducció a aplicar en la facturació del contracte de la 

concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants La llum 
i Bressolvent, com a conseqüència de l’incompliment produït arran de la vaga 
del 8 de març de 2018.  

 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
 
6. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.  Aprovació acta anterior 
 

El president obre la sessió, el secretari general sotmet a la consideració dels membres 
de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 18, que 
correspon a la sessió del dia 10 d’abril de 2018, i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 8 membres presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades 
personals) 
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2. Qüestions prèvies  
 
2.1 Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3631, de 12 d’abril de 

2018, sobre prestar l’assistència jurídica necessària per garantir la 
defensa jurídica que calgui  en la causa que se segueix al Jutjat 
d’Instrucció núm. 2 de Manresa en el procediment de diligències prèvies 
núm.20/2018. 

 
El secretari presenta la resolució de l’alcalde núm. 3631, de 12 d’abril de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto aquesta resolució 
que es fonamenta en els fets i fonaments de dret següents: 
 
Fets 
 

1.  El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Manresa ha adreçat una 
citació a l’Ajuntament de Manresa per tal que comparegui en qualitat d’investigat 
el funcionari que en data 18-1-2018 va fer entrega d’una notificació a la Sra. 
XXX, relativa al procediment per responsabilitat patrimonial amb expedient núm. 
RES.PAT 20160033 i que conduïa el vehicle propietat de l’Ajuntament amb 
matrícula 1869BRN, en el si de les diligències prèvies 20/2018. 

  
2.  Un cop esbrinat quin funcionari és qui va fer entrega d’aquesta notificació –que  

ha resultat ser el Sr. XXX, al qual s’encomanà aquesta tasca concreta en el si de 
l’expedient abans esmentat- se li ha lliurat la citació del Jutjat. 

 
3.  Del relat dels fets del dia 18-1-2018 que fa el Sr. XXX s’infereix que no existeìxen 

en la seva actuació elements d’imprudència temerària amb infracció de 
reglaments, negligència o ignorància inexcusable, dol o mala fe, infracció o 
incompliment involuntari de les normes ni conducta impròpia de la condició de 
funcionari. 

 
4.  El Sr.  XXX ha manifestat que desitja que la seva defensa sigui assumida pel 

lletrat Sr. Bejamí García López, integrant del despatx Bufet d’advocats associats 
Benjamí Garcia, Societat Civil Professional. 

 
5.  El Cap de Servei de Secretaria Tècnica ha emès un informe en què proposa 

l’atorgament de defensa jurídica al Sr. XXX i la designació del lletrat Sr. Benjamí 
Garcia en aquestes actuacions. 

Fonaments de dret 

 
1.  El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 781/1986, del dia 18 d’abril, disposa en el seu article 
141.2 que les Corporacions locals dispensaran als seus funcionaris la protecció 
que requereix l’exercici dels seus càrrecs. 

 
2.  L’Acord sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de 

l'Ajuntament de Manresa, aprovat pel Ple de la Corporació el dia 18 d’octubre de 
2004, disposa en el seu article 45 que l’Ajuntament garantirà l’assistència jurídica 
al personal que la necessités per raó de conflictes amb tercers derivats de la 
prestació del servei, sempre que no existeixi imprudència, dol o mala fe, o bé 
que el funcionari no hagi observat conducta impròpia de la seva condició, i que 
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l’assessorament i defensa jurídica serà efectuada per l’Ajuntament en la forma i 
amb els mitjans tècnics que consideri més convenients. 

 
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. Per extensió, i atès el previst, així mateix, a l’apartat s) de la mateixa Llei 
7/1985, correspon a l’alcalde la competència per a l’atorgament de la defensa 
jurídica als funcionaris municipals a qui es reconegui aquest dret. 

 
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL: 
 

1r.  PRESTAR l’assistència jurídica necessària al funcionari municipal Sr. XXX per tal 
de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat 
d’Instrucció núm. 2 de Manresa en el procediment de diligències prèvies núm. 
20/2018, en el qual ha estat citat com a investigat. 

 
2n. DESIGNAR el senyor BENJAMÍ GARCIA LÓPEZ, integrant del despatx BUFET 

D’ADVOCATS ASSOCIATS BENJAMÍ GARCIA, SOCIETAT CIVIL 
PROFESSIONAL, com a director de la defensa jurídica del funcionari municipal 
Sr. Estany. 

 
3r. NOMENAR la senyora ESTER GARCÍA CLAVEL, procuradora dels tribunals, 

representant d'aquest funcionari municipal en les actuacions esmentades en 
l’acord primer. 

 
4t.  DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.” 

 

 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 
 
 
2.2 Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.  
 
No se’n plantegen. 
 
 
3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la tercera modificació del contracte d’obra Projecte  

d’urbanització del tram inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda 
de la Bonavista. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 4 
d’abril de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
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I. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 25 d’abril de 2017, va adjudicar 

el contracte de l’obra Projecte d’urbanització del tram inicial de la carretera de 

Santpedor i de la rotonda de la Bonavista, a favor de l’entitat mercantil 

Grupmas Constructors, SLU, per un import d’ 1.586.005,70 €,  IVA no inclòs. El 

contracte es va formalitzar en data 11 de maig de 2017. 

 

II. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 17 d’octubre de 2017, va 

aprovar el primer modificat tècnic i contractual de l’obra esmentada, ampliant i 

disminuint les partides així com creant-ne de noves, amb un efecte econòmic 

de la modificació de +15.799,47 €, IVA inclòs.  

 
III. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 12 de desembre de 2017, va 

aprovar el segon modificat tècnic i contractual de l’obra esmentada, ampliant i 

disminuint les partides així com creant-ne de noves, amb un efecte econòmic 

de la modificació de +82.588,35 €, IVA inclòs. 

 
IV. En data 9 de març de 2018, la direcció de l’obra, amb la conformitat de la 

mercantil Grupmas Constructors, SLU, ha redactat el tercer modificat tècnic i 

contractual de l’obra Projecte d’urbanització del tram inicial de la carretera de 

Santpedor i de la rotonda de la Bonavista, en què es recullen les 

circumstàncies que han sorgit durant l’execució de l’obra, que fan necessària 

l’aprovació d’un expedient de modificació per garantir el bon resultat final de 

l’obra executada i l’acompliment dels objectius i finalitats pels quals va ser 

aprovat el projecte. 

 
Bàsicament la modificació comporta l’ampliació i disminució de partides així 

com la creació de noves, d’acord amb el detall següent (IVA inclòs): 

 Ampliacions € Disminucions € Noves partides € 

Urbanització +19.495,23€ -0,00€ +23.784,14€ 

Aigua potable i 

clavegueram 
+11.671,95€ -8.267,39€ +19.988,78€ 

Total +31.167,18€ -8.267,39€ +43.772,92€ 

  
V. La interventora ha emès un certificat en el qual acredita l’existència de 

consignació pressupostària suficient per procedir a aquesta modificació 

contractual. 

 

VI. El TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 

el dia 28 de març de 2018 sobre la present modificació. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable a la modificació dels contractes. L’article 9 del Decret llei 

3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, preveu 

que els contractes es podran modificar quan sigui necessari realitzar prestacions 

addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques 

o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o 

un augment substancial de costos per a l’Administració.  
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2. Justificació de la modificació del contracte d’obres Projecte d’urbanització del tram 

inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda de la Bonavista. D’acord amb la 

proposta de modificació signada per la direcció i l’entitat mercantil adjudicatària, el seu 

objecte és el següent: 

 
a) Disminució de partides 

 

1) Eliminació d’un tram de tub de clavegueram de diàmetre 80 que no es substituirà 

perquè està en bon estat. 

 

b) Ampliació de partides 

 

1) Increment d’excavació en roca a les rases d’aigua potable. 

2) Degut a l’aparició de múltiples canonades de serveis, es fa necessari augmentar la 

previsió de cales. 

3) Increment d'amidament de mescla bituminosa tipus AC16 Surf per tal de millorar 

les entregues previstes. 

4) Increment de terra vegetal per als parterres i per als clots de plantació que s'han 

ampliat. 

5) Augment de les partides de manteniment d'accessos a guals de vehicles, de 

manteniment d'itineraris de vianants i d'entregues a finques. 

6) Increment de la semaforització provisional d'obres i els treballs de regulació dels 

semàfors. 

 

c) Noves partides 

 

1) Cànon per abocador de terres. 

2) Dues partides que contemplen els treballs generats per diferents avaries als tubs 

d’aigua potable. 

3) Apuntalament de la rasa d’aigua potable. 

4) Subministrament i col·locació d’un nou gronxador al parc infantil. 

5) Galvanitzat de l’estructura del parc. 

 

Segons han determinat els serveis tècnics municipals, la modificació ve originada per 

la pròpia implantació i execució de l’obra, fent inviable tècnicament l’assumpció de les 

tasques per part d’un altre contractista. Les noves partides s’executen dins l’àmbit 

d’obra i són necessàries per garantir l’acompliment dels objectius i finalitats per als 

quals va ser aprovat el projecte. 

 

Així doncs, les causes de la modificació tindrien encaix en els casos previstos a 

l’article 9 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. Tampoc s’excedeix el límit quantitatiu del 50% del valor inicial del 

contracte que preveu la disposició indicada. 

 

3. Informes i dictàmens preceptius. De conformitat amb l’article 114, paràgraf tercer, 

del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per 

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, amb caràcter previ a l’adopció de l’acord 

de modificació del contracte, serà preceptiva l’emissió d’informe per part del secretari i 

la interventora de la corporació. 

 

4. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació del contracte és 

l’alcalde president, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la 

disposició addicional 2a del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tanmateix, mitjançant 
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resolució d’alcaldia número 5.774, de data 19 de juny de 2015, publicada al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona de 3 de juliol de 2015, es va delegar aquesta 

competència a la Junta de Govern Local. 

Per tot això, com a regidor delegat  d’Urbanisme i Llicències, proposo a la Junta de 

Govern Local l’adopció del següent 

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar el tercer expedient de modificació tècnica de l’obra Projecte 

d’urbanització del tram inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda de la 

Bonavista, definida tècnicament al projecte aprovat definitivament el dia 10 de febrer 

de 2017 i modificat el dia 17 d’octubre de 2017 i el dia 12 de desembre de 2017. 

 

SEGON. Modificar el contracte de l’obra Projecte d’urbanització del tram inicial de la 

carretera de Santpedor i de la rotonda de la Bonavista, adjudicat a l’entitat mercantil 

Grupmas Constructors, SLU (CIF B59859025 i amb domicili al carrer Sant Joan d’en 

Coll, 42-44 de Manresa -08243), per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 

d’abril de 2017, ampliant i disminuint les partides així com creant-ne de noves, amb un 

efecte econòmic de la modificació de +66.672,71€, IVA inclòs, d’acord amb el tercer 

expedient de modificació tècnica que s’aprova en el punt primer d’aquest acord.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.2 Aprovar inicialment, si escau, el projecte de “Gual de vianants al riu 

Cardener (Can Poc Oli)”.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, d’11  
d’abril de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. Arran del procés participatiu de l’any 2017, els tècnics del Servei de Projectes  
Urbans i Infraestructures Territorials han redactat el projecte de l’obra municipal 
ordinària anomenada “Gual de vianants al riu Cardener (Can Poc Oli)”, amb 
un pressupost per a coneixement de l’Administració de cinquanta-vuit mil 
cinc-cents noranta-tres euros, amb noranta-un cèntims (58.593,91 €), IVA 
inclòs. 
 

2. En data 10 d’abril del 2018, els serveis tècnics han emès un informe en el qual 
manifesten que el projecte esmentat ha de classificar-se com a obra ordinària, 
d’acord amb el concepte que defineix l’article 12.3 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny. 
 

3. Constitueix l’objecte de les obres l’enllaç dels itineraris a peu del riu Cardener 
amb els de la zona de la riera de Rajadell, de manera que es permetrà 
travessar el riu al sud del viaducte de la carretera de Manresa a Abrera (C-55), 
a la zona de Can Poc Oli. 
 

4. Segons el vigent Pla general d’ordenació urbanística municipal (POUM), 
aprovat el 26 de setembre del 2017, l’àmbit d’actuació és qualificat d’Espai 
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lliure. Parc del Cardener. Zona fluvial, clau D.1a (H). L’actuació, així mateix, es 
troba emplaçada dins l’àmbit de domini públic hidràulic del riu Cardener.   
 

5. El projecte conté un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, a què fa referència 
l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 

6. El pressupost municipal de l’exercici 2018 preveu a l’aplicació pressupostària 
18.9121.62702 el finançament per a l’execució de les obres d’aquest projecte.  

 
Fonaments de drets 
 

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), 

 
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  ROAS , estableixen el contingut mínim del Projecte.  

 
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”. De conformitat amb l’article 65.1 
del ROAS, quan no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevé definitiu. 
 

4. El tràmit d’informació pública s’ha de realitzar, en tot cas, al diari o butlletí 
oficial corresponent i per mitjans electrònics. La consulta de l’expedient es pot 
fer directament, en el lloc indicat a l’anunci, o a distància, per mitjà de la seu 
electrònica de l’administració corresponent. Les persones que formulen 
al·legacions en el tràmit d’informació pública no adquireixen, per aquest fet, la 
condició d’interessades (art. 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).  

 
Així mateix, l’apartat 4rt de l’article 37 disposa que en la tramitació dels 
projectes en la qual hagi d’intervenir una altra administració, perquè així ho 
exigeixi la legislació sectorial, s’han de complir els tràmits que aquesta 
legislació imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits 
donarà lloc al seguiment de les actuacions, sempre que no siguin determinants 
per a l’aprovació del projecte. 

 
5. L’article 37.5 disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és 

de sis mesos a comptar des de l’aprovació inicial. 
 

6. L’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix 
l’obligació del promotor d’elaborar en la fase de redacció del projecte, un estudi 
de seguretat i salut. 
 

7. L’article 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de, en el seu punt 3r, disposa 
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que “l’Agència ha de ser informada prèviament a la realització de qualsevol 
actuació que afecti el domini públic hidràulic de les conques hidrogràfiques 
internes, i que, en exercici de llurs competències, duguin a termes les diverses 
administracions públiques”  
 

8. L’article 21.1 o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 51.2 o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueixen a 
l’alcalde les competències d’aprovació dels projectes i altra documentació 
preceptiva per a l’execució d’obres ordinàries, quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. L’alcalde va  
fer delegació d’aquestes competències en la Junta de Govern Local, mitjançant  
Resolució núm. 5774, de 19 de juny del 2015. La competència per aprovar el 
present projecte correspon a la Junta de Govern Local, amb caràcter 
reservat, a l’estar consignat al pressupost municipal vigent i no superar el 
PCA, el límit dels 6.000.121,04 €, o el 10% dels recursos ordinaris. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Urbanisme i Llicències, en exercici de les facultats conferides per la 
delegació efectuada per Resolució de l’Alcalde núm. 4619, de 19-5-2017, 
publicada al BOP de 2-6-2017,  proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció del 
següent  

ACORD : 
 

1. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat  
“Gual de vianants al riu Cardener (Can Poc Oli)”, amb un pressupost per a 
coneixement de l’administració de Cinquanta-vuit mil cinc-cents noranta-
tres euros amb noranta-un cèntims (58.593,91 €), iva inclòs.  

 
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. 
  

3.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant 
un termini de trenta 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 d’obres, 
activitats i serveis dels Ens locals. Publicar-ho també en el tauler d’edictes 
d’aquest ajuntament i per mitjans telemàtics. 

 
4.  INFORMAR QUE, si no es formulen reclamacions ni al·legacions durant el 

període d’informació pública, el Projecte quedarà definitivament aprovat de 
forma automàtica, sense que es requereixi un 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, en 
compliment de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny .   

5.  SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació a les obres 
que s’han d’executar en zona de domini públic hidràulic, d’acord amb el seu 
àmbit de competències.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.3 Aprovar, si escau, el PCA i l’expedient de contractació de l’obra projecte 

d’ampliació de la vorera est de la via Sant Ignasi, cofinançat pel FEDER, 
en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu 
d’inversió en creixement i Ocupació. 

 
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels 8 membres 
presents, acorda deixar sobre la taula aquest expedient. 
 
 
3.1.4 Atorgar, si escau,  llicència municipal d’edificació a Acabados Fundición 

SL per a la construcció aïllada per a sala de tomografía a Els Comtals s/n. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de  12 
d’abril de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets: 
 
1. La societat ACABADOS FUNDICIÓN, SL. (B-580006834), representada per XXX, 

ha sol·licitat llicència d’obres d’edificació per a una construcció aïllada per a sala 
de tomografia a Els Comtals, s/n.  

 
2. El 17 de gener del 2018 l’arquitecte, cap de la secció d’Obres, ha emès el 

preceptiu informe tècnic, referent al compliment de les disposicions urbanístiques i 
sectorials aplicables. 
L’esmentat informe és desfavorable, als efectes de la resolució de la llicència. 

 
3. El 22 de gener del 2018, s’ha emès informe jurídic, en sentit desfavorable.  
 
4. El 24 de gener del 2018, l’enginyer va emetre informe en matèria d’activitats. 
 
5. El 9 d’abril del 2018, el cap del servei d’Urbanisme ha incorporat a l’expedient 

l’informe que va emetre el 7 de febrer del 2018, en el qual proposa atorgar per 
Junta de Govern Local la llicència. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’expedient s’ha tramitat d’acord amb l’Ordenança municipal de llicències 

urbanístiques i el control de les obres, publicada al BOP 305, del 21-12-2001, i els 
articles 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
2. S’han emès els informes preceptius. 
 
3. Malgrat la disconformitat tècnica i jurídica que s’ha palesat als antecedents, es 

considera procedent atorgar la llicència sol·licitada, com diu l’informe de 
Planejament, en base a les consideracions següents: la situació d’incompliment 
del planejament seria transitòria fins que no s’agrupés la parcel·la I-4 a la finca 
actual d’ACABADOS FUNDICIÓN, SL. La construcció és en base a mòduls 
fàcilment desmuntables i/o traslladables. La impossibilitat o dificultat de situar la 
present construcció dins de la parcel·la actual sense perjudicar els actuals 
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processos industrials. El valor afegit per al territori, de disposar d’una instal·lació 
d’aquestes característiques, amb afavoriment dels desenvolupament econòmic 
que pot significar no només per a la mateixa empresa, sinó per al mateix sector 
industrial de la comarca.    

 
4. La competència per a resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, que l’ha 

delegada a la Junta de Govern Local, que ha de resoldre aquells assumptes que, 
per raó de la competència delegada de l’alcalde, correspongui a un regidor/a 
delegat/da, si l’acord que es proposa adoptar és divergent de l’informe que consta 
a l’expedient, competència que ha estat conferida per la delegació efectuada per 
resolució de l’alcalde número 5.774 del 19 de juny del 2015. 

 
Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següents 
 
Acords: 
 
1r  Atorgar la llicència municipal d’edificació següent: 
 

Titular: ACABADOS FUNDICIÓN, SL. (B-580006834), representada per XXX, 
 

Descripció i situació de 
l’obra: 

Construcció aïllada per a sala de tomografia a Els Comtals, 
s/n.  

 
 
2n  Subjectar la llicència atorgada a les condicions següents: 
 

a. Condicions generals:   
 

● Les obres s’han d’executar d’acord amb el projecte aprovat i  les condicions 
imposades en la llicència. Qualsevol modificació que s’hi hagi d’introduir requereix la 
prèvia autorització municipal. 

● La llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer i no 
pot ser al·legada com a atenuant de la responsabilitat civil o penal. La llicència no 
condiciona ni prejutja les autoritzacions concurrents que siguin competència d’altres 
administracions, ni tampoc, si fos necessària, la llicència ambiental o d’activitats. 

● Durant l’execució s’ha de disposar a l’obra d’un exemplar del projecte aprovat, del 
plànol d’alineacions i rasants –si escau- i d’una còpia d’aquesta llicència municipal 
d’obres. El promotor o qui el representi a l’obra ha de permetre i facilitar les 
inspeccions municipals que s'hi realitzin.  

● S’ha de comunicar a l’Ajuntament la finalització de les obres, mitjançant model oficial 
de sol·licitud,  acompanyant-hi el certificat final d’obres emès pel/s tècnic/s director/s i 
visat pel corresponent Col·legi professional. Si es tracta d’obra nova o de gran 
rehabilitació, amb caràcter previ a la primera ocupació o utilització de l’edifici s’ha de 
fer la preceptiva comunicació i obtenir la conformitat municipal.  

● El titular de la llicència té l’obligació de retirar i/o reposar els elements d’urbanització, 
les instal·lacions i els elements de mobiliari urbà que resultin afectats per la 
realització de les obres, abans de comunicar la primera ocupació o utilització de 
l’edificació. 

● Mentre durin les obres, les instal·lacions d’enllumenat públic s’hauran de mantenir i/o 
desplaçar d’acord amb els serveis de Manteniment de l’Ajuntament d’enllumenat 
públic de l’Ajuntament de Manresa (Tel. 93-8782385). 

● Els edificis estan subjectes a la servitud forçosa i gratuïta d’instal·lació de plaques, 
números, xarxes aèries i altres elements d’utilitat pública que determini l’Ajuntament. 

● El titular de la llicència és obligat a col·locar en lloc visible de la construcció la placa 
informativa homologada per l’Ajuntament que conté les dades identificatives de la 
llicència. 
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● Les mitgeres de l’edificació que, d’acord amb el planejament vigent tinguin caràcter 
temporal , és a dir, que puguin arribar a desaparèixer en funció de l’edificació veïna, 
hauran de tenir un acabat amb revestiment continu o material per anar vist. De 
disposar-se d’envà pluvial, s’executarà mitjançant plaques llises, i no s’admetrà cap 
tipus de placa nervada o ondulada. En tots els casos s’utilitzaran els colors gris o 
crema com a acabat cromàtic, de forma que quedin integrades a façana principal. 

● D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, en cas d’obres que afectin llocs on puguin haver 
espècies de fauna autòctona protegides caldrà autorització del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Els ratpenats, orenetes, 
falciots i ballesters són d’una importància cabdal per controlar les poblacions 
d’insectes dins l’ecosistema urbà i resulten altament beneficiosos per a la salut i el 
benestar de les persones.      

 
b. Vigència de la llicència:   

 
1 any per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les. Ambdós terminis computen des de 
l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució i poden ser prorrogats per mig any i 
un any i mig, respectivament, a petició del titular de la llicència formulada abans de la 
finalització de cadascun d’ells, de forma justificada. 

c. Condicions específiques de les instal·lacions de serveis: 
 
Xarxes generals 

 
● El traçat de les noves línies de serveis i de les escomeses (aigua, gas, electricitat, 

telèfon i enllumenat públic) haurà de fer-se de forma soterrada per les voreres. 
 
● Excepcionalment s’admetrà el cablejat per façana preveient el tubulars necessaris en 

els supòsits següents: 
 
● Per a telefonia i xarxa elèctrica de baixa tensió, quan es tracti de la continuïtat 

d’una situació preexistent i quedi justificada la inviabilitat tècnica de fer-la 
soterrada. 

 
● Per a enllumenat públic, quan els suports de les lluminàries s’instal·lin directament 

a façana. 
 

● En tots els casos, però, el creuament del carrer serà de forma soterrada i concentrat 
a les cruïlles. 
 

Instal·lacions pròpies de l’edifici 
 

● És obligatòria la recollida i conducció d’aigües pluvials. Les canonades per a aquesta 
finalitat han de ser encastades a planta baixa fins a nivell de la primera planta 

 
● Les aigües brutes, residuals i/o pluvials han de ser conduïdes a la xarxa de 

clavegueram. 
 

● Les instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, radiodifusió i televisió)  
només s’admetran vistes, en altures superiors a la definida com a planta baixa, i 
sempre integrades en la composició global de la façana. 

 
● Per façana, patis de llums o patis de ventilació, (amb les excepcions que regulen les 

disposicions transitòries del pla general) no es poden llançar al exterior, fums, bafs, 
gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió a temperatura diferent de 
l’ambient. L’evacuació de contaminats a l’exterior s’ha de fer a través de xemeneies o 
conductes que superin la coberta de l’edifici, d’acord amb la regulació establerta al 
Pla general.” 
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El secretari dóna compte dels informes emesos pels serveis jurídics i tècnics 
municipals  a què es refereix el dictamen i que són els següents: 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 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 de Cooperació 
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4.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del servei consistent en la realització 
d’accions de dinamització i sensibilització de la Casa per a la solidaritat i 
la pau Flors Sirera. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cooperació, d’11 d’abril 
de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

 
I. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 27 de desembre de 2017, va 

aprovar el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i 
l’expedient de contractació del servei consistent en la realització d’accions 
de dinamització i sensibilització de la Casa per la solidaritat i la pau Flors 
Sirera, amb un pressupost màxim anual de licitació de 39.379,07 €, IVA no 
inclòs, a adjudicar mitjançant procediment obert. 

 
II. L’anunci d’aquesta licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa en data 
11 de gener de 2018, i a la Plataforma de contractació Vortal. El termini per 
presentar les proposicions va acabar el passat 26 de gener de 2018. 

 
III. Durant el període de presentació de proposicions se’n va presentar una, que 

correspon a: 
 

 PROPOSICIÓ NÚMERO 1: Fundació Apip-Acam (CIF G-65.529.661), 
amb domicili al C. Paloma, 21 – 08001 de Barcelona. 

 
IV. La Mesa de contractació, reunida en data 12 de març de 2018, un cop 

aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat en el 
procediment, i de conformitat amb l’informe del comitè d’experts, ha proposat a 
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de la proposició 
subscrita per la Fundació Apip-Acam, titular del CIF G-65.529.661, en la 
mesura que 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. 
 

V. Mitjançant proveïment de data 20 de març de 2018, es va requerir la Fundació 
Apip-Acam, 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 3.937,91 €, i la 
resta de la documentació prevista a la clàusula 23a del plec. 
 
I en data 5 d’abril de 2018, la Fundació Apip-Acam ha complimentat el 
requeriment i ha sol·licitat la constitució de la garantia definitiva mitjançant 
retenció en el preu. 

 
VI. El TMG de la Unitat de Contractació, ha emès un informe jurídic en data 6 

d’abril de 2018, en què conclou que l’adjudicació del servei consistent en la 
realització d’accions de dinamització i sensibilització de la Casa per la 
solidaritat i la pau Flors Sirera, a favor de l’oferta subscrita per la Fundació 
Apip-Acam, titular del CIF G-65.529.661, s’ajusta a dret. 

Consideracions jurídiques 
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1. Règim aplicable a l’adjudicació. De conformitat amb l’informe del comitè 
d’experts de 8 de febrer de 2018 i la proposta de la mesa de contractació del dia 12 de 
març de 2018, cal tramitar l’adjudicació del contracte a favor de l’entitat Fundació Apip-
Acam, en resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa i haver obtingut un total de 
58,50 punts (58,50 punts dels elements avaluables segons un judici de valor del 
comitè d’experts i 0,00 punts del criteri automàtic consistent en l’oferta econòmica). 
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, s’adjunta a aquest acord l’informe 
del comitè d’experts que serveix de motivació de l’adjudicació. 

 
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta efectuada per la mesa de 
contractació, classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades que no 
hagin estat declarades desproporcionades o anormals i posteriorment, requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, 
presenti la documentació que sigui procedent d’aquella relacionada en les clàusules 
23a i 24a del plec de clàusules administratives. La Fundació Apip-Acam ha presentat 
la documentació requerida a la Unitat de Contractació el dia 5 d’abril de 2018. En el 
present acord no es porta a terme la classificació indicada ja que només s’ha rebut una 
oferta. 
 
2. Constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció en el preu. D’acord amb la 
petició feta per l’entitat Fundació Apip-Acam, la constitució de la garantia definitiva del 
contracte, d’un import de 3.937,91 euros, es portarà a terme mitjançant retenció en el 
preu practicada sobre les factures del contracte. 
 
3. Òrgan competent. Per raó de la quantia del contracte i de conformitat amb el que 
estableix la disposició addicional 2a del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’òrgan 
competent per a l’adjudicació del contracte és l’alcalde president.  

 
Tanmateix, per resolució número 5.774, del dia 19 de juny de 2015, publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 3 de juliol de 2015, aquesta 
competència es va delegar en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Cooperació, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 

 
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei consistent en la realització d’accions de 
dinamització i sensibilització de la Casa per la solidaritat i la pau Flors Sirera, a 
favor de la proposició número 1, subscrita per la Fundació Apip-Acam (CIF G-
65.529.661), amb domicili al c. Paloma, 21, 08001 de Barcelona, per un import de 
39.379,07 € anuals, exempt d’IVA. 
 
SEGON. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Manresa, i simultàniament, notificar aquest acord al licitador, de conformitat amb 
l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
TERCER. Comunicar a l’adjudicatària que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 
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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 a l’adjudicatari. 
 
QUART. Publicar la formalització del contracte, quan tingui lloc, en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 154.2 del TRLCSP. 
 
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte la senyora Rosa de Paz Sanjuan, 
tècnica responsable del Programa de Cooperació, a la qual li corresponen les 
atribucions previstes a l’article 52 del TRLCSP, és a dir, supervisar 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. 
 
SISÈ. Retenir, en el moment de l’aprovació de les factures del contracte, l’import de 
3.937,91 €, en concepte de garantia definitiva del contracte, d’acord amb la clàusula 
24a del plec de clàusules administratives i la sol·licitud feta per l’adjudicatària.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4.2 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
4.2.1 Aprovar, si escau, la deducció a aplicar en la facturació del contracte de la 

concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants 
La llum i Bressolvent, com a conseqüència de l’incompliment produït 
arran de la vaga del 8 de març de 2018.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ensenyament i 
Universitats, de 9 d’abril de 2018, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents 
 

I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de juliol de 2016, va adjudicar el 
contracte de la concessió administrativa del servei públic municipal de les llars 
d’infants la Llum i Bressolvent, a favor de l’entitat Suara Serveis, SCCL, amb 
NIF F-17.444.225. Aquest contracte es va formalitzar el dia 19 d’agost de 2016. 
 

II. Arran de la vaga que va tenir lloc a Catalunya el dia 8 de març de 2018, l’entitat 

Suara Serveis, SCCL, va comunicar a l’Ajuntament que les deduccions de les 

nòmines corresponents a les persones que van fer vaga equivalien a 303,16 

euros. 

 
III. La cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha emès un informe el dia 

26 de març de 2018, segons el qual l’import per retribucions no rebudes per les 

persones que van fer vaga corresponien amb aquell indicat en el fet anterior i 

que havia comunicat a l’Ajuntament la concessionària Suara Serveis, SCCL. 

 
IV. El TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 

on conclou que l’aprovació de la deducció en la facturació del contracte de la 

concessió administrativa del servei públic municipal de llars d’infants la Llum i 

Bressolvent, arran de l’incompliment derivat de la convocatòria de vaga del dia 

8 de març de 2018, s’ajusta a la normativa de contractes del sector públic. 

 

Consideracions jurídiques 

 

1. Mesures en cas de vaga legal segons el plec de clàusules administratives. La 

clàusula 50a del plec de clàusules administratives estableix el següent:” 

 
En el supòsit eventual de vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors/es 

adscrits al servei, l’adjudicatari haurà de mantenir informat de forma permanent al 

departament responsable del servei, de les incidències i desenvolupament de la vaga. 

 

Una vegada finalitzada aquesta vaga, l’entitat adjudicatària haurà de presentar un 

informe en el que s’indiquin els serveis mínims prestats i el nombre d’hores/serveis que 

s’hagin deixat de prestar. Aquest informe haurà de presentar-se en el termini màxim 

d’una setmana desprès de la finalització de la vaga, amb la conformitat del responsable 

municipal del servei. 

 

Una vegada comprovats els incompliments produïts com a conseqüència de la vaga, el 

Departament responsable del servei procedirà a valorar la deducció corresponent de la 

factura del període en que s’hagi produït la vaga legal. Aquesta valoració es comunicarà 

per escrit a l’adjudicatari, per la seva deducció a la factura corresponent o, en el seu cas, 

en la següent al període de facturació.  

 

2. Deducció en la factura del contracte de la concessió administrativa. D’acord 

amb els antecedents d’aquest acord i la clàusula reproduïda en la consideració jurídica 

primera, com a conseqüència dels incompliments derivats de la jornada de vaga del 

passat 8 de març de 2018, la concessionària Suara Serveis, SCCL, haurà de deduir en 

la propera factura que emeti en relació amb la concessió administrativa del servei 

públic municipal de llars d’infants la Llum i Bressolvent, l’import de 303,16 euros. 

 

3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la deducció indicada en la 
consideració jurídica anterior és l’alcalde president. Tanmateix, per resolució de 
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l’alcaldia núm. 5774, del dia 19 de juny de 2015, publicada al BOPB del dia 3 de juliol 
de 2015, es va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 

Per tot això, com a regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, proposo a la Junta 

de Govern Local l’adopció del següent: 

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar la deducció en la facturació del contracte de la concessió 

administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants la Llum i Bressolvent tal i 

com es detalla a continuació, arran de l’incompliment derivat del seguiment de la vaga 

del dia 8 de març de 2018, d’acord amb la clàusula 50a del plec de clàusules 

administratives i l’informe de la cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports del dia 

26 de març de 2018: 

 
Contracte Concessionària Import a deduir (en euros) 

Concessió administrativa del servei 

públic municipal de les llars d’infants 

la Llum i Bressolvent 

Suara Serveis, SCCL 303,16 

 

SEGON. Requerir a la concessionària Suara Serveis, SCCL, amb NIF F-17.444.225, 

perquè dedueixi en la propera factura que emeti del contracte de la concessió 

administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants la Llum i Bressolvent, 

l’import indicat en el punt anterior, d’acord amb allò que preveu el darrer paràgraf de la 

clàusula 50a del plec de clàusules administratives, el qual va ser aprovat per la Junta 

de Govern Local del dia 3 de maig de 2016.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
6. 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 
 


