
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 66/2014 
Sessió: ordinària 
Caràcter: públic  
Data: 16 de desembre de 2014 
Horari: 12:35  a 12:45 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa 
 
 
Assistents  
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde  
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Gerent  
Francesc de Puig Viladrich 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació acta anterior  
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 63, que va tenir lloc el dia 2 de 
desembre de 2014. 
 
 
2. Alcaldia-presidència  
 
2.1 Aprovar, si escau, la ratificació de la resolució d’Alcaldia, de 19-11-2014, que 

aprovava la personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 190/2014, 
interposat contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, en relació amb la modificació puntual del Pla especial del Catàleg de 
masies i cases rurals en SNU i Text refós de Manresa. 

 
 
3. Àrea d’Economia i Governació  
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3.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat al 

carrer Cascall, núm. 16, al barri dels Comtals, a favor de l’Associació de Veïns Els 
Condals. 

 
3.1.2 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús del local de titularitat municipal 

ubicat al carrer Pau Casals, s/n de Manresa, a favor del Centre de recursos en 
trastorn de l’espectre autista de la Catalunya Central. 

 
3.1.3 Aprovar, si escau, la pròrroga del conveni de cessió d’ús del local municipal 

ubicat al carrer Sant Bartomeu, núm. 50, a favor de l’entitat Xàldiga, per un nou 
període de 4 anys. 

 
3.1.4 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, a favor de diversos sol·licitants, per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat. 

 
3.1.5 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, a favor de la Comunitat de propietaris del 
carrer Tres Roures, 14, per a la fixació de pedres artificials a la façana de 
l’immoble esmentat. 

 
3.1.6 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, a favor de diversos sol·licitants, per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles situats al nucli antic de la ciutat. 

 
3.1.7 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de Xarxa Oberta de Comunicació i 
Tecnologia de Catalunya, SA, per a les obres del projecte de connexió amb fibra 
òptica dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Catalunya 
Central. 

 
3.1.8 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de Xarxa Oberta de Comunicació i 
Tecnologia de Catalunya, SA, per a les obres del projecte de connexió amb fibra 
òptica de l’IES Lluís de Peguera. 

 
 
4. Àrea de Territori i Paisatge  
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
4.1.1 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte de millora i ampliació de la urbanització del 

carrer del Joc de la Pilota. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serv eis Urbans 
 
4.2.1 Aprovar, si escau, l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys 

prorrogables, sobre sepultures del Cementiri municipal, a favor de diversos 
sol·licitants. 
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4.2.2 Aprovar, si escau, l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 
anys del Cementiri municipal, a favor de diversos sol·licitants. 

 
4.2.3 Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncies a concessions de drets funeraris del 

Cementiri municipal, presentades per diversos sol·licitants. 
 
 
5. Àrea de Serveis a les Persones  
 
5.1 Regidoria delegada de Sanitat 
 
5.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per tinença de gossos 

potencialment perillosos sense llicència administrativa. 
 
 
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. 63, que correspon a la sessió 
extraordinària del dia 2 de desembre de 2014 i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 7 membres presents. 
 
 
2. Alcaldia-presidència  
 
2.1 Aprovar, si escau, la ratificació de la resoluc ió d’Alcaldia, de 19-11-2014, que 

aprovava la personació en el recurs contenciós-admi nistratiu núm. 190/2014, 
interposat contra els acords de la Comissió Territo rial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, en relació amb la modificació pu ntual del Pla especial del 
Catàleg de masies i cases rurals en SNU i Text refó s de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 25 de novembre de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia en data 19 de novembre de 2014, 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. E2014056913, del dia 10 de novembre de 2014, a través 
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del qual es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 
190/2014 per XXX contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la 
Catalunya Central de 20 de setembre i de 30 d'octubre de 2013 d'aprovació 
definitiva de la modificació puntual del Pla especial del Catàleg de masies i cases 
rurals en SNU i Text refós 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.  
 
4. Per  acord plenari de data 21 de juliol de 2011 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. El present procés judicial es planteja en relació a la modificació puntual del Pla 
especial del Catàleg de masies i cases rurals en SNU i Text refós de Manresa, per 
la qual cosa la competència per decidir en relació amb la defensa de la corporació 
correspon a la Junta de Govern Local per delegació del Ple. 
 
6. 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. 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 66, de 16 de desembre de 2014             5 

      

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d'aquesta Administració davant el 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. 190/2014 interposat per 
XXX contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya 
Central de 20 de setembre i de 30 d'octubre de 2013 d'aprovació definitiva de la 
modificació puntual del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals en SNU 
i Text refós 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 (contracte de serveis del dia 19/12/2012), 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 21 de juliol de 2011, proposo a  la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD 
 
RATIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde en data 19 de novembre de 2014, 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. 190/2014 interposat per XXX.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Àrea d’Economia i Governació  
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d ’ús corresponent al local ubicat 

al carrer Cascall, núm. 16, al barri dels Comtals, a favor de l’Associació de 
Veïns Els Condals. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 21 de 
novembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
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I. En data 15 de novembre de 2006 es va signar el conveni regulador de les 
condicions de la cessió d’ús del local ubicat al carrer Cascall núm. 16 al Barri 
dels Comtals a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ELS CONDALS, amb una 
vigència de cinc anys, comptats des del dia de la seva signatura. 

 
II. En virtut del punt primer del pacte cinquè d’aquest conveni, un cop exhaurit el 

termini de vigència establert, les parts poden convenir de mutu acord i de 
forma expressa la pròrroga de la cessió d’ús per períodes d’un any, fins a un 
màxim de 5 anys més, prèvia comunicació amb una antelació mínima de tres 
mesos. 

 
III. En data 14 d’octubre de 2014, la cap dels Serveis del Territori ha tramès un 

informe de la tècnica de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, favorable a la 
pròrroga de l’esmentada cessió d’ús per un nou període d’un any, o sigui fins 
al dia 14 de novembre de 2015. 

 
IV. Mitjançant proveïment amb referència registre de sortida 64.992/31.10.14 s’ha 

donat audiència a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ELS CONDALS, per tal que en el 
termini de 10 dies manifesti el seu interès a prorrogar la cessió d’ús pel 
període d’un any. 

 
V. Segons escrit amb referència registre d’entrada número 58.974/20.11.14, 

l’entitat en qüestió ha manifestat la seva conformitat amb la indicada pròrroga 
de la cessió d’ús. 

 
VI. El TAG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions  

ha emès informe al respecte en data 21 de novembre de 2014. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Termini de la cessió d’ús.  El punt primer del pacte cinquè d’aquest conveni diu 
literalment així: 

“Cinquè.- Vigència.   
 

1. Aquesta cessió d’ús tindrà una vigència de cinc anys, comptats des del dia de la 
seva signatura. 

  
La cessió d’ús podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia 
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de 
forma expressa la pròrroga de la cessió d’ús per períodes d’un any, fins a un 
màxim de 5 anys més, prèvia comunicació amb una antelació mínima de tres 
mesos. La pròrroga de la cessió d’ús no exclourà la possibilitat de modificació de 
les seves clàusules.” 

 
2a. Audiència a l'interessat.  S'ha practicat el tràmit d'audiència a l'entitat interessada, de 
conformitat amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
3a. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la 
Corporació, atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals. Tanmateix, aquesta competència ha estat delegada a la 
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Junta de Govern Local, en virtut de l’acord del Ple de la Corporació de 21 de juliol de 
2011. 
 
Per tot l’exposat, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Prorrogar la cessió d’ús corresponent al local ubicat al carrer Cascall núm. 16 al Barri 
dels Comtals a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ELS CONDALS, per un període d’un 
any, comprès entre el 15 de novembre de 2014 i el 14 de novembre de 2015.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d ’ús del local de titularitat 

municipal ubicat al carrer Pau Casals, s/n de Manre sa, a favor del Centre de 
recursos en trastorn de l’espectre autista de la Ca talunya Central. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 28 de 
novembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. L'Ajuntament de Manresa és propietari titular d’un local ubicat al carrer de Pau Casals 
s/n, al barri de La Parada, que respon a la descripció següent: 
 

Local de 372,36 m2 de superfície, ubicat entre els carrers Lluís Millet i Amadeu Vives, 
format per les dues entitats següents: 

• Local 1: És l’entitat 91 de la divisió horitzontal de l’edifici, corresponent al local 
núm. 4, de 186,18 m2, situat a la planta primera, i al qual s’accedeix per una 
escala que arrenca des de la zona pavimentada que comunica als carrers Lluís 
Millet i Amadeu Vives. 

• Local 2: És l’entitat 92 de la divisió horitzontal de l’edifici, que correspon al local 
núm. 5, de 186,18 m2, situat a la planta primera, i al qual s’accedeix per una 
escala que arrenca des de la zona pavimentada que comunica als carrers Lluís 
Millet i Amadeu Vives. 

 
Límits: En el seu conjunt, a l’esquerra entrant amb l’entitat núm. 49, a la dreta entrant amb 
l’entitat núm. 99, al front i al fons amb la projecció vertical de la zona pavimentada 
exterior. 
 
Dades urbanístiques: Sòl urbà. Residencial en edificació aïllada. Subzona 1.8b. 
 
Títol: Correspon a l’Ajuntament de Manresa, en virtut de l’escriptura de compravenda 
atorgada davant el Notari de Manresa, senyor Luís Baciero Ruiz, en data 22 de juny de 
2005, amb el núm. 1.431 del seu protocol. 
 
Inscripció registral: Figura inscrit en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Tom 
2.126, Llibre 755 de Manresa, Folis 73 i 76, respectivament, Finques 24.031 i 24.033, 
respectivament, per a cada una de les entitats. 
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Referència cadastral: Forma part de l’edifici de RC 3218007 
 
Forma part de l’Inventari municipal de Béns, amb el núm. de fitxa 331.145 

 
II. En data 27 de gener de 2014 fou subscrit un conveni per a la cessió d’ús de part 
d’aquest local, a favor del CENTRE DE RECURSOS EN TRASTORN DE L’ESPECTRE 
AUTISTA DE LA CATALUNYA CENTRAL (CRTEACC), entitat inscrita al RMEC amb el 
núm. 484/13, després de seguir-se el procediment establert en el Capítol II del Títol III del 
Reglament del patrimoni dels ens locals. El pacte quart del conveni estableix com a data 
final de vigència el dia 31 de desembre de 2014. 
 
III. La cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes, ha emès un informe en 
data 17 de novembre d’enguany en el qual es fa constar que, valorada la cura de 
l’immoble i la feina desenvolupada per l’entitat a favor d’infants que presenten aquest 
tipus de trastorn i el suport a les seves famílies, es proposa una pròrroga del conveni per 
un període de quatre (4) anys, amb possibilitats de pròrroga, si és el cas. Així mateix, 
l’esmentat informe proposa la incorporació a les obligacions de l’entitat (pacte tercer del 
conveni), del fet que les despeses dels subministraments i telèfon corrin al seu càrrec. 
 
IV. Per part dels serveis jurídics municipals s’ha redactat la nova minuta de la modificació 
del conveni regulador de les condicions de la cessió d’ús del local, adjunta a aquest 
informe. 
 
V. El TAG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 
emès un informe en data 28 de novembre de 2014, en el qual conclou que la pròrroga de 
la cessió d’ús del local de referència a favor del CRTEACC s’ajusta, quant als seus 
aspectes jurídics, a la legislació vigent. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa de l’òrgan destinatari de la cessió.  L’article 75.1 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals disposa que els destinataris de la cessió d’ús han de ser altres 
administracions o entitats públiques, o entitats privades sense ànim de lucre. L’entitat 
objecte de la present cessió compleix el aquest requisit. 
 
2. Justificació de l’oportunitat o conveniència de la cessió.  La cessió es justifica amb 
la finalitat de dotar l’entitat interessada d’un immoble per tal de dur-hi a terme les 
activitats que li són pròpies. 
 
3. Procediment.  El procediment seguit per a la tramitació de la cessió d’ús és previst al 
Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Per a l’adopció d’aquest acord no són necessaris els informes preceptius previs del 
secretari i l’interventor municipal, atès que no es preveu expressament i que no incideix 
en cap dels supòsits previstos als articles 163 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local 
de Catalunya i 173 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
4. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la 
Corporació, atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals. Tanmateix, aquesta competència ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local, en virtut de l’acord del Ple de la Corporació de 21 de juliol de 
2011. 
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Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Prorrogar la cessió d’ús corresponent al local de titularitat municipal que es 
descriu a l’antecedent primer d’aquest dictamen, ubicat al carrer de Pau Casals s/n, barri 
de La Parada, a favor del CENTRE DE RECURSOS EN TRASTORN DE L’ESPECTRE 
AUTISTA DE LA CATALUNYA CENTRAL (Camí de Galobart, núm. 2, 08270-Navarcles i 
CIF G65980287), amb la incorporació al conveni que s’esmenta a l’antecedent III del 
present dictamen. 
 
SEGON.- Aprovar la minuta de conveni que s’adjunta a aquest dictamen, a subscriure 
amb l’entitat beneficiària de la cessió d’ús. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient. 
 
QUART.- Fer constar que la titularitat dominical de l’immoble objecte de cessió d’ús 
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el 
dret de reversió del bé cedit, en el cas d’incompliment per part del cessionari de 
qualsevol de les normes que regulen la present cessió.” 
 
 
“CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE LA CESSIÓ D’ ÚS DEL LOCAL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL UBICAT AL CARRER PAU CASALS S /N DE MANRESA, A FAVOR 
DEL CENTRE DE RECURSOS EN TRASTORN DE L’ESPECTRE AU TISTA DE LA 
CATALUNYA CENTRAL. 
 
 
Manresa, ************************** 

 

REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. VALENTÍ JUNYENT TORRAS, en la seva condició d’Alcalde, en 
representació de l’Ajuntament de Manresa, ens local domiciliat a la Plaça Major núm. 1, CIF 
P0811200E, en exercici de les facultats que li atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i assistit en aquest acte pel Secretari general de 
l’Ajuntament, Sr. José Luis González Leal. 
 
I de l’altra, la senyora ROSA SERRANO i CENTELLES, amb DNI XXX, en la seva qualitat de 
presidenta de l’associació Centre de recursos en trastorn de l’espectre Autista de la Catalunya 
Central, amb domicili a camí de Galobart, núm. 2, 08270-Navarcles i CIF G65890287.                           

EXPOSEN 
 
I. Que l'Ajuntament de Manresa és propietari titular d’un local ubicat al carrer de Pau Casals 

s/n, al barri de La Parada, que respon a la descripció següent: 
Local de 372,36 m2 de superfície, ubicat entre els carrers Lluís Millet i Amadeu 
Vives, format per les dues entitats següents: 
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• Local 1: És l’entitat 91 de la divisió horitzontal de l’edifici, corresponent al 
local núm. 4, de 186,18 m2, situat a la planta primera, i al qual s’accedeix 
per una escala que arrenca des de la zona pavimentada que comunica 
als carrers Lluís Millet i Amadeu Vives. 

• Local 2: És l’entitat 92 de la divisió horitzontal de l’edifici, que correspon al 
local núm. 5, de 186,18 m2, situat a la planta primera, i al qual s’accedeix 
per una escala que arrenca des de la zona pavimentada que comunica 
als carrers Lluís Millet i Amadeu Vives. 

 
Límits: En el seu conjunt, a l’esquerra entrant amb l’entitat núm. 49, a la dreta 
entrant amb l’entitat núm. 99, al front i al fons amb la projecció vertical de la zona 
pavimentada exterior. 
 
Dades urbanístiques: Sòl urbà. Residencial en edificació aïllada. Subzona 1.8b. 
 
Títol: Correspon a l’Ajuntament de Manresa, en virtut de l’escriptura de 
compravenda atorgada davant el Notari de Manresa, senyor Luís Baciero Ruiz, en 
data 22 de juny de 2005, amb el núm. 1.431 del seu protocol. 
 
Inscripció registral: Figura inscrit en el Registre de la Propietat núm. 1 de 
Manresa, al Tom 2.126, Llibre 755 de Manresa, Folis 73 i 76, respectivament, 
Finques 24.031 i 24.033, respectivament, per a cada una de les entitats. 
 
Referència cadastral: Forma part de l’edifici de RC 3218007 
 
Forma part de l’Inventari municipal de Béns, amb el núm. de fitxa 331.145 

 
II. Que en data 27 de gener de 2014 fou subscrit un conveni per a la cessió d’ús de part 

d’aquest local, a favor del CENTRE DE RECURSOS EN TRASTORN DE L’ESPECTRE 
AUTISTA DE LA CATALUNYA CENTRAL (CRTEACC), entitat inscrita al RMEC amb el 
núm. 484/13, després de seguir-se el procediment establert en el Capítol II del Títol III del 
Reglament del patrimoni dels ens locals. El pacte quart del conveni establia com a data 
final de vigència el dia 31 de desembre de 2014. 

 
III. Que l’Ajuntament de Manresa es mostra favorable a renovar la cessió d’ús del local a 

favor del CRTEACC, valorant la feina desenvolupada per l’entitat a favor d’infants que 
presenten aquest tipus de trastorn i el suport a les seves famílies. 
 

IV. Per tot això, les parts concorden subscriure el present conveni amb subjecció als 
següents: 

 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni. L’objecte d’aquest conveni és regular la cessió d’ús  d’uns espais 
dins del local de titularitat municipal ubicat al carrer Pau Casals s/n, de Manresa, descrit en 
l’expositiu primer, a favor de l’associació Centre de recursos en trastorn de l’espectre Autista de la 
Catalunya Central (CRTEACC) d’acord amb els pactes i les condicions que es determinen en 
aquest conveni. Els espais que són objecte de la llicència vénen delimitats en el plànol annex al 
present conveni. 
 
Segon.- Obligacions de l’Ajuntament de Manresa.  En el marc d’aquesta col·laboració, 
l’Ajuntament de Manresa es compromet a cedir l’ús de l’espai descrit, a favor de l’entitat 
CRTEACC, per tal que el pugui utilitzar lliurement per al desenvolupament de les seves activitats 
pròpies. 
Tercer.- Obligacions de l’entitat . L’entitat beneficiaria de la cessió d’ús ha de complir les 
obligacions següents: 
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- Assumir el manteniment ordinari i de millora de la instal·lació objecte de cessió. 
- Realitzar les millores necessàries en la instal·lació per garantir-ne un bon estat de 

conservació, amb la supervisió dels tècnics municipals competents. Aquestes millores i 
qualsevol altre que pugui realitzar-se s’entendran incorporades en l’immoble sense que 
doni dret a cap tipus d’indemnització. 

- Fer un bon ús i preservar en bon estat el local. 
- Fer-se càrrec de la vigilància i control de l’ús que es faci del local. Això implica 

l’obligatorietat d’obrir i tancar l’equipament, incorporant les mesures tècniques 
necessàries per a aquesta finalitat. 

- Contractar i tenir al dia una assegurança de responsabilitat civil pels danys que es 
produeixin a tercers durant les activitats desenvolupades a l’interior de l’immoble, amb un 
límit per sinistre de 300.000 euros. La pòlissa de l’assegurança s’haurà de presentar a la 
unitat de Gestió Patrimonial de l’Ajuntament. 

- Posar a disposició de l’Ajuntament de Manresa les instal·lacions, prèvia comunicació amb 
suficient antelació, als efectes de realitzar-hi o autoritzar-hi qualsevol activitat que no sigui 
lesiva per a la instal·lació i que no interfereixi en el ritme regular de les entitats. 

- Sol·licitar permís a l’Ajuntament per a la realització d’actes diferents als de la naturalesa 
que és objecte dels presents pactes. 

- Fer-se càrrec de les despeses de subministraments i telèfon. 
 
Quart.- Vigència.  La durada d’aquest conveni s’estableix pel termini de quatre (4) anys, comptats 
des del dia 1 de gener de 2015. Un cop transcorregut aquest termini, el conveni podrà ser 
prorrogat, de forma expressa, si ambdues parts en mostren la seva conformitat. 
 
No obstant l’anterior, la cessió d’ús podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia 
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Cinquè.- Rescissió unilateral.  L’incompliment de les obligacions que assumeix l’entitat 
beneficiària en virtut del present conveni, facultarà l’Ajuntament de Manresa per rescindir-lo 
unilateralment. En aquest cas es requerirà prèviament a l’associació per tal que esmeni 
l’incompliment, i si no es du a terme l’esmena, es procedirà a rescindir el conveni,  la qual cosa 
obligarà a l’entitat beneficiària al retorn de les claus de l’immoble en el termini d’un mes des de la 
data en què rebi la notificació de la rescissió. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment.  Es constitueix una comissió de seguiment per vetllar pel bon 
compliment dels pactes d’aquest conveni, que estarà constituïda per : 

 -   El/la Regidor/a de Serveis Socials  
- El/la Cap del Servei de  Serveis Socials 
- El /la Cap de Secció de Serveis Socials 
- El/la President/a del CR TEA CC 
- Una persona de la Junta del CR TEA CC 

 
Setè.- Extinció i revocació.  Aquest conveni quedarà sense efecte per: 

- L’incompliment d’alguna de les clàusules establertes als presents pactes. 
- L’acabament del termini pactat. 
- Qualsevol de les causes establertes legalment o reglamentària, i en concret les previstes 

a l’article 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Vuitè.- Règim de responsabilitats i sancions.  En cas que per frau o negligència es causin 
danys a l’immoble objecte de la llicència d’ús, la graduació de responsabilitats i la determinació de 
sancions es realitzarà per aplicació analògica dels articles 175 i següents del reglament de 
Patrimoni dels ens locals. 
 
Així mateix, l’entitat beneficiària assumeix qualsevol tipus de responsabilitat pels danys que es 
puguin ocasionar a persones o béns a conseqüència de les actuacions o omissions de l’entitat, 
quedant l’Ajuntament eximit per aquestes responsabilitats. 
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L’Ajuntament de Manresa i l’entitat beneficiaria reconeixen de forma explícita i mútua que aquesta 
no resta en cap relació de dependència respecte de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb 
el que disposa el darrer apartat de l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament 
del Patrimoni dels ens locals. 
 
Novè.- Interpretació i resolució.  Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest 
conveni seran resoltes de comú acord entre les parts, i, en darrer terme, davant els Tribunals 
competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat i als efectes legalment oportuns, signen aquest document, per duplicat 
exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.3 Aprovar, si escau, la pròrroga del conveni de  cessió d’ús del local municipal 

ubicat al carrer Sant Bartomeu, núm. 50, a favor de  l’entitat Xàldiga, per un 
nou període de 4 anys. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 2 de 
desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc en data 15 d'octubre de 1990, va 
adoptar l'acord de cedir a l'entitat social XÀLDIGA, per un termini màxim de 4 anys, l'ús del 
local de propietat municipal ubicat al carrer Sant Bartomeu número 50, baixos i primer pis, 
que té la qualificació jurídica de bé patrimonial, i figura al full número 331.7 de l'Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions d'aquest Ajuntament, amb una superfície útil 
de 195,72 m2. 
 
II. En virtut de nou acord de Ple de data 20 d’octubre de 2011, es va renovar la cessió d'ús 
del local en qüestió per un període de 4 anys, amb efectes pel que fa a l'inici del termini de 
la renovació a partir del dia 26 de novembre de 2010.  
 
III. El cap de la Secció de Cultura, de conformitat amb ofici de data 2 de desembre 
d’enguany i fetes les consultes oportunes, ha proposat que es prorrogui, en les mateixes 
condicions, el conveni de cessió d'ús a favor de l'entitat XÀLDIGA. 
 
IV. El TAG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha emès 
informe favorable al respecte en data 2 de desembre de 2014. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa de l’òrgan destinatari de la cessió.  L’article 75.1 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals disposa que els destinataris de la cessió d’ús han de ser altres 
administracions o entitats públiques, o entitats privades sense ànim de lucre. L’entitat 
objecte de la present cessió compleix el aquest requisit. 
 
2. Justificació de l’oportunitat o conveniència de la cessió.  La cessió es justifica amb 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 66, de 16 de desembre de 2014             13 

      

la finalitat de dotar l’entitat interessada d’un immoble per tal de dur-hi a terme les 
activitats que li són pròpies. 
 
3. Procediment.  El procediment seguit per a la tramitació de la cessió d’ús és previst al 
Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Per a l’adopció d’aquest acord no són necessaris els informes preceptius previs del 
secretari i l’interventor municipal, atès que no es preveu expressament i que no incideix 
en cap dels supòsits previstos als articles 163 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local 
de Catalunya i 173 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
4. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la 
Corporació, atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals. Tanmateix, aquesta competència ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local, en virtut de l’acord del Ple de la Corporació de 21 de juliol de 
2011. 
 
Per tot l’exposat, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER. Renovar la cessió d'ús, a favor de l'entitat XÀLDIGA, del local de propietat 
municipal ubicat al carrer Sant Bartomeu número 50, baixos i primer pis, en les mateixes 
condicions que el conveni signat en data 26 de novembre de 1990, i amb efectes pel que 
fa a l'inici del termini de la renovació a partir del dia 26 de novembre de 2014. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l'acompliment de l'expedient.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.4 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, a favor de d iversos sol·licitants, per a 
la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de  la ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de 
desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 7 b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost 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.  
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles no inclòs en l'apartat 1b) d'aquest article. 
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda 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: COMUNITAT DE PROPIETARIS C. CREU GUIXERA 46 representat 
per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000362 (GTR.ICI / 2014001358 - 
LLI.OBM/2014000129) 
Descripció obres: Reparació estructural de fonament al C/. Greu Guixera, 46 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000370 (GTR.ICI / 2014001383 - 
LLI.OBM/2014000132) 
Descripció obres: Reforma parcial d'un habitatge al C/. Alcalde Armengou, 79-2n.-
3a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000407 (GTR.ICI / 2014001351 - 
LLI.COM/2014000319) 
Descripció obres: Reformar bany al C/. Àngel Guimerà, 13-2n.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000422 (GTR.ICI / 2014000811 - 
LLI.OBM/2014000119) 
Descripció obres: Reforma interior d'un habitatge al C/. Àngel Guimerà, 24-1r.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.1.5 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonific ació del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, a favor de l a Comunitat de propietaris 
del carrer Tres Roures, 14, per a la fixació de ped res artificials a la façana de 
l’immoble esmentat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de 
desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“La COMUNITAT DE PROPIETARIS C/. TRES ROURES, 14 , ha sol·licitat la bonificació 
del 95% de la quota en base a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 3 sobre l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres, que disposa que gaudiran d’una bonificació del 95% 
les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme 
municipal, no comprès en la lletra b) de l’apartat anterior 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora  i rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Pels tècnics competents de Servei de Territori ha informat que és una actuació puntual 
sobre un element malmès de la façana (aplacat) i no pot aplicar-se la bonificació  
  
Tanmateix l’apartat 7 b) de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa 
que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost 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. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement la 
sol·licitud en base a l’apartat 7 b) de l’article 6. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda 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: COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER TRES ROURES 14 
Expedient: GTR.ICB/2014000393 (GTR.ICI / 2014001340 - 
LLI.COM/2014000307) 
Descripció obres: Fixació de pedres artificials a la façana del C/. Tres Roures, 14 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.1.6 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, a favor de d iversos sol·licitants, per a 
la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles si tuats al nucli antic de la 
ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de 
desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles situats 
al casc antic de la ciutat. 
 
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de 
millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex 
núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per al Cap de secció de gestió tributària i inspecció 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda 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: BERGA LAVAL,S.L representat per SAQIB MUHAMMAD 
Expedient: GTR.ICB/2014000344 (GTR.ICI / 2014001350 - 
LLI.OBM/2014000123) 
Descripció obres: Reforma local interior al C/. Talamanca, 1-baixos 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000371 (GTR.ICI / 2014001353 - 
LLI.OBM/2014000134) 
Descripció obres: Reforma d'habitatge a la Pl. Sant Ignasi, 8-3r. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.7 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonific ació del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de Xa rxa Oberta de 
Comunicació i Tecnologia de Catalunya, SA, per a le s obres del projecte de 
connexió amb fibra òptica dels Serveis Territorials  del Departament 
d’Ensenyament de la Catalunya Central. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de 
desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
   
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en 
la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús 
públic o social. 
 
El Cap de Secció de Serveis Públics, ha informat: 
 
I.- ANTECEDENTS  
  
En data 7 de març de 2014 la societat XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I 
TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A.(CIF A65434706) , ha sol·licitat llicència per a la 
canalització d’un tram de la Crta de Vic, entre el carrer Industria i el núm. 175, 
corresponent el número d’expedient LLI.URB /2014-63, per a la connexió a la xarxa 
general de fibra òptica a l’edifici dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya .  La llicència està pendent de resoldre, a l’espera de la 
suplantació de deficiències  observades .  
 
A la Memòria que consta a l’expedient de la llicència es descriuen les característiques 
tècniques de la infraestructura de telecomunicacions, la descripció dels treballs de la 
instal·lació, i l’àmbit territorial .  El pressupost total de la instal·lació, segons Memòria, és 
de  3.518,53  €. 
 
En data  14 de març  de 2014 , XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 
DE CATALUNYA, S.A. sol·licita la exempció o la bonificació parcial de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, per considerar que les obres són de caràcter 
general.   
 
XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A es la 
societat adjudicatària del Projecte de la Generalitat de Catalunya anomenat “Xarxa 
Oberta de Catalunya “, que té per objecte  connectar totes les seus corporatives i 
equipaments de la Generalitat amb la xarxa de fibra òptica.  
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
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La instal·lació objecte de la llicència constitueix  un fet imposable subjecte a l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), de conformitat amb l’article 100 del 
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (LHL), aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i l’article 2 de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost. 
 
L’article  6 , apartat 1, d),  de l’Ordenança, en concordança amb la facultat prevista a 
l’article 103.2,a) de la LHL, estableix un dret a una bonificació del 95%  de la quota de 
l’ICIO, quan es tracti d’obres o instal·lacions realitzades per les administracions 
públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les mateixes, en què 
concorrin circumstàncies de caràcter cultural, hist òric, artístic o d’ús públic o 
social  .  
 
III.- CONCLUSIONS 
 
Atesos els antecedents i fonaments legals exposats, opino  que la instal·lació autoritzada 
mitjançant la llicència LLI.URB/2014-63  , consistent en la connexió dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  amb la xarxa 
de fibra òptica, que porta a terme la societat XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I 
TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A , per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, 
reuneix les condicions per tenir dret a la bonificació del 95% de la quota de l’ICIO, 
prevista a l’article 6.1.d), de l’Ordenança. Fiscal .  
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de secció de gestió tributària i inspecció 
  
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 

ACORD 
 
Declarar l’obra que es relaciona d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
 

Sol·licitant: XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE 
CATALUNYA SA representat per ARTIGAL JULIEN JORDI 
Expedient: GTR.ICB/2014000085 (GTR.ICI /  - LLI.URB/2014000063) 
Descripció obres: Projecte de connexió amb fibra òptica dels serveis territorial de 
la Catalunya Central. 
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.8 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonific ació del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de Xa rxa Oberta de 
Comunicació i Tecnologia de Catalunya, SA, per a le s obres del projecte de 
connexió amb fibra òptica de l’IES Lluís de Peguera . 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 66, de 16 de desembre de 2014             19 

      

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de 
desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
   
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en 
la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús 
públic o social. 
 
El Cap de Secció de Serveis Públics, ha informat: 
 
I.- ANTECEDENTS  
  
Mitjançant Resolució del tinent d’alcalde regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
del dia  4 d’abril de 2014, es va concedir llicència per a la canalització de fibra òptica a 
l’IES Lluís de Peguera, de la Plaça Espanya al Baixador FGC, a favor de la societat 
XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A.(CIF 
A65434706) , corresponent el número d’expedient LLI.URB /2014-64 . 
 
A la Memòria que consta a l’expedient de la llicència es descriuen les característiques 
tècniques de la infraestructura de telecomunicacions, la descripció dels treballs de la 
instal·lació, i l’àmbit territorial .  El pressupost total de la instal·lació, segons Memòria, és 
de 4.730,40 €. 
 
En data  14 de març  de 2014 , XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 
DE CATALUNYA, S.A. sol·licita la exempció o la bonificació parcial de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, per considerar que les obres són de caràcter 
general.   
 
XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A es la 
societat adjudicatària del Projecte de la Generalitat de Catalunya anomenat “Xarxa 
Oberta de Catalunya “, que té per objecte  connectar totes les seus corporatives i 
equipaments de la Generalitat amb la xarxa de fibra òptica.  
 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
La instal·lació objecte de la llicència constitueix  un fet imposable subjecte a l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), de conformitat amb l’article 100 del 
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (LHL), aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i l’article 2 de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost. 
 
L’article  6 , apartat 1, d),  de l’Ordenança, en concordança amb la facultat prevista a 
l’article 103.2,a) de la LHL, estableix un dret a una bonificació del 95%  de la quota de 
l’ICIO, quan es tracti d’obres o instal·lacions realitzades per les administracions 
públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les mateixes, en què 
concorrin circumstàncies de caràcter cultural, hist òric, artístic o d’ús públic o 
social  .  
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III.- CONCLUSIONS 
 
Atesos els antecedents i fonaments legals exposats, opino  que la instal·lació autoritzada 
mitjançant la llicència LLI.URB/2014-64, consistent en la connexió de l’IES Lluís de 
Peguera amb la xarxa de fibra òptica, que porta a terme la societat XARXA OBERTA DE 
COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A , per encàrrec de la Generalitat 
de Catalunya, reuneix les condicions per tenir dret a la bonificació del 95% de la quota de 
l’ICIO, prevista a l’article 6.1.d), de l’Ordenança. Fiscal .  
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de secció de gestió tributària i inspecció 
  
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda 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: XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE 
CATALUNYA SA representat per ARTIGAL JULIEN JORDI 
Expedient: GTR.ICB/2014000086 (GTR.ICI /  - LLI.URB/2014000064) 
Descripció obres: Projecte de connexió amb fibra òptica IES Lluís de Peguera. 
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Àrea de Territori i Paisatge  
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
4.1.1 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte de  millora i ampliació de la 

urbanització del carrer del Joc de la Pilota. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, de 
5 de desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. L’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació consistent en la millora i 
ampliació de la urbanització del carrer del Joc de la Pilota.  
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2. Els Serveis tècnics de la secció d’Obra Pública han procedit a la redacció del projecte 
anomenat “Millora i ampliació de la urbanització del carrer del Joc de la Pilota “, amb 
un pressupost per a coneixement de l’administració de tres-cents seixanta-vuit mil 
quatre-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-v uit cèntims (368.454,58 €) , 
IVA. Exclòs. 

 
3. El projecte complementa i forma part de les recents intervencions  de diversos carrers del 

centre històric propers al carrer del Joc de la Pilota L’objecte del projecte és la millora i 
ampliació de les infraestructures de xarxes de serveis i de la pavimentació de l’àmbit, 
corregint les irregularitats que presenta actualment, seguin els criteris  emprats en les 
intervencions dels carrers colindants. 

 
4. La Memòria del projecte incorpora, al seu Annex 4,  l’Estudi  de Seguretat i Salut a què fa 

referència l’article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

 
5. D’acord amb la memòria del projecte, l’àmbit  objecte del present projecte té la qualificació 

urbanística de Sistema Viari.Clau 1, i, parcialment, de Sistema d’Espais Lliures.Clau 
D3.Places i jardins urbans.  

 
6. L’execució del Projecte no comportarà cap afectació de béns i drets que s’hagin d’ocupar 

o expropiar. 
 

7. El Pressupost municipal de l’exercici 2014 no preveu cap aplicació pressupostària per a 
l’execució de les obres  objecte d’aquest projecte.  

 
 

Fonaments de dret 
 

1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra  municipal ordinària de primer 
establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a l’article 
12.1 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS), 

 
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. I l’article 31.1 disposa que, quan calgui, s’ha 
d’incloure en elm Projecte la relació detallada  dels béns i drets que s’hagin d’ocupar i, si 
s’escau, expropiar, com també la valoració individualitzada, als efectes expropiatoris .  

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

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

5. L’article 38.2 del ROAS  disposa que “l’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
butlletí informatiu local si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació”. 

 
6. L’article 22.2. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim   local, i 

l’article  52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que correspon al Ple 
municipal  l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
L’aprovació d’aquest projecte és  competència del Ple municipal, en no estar previst en 
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els pressupostos municipals. El Ple municipal, mitjançant acord de  17 de novembre de 
2011 , va delegar aquesta atribució a la Junta de Govern Local (de caràcter públic)  

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor delegat 
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat proposa a la Junta de Govern Local (de caràcter públic)  
l’adopció dels següent 

ACORD :  
 
1. APROVAR INICIALMENT  el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Millora i ampliació 
de la urbanització del carrer del Joc de la Pilota “, amb un pressupost per a coneixement de 
l’administració de tres-cents seixanta-vuit mil quatre-cents cinquanta - quatre euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (368.454,58 €) , IVA exclòs. 
 
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. 
 
4.- INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període d’informació 
pública, el Projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou 
acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d’informació 
pública. En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del Projecte al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del 
que disposa l’article38.2 del Reglament d’Obres,activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/95, de 13 de juny. “  
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serv eis Urbans 
 
4.2.1 Aprovar, si escau, l’atorgament de concession s de drets funeraris per 5 anys 

prorrogables, sobre sepultures del Cementiri munici pal, a favor de diversos 
sol·licitants. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis 
Urbans, d’1 de desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Vistes les sol·licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri municipal. 

Atès que l'article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de 
Manresa, estableix la regulació per atorgar concessions per períodes de 5 anys, 
prorrogables per successius períodes de cinc anys  fins a un màxim de 50 anys, i que es 
constituiran només amb motiu de la inhumació d’un cadàver consecutiva a la defunció, 
de restes  humanes i restes cadavèriques procedents d’un altre cementiri.  

Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
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concessions de dret funerari sobre nínxols previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a 
constitució de concessions temporals de dret funerari per cinc anys. 

Vist l’informe emès pel cap de la Secció  de Serveis Públics del Servei del Territori en 
data 01/12/2014.  

Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent : 

 

ACORD 
 

ATORGAR, als interessats relacionats a continuació la concessió de dret funerari pel 
període de 5 anys, prorrogables, amb subjecció a l’obligació de satisfer  la taxa per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal. 

 

Titular  (Cognoms, Nom, DNI)  
Període de 

la 
concessió 

 
Inici 

Beneficiari  (Cognoms, Nom, DNI)  Ref. 
procediment 

Sepultura: num i 
secció 
(codi) 

Final Beneficiari substitut  (Cognoms, Nom, DNI) 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4.2.2 Aprovar, si escau, l’atorgament de pròrroga d e concessions de drets funeraris 

per 5 anys del Cementiri municipal, a favor de dive rsos sol·licitants. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis 
Urbans, d’1 de desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Vistes les diferents sol·licituds de renovació de concessions de dret funerari temporal de 
5 anys, prorrogables, pel mateix període de temps. 
 

Atès que l’article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de 
Manresa estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de dret funerari sobre 
nínxols, per períodes de 5 anys, fins a un màxim de 50 anys mitjançant el pagament del 
cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
concessions de dret funerari sobre nínxols, previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a 
pròrrogues de concessions temporals per 5 anys.  

 

Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori de 
data 01/12/2014. 

 
Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent : 

ACORD 
 
PRORROGAR, per un període de 5 anys, les concessions temporals de dret funerari a 
favor dels interessats relacionats a continuació, de conformitat amb el que es disposa a 
l’article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa, 
amb aplicació de la taxa per utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal.  
 

 Sepultura:  Període de 
la 

concessió 

Titular  (Cognoms, Nom, DNI)  

Ref. 
procediment  

num i secció  Inici  Beneficiari  (Cognoms, Nom, DNI)  

 (codi)  Final  Beneficiari substitut  (Cognoms, Nom, DNI)  
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4.2.3 Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncies a concessions de drets funeraris 

del Cementiri municipal, presentades per diversos s ol·licitants. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis 
Urbans, d’1 de desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
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“Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, vint-i-cinc i/o 
cinquanta anys, presentades pels respectius titulars amb motiu d'haver sol·licitat la 
conducció o trasllat de les restes contingudes cap a una altra sepultura, o cap a un altre 
cementiri.   
 

Atès que conformitat amb l'article 61 del Reglament regulador del servei públic de 
cementiri municipal de Manresa, les sepultures en règim de concessió podran ser 
retrocedides pels seus titulars a l’Ajuntament, sempre que aquests no en tinguin la 
possessió amb caràcter provisional, abonant-se les quantitats que corresponguin en 
funció de l’aplicació de l’Ordenança fiscal.  

 

Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
concessions de dret funerari sobre nínxols previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, l'extinció de la concessió 
administrativa en els supòsits previstos a l'article 70 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del Patrimoni dels ens locals. 

 

Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori, en 
data 01/12/2014. 

 
Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent : 

ACORDS 

 

PRIMER .- ACCEPTAR  la renúncia a les concessions temporals de les sepultures 
relacionades a continuació, formulada pels respectius titulars, amb efectes des del dia 
següent a la data de presentació de la sol·licitud de conducció o trasllat de restes, o de 
retrocessió del dret funerari, i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin 
d'aplicar l'article 61 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de 
Manresa. 

 

Ref. procediment DADES DEL SOL·LICITANT 

Procd. i R.E. 
relacionats 

Període de 
la 

concessió 
 

Inici 
Titular: Nom i Cognoms 

Data Procd.. 
relacionat 

Sepultura: num i 
secció 
(codi) 

Final DNI 

Domicili 
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SEGON .- DECLARAR  l’extinció de les concessions sobre el domini públic del Cementiri 
municipal relacionades en l’acord anterior. 
 
TERCER .- DECLARAR  la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les sepultures 
que són objecte de renúncia. “ 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5. Àrea de Serveis a les Persones  
 
5.1 Regidoria delegada de Sanitat 
 
5.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient  sancionador per tinença de 

gossos potencialment perillosos sense llicència adm inistrativa. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Sanitat, de 5 de desembre 
de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En data  27 d’agost de 2014 es va presentar una instància a aquest Ajuntament per 
denunciar les condicions d’allotjament d’un gos al c/ Santa Llúcia, 29 1r. El 15 de 
setembre de 2014, el tècnic de la unitat de sanitat va fer una visita d’inspecció durant la 
qual va observar que hi havia un cadell d’american bull terrier de capa blanca que no 
disposa d’identificació electrònica ni documentació veterinària. En el moment de la 
Inspecció, el sr. XX va manifestar que el gos era propietat del seu germà XX, absent. 
 
Per resolució de la regidora delegada de sanitat de 16 de setembre de 2014 es va incoar 
expedient de protecció d’animals amb què es va ordenar el comís preventiu del gos de 
raça american bull terrier i es va atorgar un termini de 10 dies per tal de personar-se a la 
unitat de sanitat amb la finalitat de poder realitzar la identificació i cens de l’animal i 
sol·licitar la llicència administrativa de conducció de gossos potencialment perillosos. 
Aquesta ordre es va notificar al sr. XX en data 17 de setembre de 2014. 
 
El 29 de setembre de 2014 el sr. XX compareix a la unitat de sanitat i formula renuncia a 
la propietat de la gossa en favor de l’Ajuntament de Manresa, per tal que pugui ser 
donada en adopció. Tanmateix, la renúncia a la propietat del gos no invalida al fet que, 
el sr. X ha estat en possessió de gossos potencialment perillosos no identificats i sense 
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disposar de llicència administrativa, i en cap cas dels casos no ha pogut acreditat l’origen 
o el destí dels animals. Una conducta que ja consta en expedients precedents i sembla 
ser reiterat en aquest. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació 
al Sr. XX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, 
maltractament, tràfic i ensinistrament d’animals potencialment perillosos, es considerà 
procedent la incoació de l’expedient sancionador. 
 
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. La seva manca podrà ser considerada una infracció de caràcter molt greu, 
tipificada a 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. 
 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 
euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
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 21 de juliol de 2011 es 
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i pel Cap de la Secció de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Sanitat, en exercici de les competències  que m’han 
estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució núm. 6636 de 
22 de juliol de 2011, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer. - Incoar expedient sancionador al Sr. XX (NIE XXX) i domicili actual c/ Sant 
Miquel, 24 5è de Manresa per la presumpta infracció  administrativa consistent en: 
 

Estar en possessió d’un animals potencialment perillós sense disposar de la Llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, 
infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 
2.404,06 € i 15.025,30 €, 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 .- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap de Servei de Serveis 
Socials, Sanitat i Programes, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer .- Disposar que l’instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme 
i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
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Quart. - Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que 
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article 
135 de la Llei 30/1992 i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 
 
Cinquè .- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 42.4 de la Llei 
30/1992 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i 
notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del 
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables 
als interessats  
 
Sisè .- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular 
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 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. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general,  
 


