
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 34/2014 
Caràcter: ordinari públic  
Data: 25 de juny 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 
 
 
Absent  
 
Gerent  
Francesc de Puig Viladrich 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior  
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 31, que va tenir lloc el dia 10 de juny 
de 2014. 
 
 
2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local 29 i una part 

del local 28, immobles ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de 
l’entitat GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL. 

 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’alienació per mitjà de subhasta pública d’una finca de titularitat 

municipal ubicada a l’Avinguda Universitària, núm. 17 de Manresa. 
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2.1.3 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte de la concessió 
administrativa del servei d’estacionament vigilat de vehicles de motor en zones 
especials i determinades de la via pública de Manresa, sota control horari limitat. 

 
 
3. Àrea de Territori i Paisatge  
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mob ilitat 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la continuïtat de l’encàrrec de gestió de l’explotació de 

l’aparcament del Mercat Municipal Puigmercadal. 
 
3.1.2 Aprovar inicialment, si escau, el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Camí 

de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont Vell i l’accés a l’estació de RENFE 
T.M. de Manresa”. 

 
3.1.3 Acceptar, si escau, la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del 

Cementiri Municipal. 
 
3.1.4 Atorgar, si escau, la concessió de drets funeraris per un període de 5 anys, 

prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
3.1.5 Prorrogar, si escau, la concessió de drets funeraris per un període de 5 anys, 

prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal 
 
 
4. Àrea de Serveis a les Persones  
 
4.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la minuta de conveni de col·laboració entre el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, i 15 
museus de Catalunya, entre ells el Museu Comarcal de Manresa, per a l’establiment 
de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. 

  
 
5. Assumptes sobrevinguts  
 
 
6. 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. 31, que correspon a la sessió 
ordinària del dia 10 de juny de 2014 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat 
dels 7 membres presents. 
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2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d ’ús corresponent al local 29 i una 

part del local 28, immobles ubicats a l’octogonal 1 1 de la Font dels Capellans, 
a favor de l’entitat GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 19 de 
maig de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. En data 1 d’octubre de 2009 es va signar el conveni regulador de les condicions de la 
cessió d’ús corresponent al local núm. 29 i una part del local núm. 28, ubicats a 
l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de GEDI, Gestió i Disseny, SCCL. 
 
II. Segons el pacte cinquè de l’esmentat conveni, la durada inicial de la cessió anava des 
del mes de setembre de 2009 fins al mes de juny de 2011 (ambdós inclosos), amb 
possibilitat de pròrroga. 
  
III. En virtut d’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2013, la cessió 
d’ús en qüestió va ser prorrogada per un nou període d’un any, comprès entre l’1 de juliol 
de 2013  i el 30 de juny de 2014. 
 
IV. La cap de secció d’Ensenyament ha emès informe segons el qual proposa prorrogar 
novament la cessió en qüestió pel període d’un any, comprès entre l’1 de juliol de 2014 i 
el 30 de juny de 2015, tal com també es preveu a l’indicat pacte cinquè del conveni. 
 
V. Mitjançant proveïment amb referència registre de sortida número 23.846/07.04.14, es 
va donar audiència a GEDI, Gestió i Disseny, SCCL per tal que en el termini de 10 dies 
manifestés el seu interès a prorrogar la cessió d’ús. 
 
VI. Segons escrit amb referència registre d’entrada número 22.320/08.04.14, la senyora 
XXX, en representació d’aquesta entitat, ha manifestat la seva conformitat amb la 
pròrroga pel període d’un any. 
 
VII. El TAG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 
emès informe al respecte en data 19 de maig de 2014, en el qual conclou que la pròrroga 
de la cessió s’ajusta a dret. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Termini de la cessió d’ús.  El pacte cinquè del conveni que regula la cessió dels 
locals diu, literalment, el següent: 
 

/...“CINQUÈ.- Termini de la cessió d’ús.   
La cessió d’ús tindrà una durada des de l’inici del curs escolar 2009-2010 fins l’acabament 
del curs escolar 2010-2011, és a dir, des del mes de setembre de 2009 fins al mes de juny 
de 2011 (ambdós mesos inclosos).  

 
Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de forma 
expressa la pròrroga de la cessió per períodes d’un any, ”.../ 
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2a. Audiència a l'interessat.  S'ha practicat el tràmit d'audiència a la societat 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 
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 núm. 29 i una part del local núm. 28, 
ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat GEDI GESTIÓ I 
DISSENY, SCCL, per un període d’un any, comprès entre l’1 de juliol de 2014 i el 30 de 
juny 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. 
 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’alienació per mitjà de s ubhasta pública d’una finca de 

titularitat municipal ubicada a l’Avinguda Universi tària, núm. 17 de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de juny 
de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
Mitjançant resolució d’alcaldia de data 23 de maig de 2014 fou incoat expedient per a 
l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una finca de titularitat municipal ubicada a 
l’Avinguda Universitària, núm. 17 de Manresa, que respon a la descripció següent: 
 

Finca situada a l’’Avinguda Universitària, núm. 17, de Manresa, de mil set-cents sis metres 
quadrats amb dues centèsimes (1.706,02 m2), que consta dels límits següents: al Nord, 
amb el carrer Puigmal; al sud, amb equipament assistencial; a l’est, amb l’avinguda 
Universitària; i, a l’oest, amb la parròquia de la Mare de Deu de l’Esperança. 
 
Classificació urbanística  - Sòl urbà  
Qualificació urbanística  - Residencial en volums especials ( clau – 1.6.a) 
Edificabilitat   - 2.559,03 m2 
 
Inscripció registral:  
 
- 1.257,58 m2 provenen de la finca registral núm. 38.988, inscrita al Tom 2.142, Llibre 
771, Foli 207 del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa. 
 
- 448,44 m2 provenen de la finca registral núm. 4.713-N, inscrita al Tom 2.379, Llibre 
1.008, Foli 206 del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa. 
 
Inscripció a l’Inventari consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament: 
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- La finca registral 38.988 és inscrita a la fitxa núm. 331.66 
 
- La finca registral 4.713-N és inscrita a la fitxa núm. 331.187 

 
Els serveis tècnics municipals, segons informe emès en data 22 de maig de 2014, han 
valorat aquest immoble en SIS-CENTS TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS NOU EUROS 
AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (632.209,91 €) (IVA no inclòs). 
 
El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic en data 3 de juny de 2014, en el qual 
conclou que l’expedient d’alienació per mitjà de subhasta pública del local de referència, 
així com el plec de clàusules administratives que s’annexen s’adeqüen, quant als seus 
aspectes jurídics, a la legislació vigent. 
 
Consideracions jurídiques 
 
La normativa reguladora per a l’alienació d’un bé immoble es troba recollida, entre 
d’altres, en les disposicions següents: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
- 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. 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels 

ens locals. 
- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de contractes de les administracions públiques. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
 
L’article 209 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya prescriu les 
regles per a l’alienació de béns patrimonials, remarcant la necessitat de compliment de 
les normes sobre contractació dels ens locals. En termes similars es pronuncien els 
articles 28 i 40 del Reglament de Patrimoni dels ens locals. 
 
L’article 215 de l’esmentat text refós estableix que les disposicions sobre alienació, 
gravamen o cessió de béns patrimonials s’apliquen sens perjudici de les normes 
específiques que pot establir la legislació sectorial corresponent. 
 
Consta a l’expedient un informe de l’Interventor General de l’Ajuntament, que acredita 
que el valor de l’immoble que es posa a la venda no ultrapassa el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació.  
 
No obstant l’anterior, l’òrgan competent per acordar l’alienació és el Ple de la Corporació, 
perquè així ho preveu l’article 52.2, lletra p) del TRLMRLC, atès que aquesta alienació no 
està prevista en el pressupost municipal. Tanmateix, aquesta competència ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local per acord plenari de 21 de juliol de 2011. 
 
Tenint en compte que el valor del local objecte de subhasta tampoc ultrapassa el 25% 
dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació, d’acord amb l’article 
40 del RPEL és suficient donar compte de l’alienació al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de control de la 
legalitat. 
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Per part dels serveis jurídics municipals s’ha redactat el plec de clàusules administratives 
particulars que regirà el concurs públic per a l’alienació del local, plec que haurà de ser 
informat pel secretari i per l’interventor municipal prèviament a la seva aprovació. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent  
 
 

ACORD 
 
Primer .- ALIENAR,  mitjançant SUBHASTA PÚBLICA  per procediment obert, la finca de 
titularitat municipal ubicada a l’Avinguda Universitària, núm. 17, de Manresa, descrita a la 
part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon .- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que s’annexen a aquest dictamen i que hauran de regir la 
subhasta.  
 
Tercer .- CONVOCAR la subhasta pública per a l’alienació de la finca esmentada en el 
primer apartat, mitjançant inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 142 del 
TRLCSP. 
 
Quart .- DONAR COMPTE de la instrucció de l’expedient al departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya abans de la seva resolució 
definitiva, d’acord amb l’article 40 del RPEL. 
 
Cinquè .- FACULTAR  l’alcalde-president d’aquest Ajuntament perquè realitzi les 
actuacions que resultin necessàries i signi els documents oportuns, tan públics com 
privats, per a l’efectivitat dels acords precedents.” 
 
 
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ALIENACIÓ 
MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA D’UNA FINCA SITUADA A L ’AVINGUDA 
UNIVERSITÀRIA, NÚM. 17, DE MANRESA. 
 
 
CLÀUSULA 1  OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES 
 
El present plec de clàusules administratives particulars té per objecte regular la venda, mitjançant 
la forma d’adjudicació de subhasta, per procediment obert i sistema de tramitació ordinària, del bé 
immoble de propietat municipal que es descriu a la clàusula 3.1. 
 
 
CLÀUSULA 2  NORMES DEL CONTRACTE 
 
2.1 Quant a la preparació i adjudicació, el contracte es regeix pel present plec de clàusules i en 
allò que no estigués regulat en l’esmentat plec, per les disposicions següents: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
- 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. 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 

locals. 
- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic. 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 34, de 25 de juny de 2014             7 

      

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 
2.2 Quant als seus efectes i extinció, el contracte es regeix per les normes de dret civil, en 
especial per les disposicions aplicables del dret civil català; els articles 1445 i següents del Codi 
Civil, que regulen el contracte de compra venda; i per la legislació hipotecària. 
 

CLÀUSULA 3 OBJECTE DEL CONTRACTE I CONDICIONS EDIFI CACIÓ 
 
Constitueix l’objecte del contracte la venda per part de l’Ajuntament, mitjançant adjudicació per 
subhasta pública, d’una finca de titularitat municipal, ubicada a l’Avinguda Universitària, núm. 17, 
de Manresa, que respon a la descripció següent: 

 
Finca situada a l’’Avinguda Universitària, núm. 17, de Manresa, de mil set-cents sis metres 
quadrats amb dues centèsimes (1.706,02 m2), que consta dels límits següents: al Nord, 
amb el carrer Puigmal; al sud, amb equipament assistencial; a l’est, amb l’avinguda 
Universitària; i, a l’oest, amb la parròquia de la Mare de Deu de l’Esperança. 
 
Classificació urbanística  - Sòl urbà  
Qualificació urbanística  - Residencial en volums especials (clau – 1.6.a) 
Edificabilitat   - 2.559,03 m2 
 
Inscripció registral:  
 
- 1.257,58 m2 provenen de la finca registral núm. 38.988, inscrita al Tom 2.142, Llibre 
771, Foli 207 del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa. 
 
- 448,44 m2 provenen de la finca registral núm. 4.713-N, inscrita al Tom 2.379, Llibre 
1.008, Foli 206 del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa. 
 
Inscripció a l’Inventari consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament: 
 
- La finca registral 38.988 és inscrita a la fitxa núm. 331.66 
 
- La finca registral 4.713-N és inscrita a la fitxa núm. 331.187 
 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa en ple domini. La finca 38.988 en virtut de permuta 
formalitzada en escriptura pública, de 27 de març de 1992, atorgada pel notari de 
Manresa, senyor Antoni-Alfons Rosselló Mestre. I la finca 4-713-N en virtut de permuta 
formalitzada en escriptura pública, de 5 de juliol de 2001, atorgada pel notari de Manresa, 
senyor Juan Garcia Saez. 
 
Referència cadastral: 2116006DG0221A. 
 

 
CLÀUSULA 4  TIPUS DE LICITACIÓ 
 
El tipus de licitació (preu mínim que podrà oferir-se per a l’adquisició de la finca) es fixa en la 
quantia següent: 
 

SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE 
EUROS (764.974,00 €) 

 
L’import del tipus de licitació correspon als valor indicat en l’informe emès pels serveis tècnics 
municipals, al qual s’ha afegit el 21% en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, essent el seu 
desglossament el següent: 
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VALOR: SIS-CENTS TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS (632.209,91 €) 

 
IVA (21%):  CENT TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE 
EUROS AMB NOU CÈNTIMS (132.764,09 €) 

 
Aquest tipus de licitació podrà ser millorat pels licitadors, sempre a l’alça, i haurà d’incloure en tot 
cas el 21% corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 

CLÀUSULA 5  DESPESES 
 
L’adjudicatari restarà obligat a assumir les despeses següents:  
 

 
� Les despeses d’urbanització vinculades a la finca, que es detallen en la clàusula tercera 

del Plec de prescripcions tècniques reguladores de la subhasta.  
 
� L’abonament dels anuncis oficials que es publiquin, per una quantia màxima de SIS-

CENTS EUROS (600,00 €). 
 

� L’abonament de les despeses de formalització en escriptura pública del contracte, de 
qualsevol esmena que s’esdevingués amb posterioritat, dels impostos procedents, i de 
qualsevol altra despesa derivada de la venda del bé. 

 
 
CLÀUSULA 6 PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS 

LICITADORS 
 
6.1 Els licitadors presentaran la seva proposta en dos sobres tancats, ajustant-se al model i 
requisits que s’especifiquen: 
 
a) SOBRE NÚMERO 1. Portarà a l’anvers la menció següent: 
 

“Documentació administrativa que presenta ______________________ (identificació del 
licitador) a la subhasta pública per a l’adjudicació de la finca situada a l’Avinguda 
Universitària, núm. 17 de Manresa. 

 
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent: 
 
- La que acredita la personalitat del licitador, mitjançant el document nacional d’identitat o 

document que el substitueixi. 
 

Si el licitador no actua en nom propi, ha d’aportar: el seu propi document nacional d’identitat 
(o document que el substitueixi) i el poder notarial que acredita la seva representació i 
facultats, degudament inscrit, si s’escau, al Registre Mercantil. El poder notarial ha de ser 
validat pels serveis jurídics de l’Ajuntament. 
 
Si el licitador actua en nom i representació d’una persona jurídica espanyola, ha d’aportar 
també el seu document de constitució o modificació, que contingui els estatuts vigents de 
l’entitat, a més de l’escriptura d’apoderament corresponent, degudament inscrits al Registre 
Mercantil o en el registre oficial corresponent, en aquells supòsits en els quals la legislació 
d’aplicació obliga a l’esmentada inscripció. Si actua en nom i representació d’una persona 
jurídica estrangera, ha d’acreditar la capacitat d’obrar mitjançant el certificat corresponent de 
la representació diplomàtica espanyola al seu país o bé amb la certificació notarial 
degudament validada pel Ministeri d’Afers Exteriors i traduïda oficialment per un intèrpret 
jurat. 
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Tota la documentació esmentada en aquest apartat ha de presentar-se en document 
original, o fotocòpia degudament autenticada per fedatari públic. 
 

- Declaració signada pel licitador, de no trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat 
o d’incompatibilitat que preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II, capítol II, del 
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, i articles 9 i següents del Reglament 
LCAP, en allò que sigui d’aplicació en funció de l’objecte de la subhasta. 

 
- Declaració expressa i responsable del licitador, de trobar-se al corrent en el pagament de 

les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i de no tenir cap deute en via executiva 
amb l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb allò que disposen els articles 13 i 14 del 
Reglament de la LCAP. 

 
- Declaració signada pel licitador, segons la qual accepta com a suficient el títol de propietat 

de l’Ajuntament de Manresa sobre els béns a alienar, i declara conèixer i acceptar llur 
situació física, urbanística i registral. 

 
b) SOBRE NÚMERO 2. Portarà a l’anvers la menció següent: 
 

“Proposta econòmica que presenta ___________________ (identificació del licitador) a la 
subhasta pública per a l’adjudicació de la finca situada a l’Avinguda Universitària, núm. 17 de 
Manresa. 
 
Aquest sobre haurà de contenir: 
 
1) L’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representa, i redactada segons el 
següent model: 

 
“El senyor / La senyora ___________________ , major d’edat, amb domicili a 
_______________ i document nacional d’identitat núm. ____________ , en nom propi (o en 
representació de ___________________ amb domicili a ___________ i DNI/CIF n. ________ 
com acredita ____________), assabentat/ada de les condicions que s’exigeixen per optar a 
l’adjudicació de la finca situada a l’Avinguda Universitària, núm. 17 de Manresa, de propietat 
municipal, es compromet a comprar l’esmentada finca pel preu total de ___________ EUROS 
(en lletres i números), IVA inclòs, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars 
del contracte que accepta íntegrament. 

 
(Lloc, data i signatura del licitador)” 

 
 
6.2 Els licitadors presentaran els dos sobres de forma simultània. 
 
 
CLÀUSULA 7 PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
7.1 Les proposicions per prendre part en la subhasta pública es presentaran a l’oficina de 
Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions (Plaça Major núm. 5, 1r pis, de 
MANRESA), durant el termini de 30 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació 
de l’anunci de convocatòria del concurs en el Butlletí Oficial de la Província, des de les 9.00 fins a 
les 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius al municipi, o bé per correu dins del mateix 
termini d’admissió. 
 
En el cas que la documentació sigui tramesa per correu, el proponent haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a la dependència que tramita 
l’expedient la remissió de l’oferta mitjançant tèlex o telegrama a l’adreça que s’indica en aquest 
apartat, o fax al número 93.878.23.98, el mateix dia que s’envia. Sense concórrer ambdós 
requisits, no serà admesa la documentació si és rebuda per la dependència que tramita 
l’expedient amb posterioritat a la data i hora de finalització del termini assenyalat a l’anunci. Així 
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mateix, si han transcorregut 10 dies des d’aquella data sense haver-se rebut la documentació, 
aquesta no serà admesa en cap cas (art. 80.4 Reglament LCAP). 
 
Als efectes que preveu l’article 80.4 del RGLCAP, es fa constar que s’admet el correu electrònic 
com a forma de remissió de l’anunci de presentació de l’oferta. S’estableix com adreça de correu 
electrònic per a l’anunci de la tramesa per correu postal la següent: contractacio@ajmanresa.cat 
 
La remesa de l’anunci per correu electrònic només serà vàlida si compleix amb les condicions que 
assenyala l’article 80.4 del RGLCAP. 
 
El contingut del fax, telegrama o correu electrònic s’ajustarà al model següent: 
 
 /... Ajuntament de Manresa 
 Unitat de Gestió Patrimonial 
 

Concurs convocat per l’Ajuntament de Manresa per a l’alienació, mitjançant subhasta 
pública, de la finca situada a l’Avinguda Universitària, núm. 17 de Manresa, de propietat 
municipal. 
Presentada proposició el dia ----------. Certificat número -------- . 
 
Nom del licitador.../  

 
7.2 El plec de clàusules estarà a disposició de tots els interessats en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament de Manresa (www.ajmanresa.cat) o a l’oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions–Unitat de Gestió Patrimonial-. 
  
7.3 En el supòsit de finalitzar el termini de presentació de proposicions en dissabte, aquest 
quedarà prorrogat automàticament fins al dia hàbil següent. 
 
7.4 Per obtenir la validació del poder de representació de persona física o jurídica, haurà de 
presentar-se una còpia autèntica o certificada de l’escriptura pública de poder i, en el seu cas, de 
l’escriptura que conté els estatuts vigents de la persona jurídica.  
 
 
CLÀUSULA 8 MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPO SICIONS 

8.1 L’endemà de l’últim dia hàbil per a la presentació de proposicions la Mesa es reunirà en acte 
no públic per qualificar la documentació inclosa en els sobres número 1. Si aquest dia s’escaigués 
en dissabte, la Mesa es reunirà el primer dia hàbil que li segueixi. 
 
Si s’observessin deficiències esmenables, s’atorgarà al licitador un termini de tres (3) dies per 
esmenar-les. La notificació s’entendrà vàlidament feta per la remissió d’un fax al número que el 
licitador hagués assenyalat o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça indicada pel 
licitador. 
 
Si les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació serà negativa i la proposició 
quedarà exclosa de la licitació. 
 
8.2 La Mesa de contractació es constituirà en un acte públic, a la Casa Consistorial o en alguna 
de les seves dependències externes, a les 13 hores del quart dia hàbil següent al d’expiració del 
termini de presentació de proposicions, llevat que alguna de les ofertes s’hagi presentat per 
correu o bé que en l’acte previ de qualificació de la documentació s’hagi atorgat termini per 
esmenar deficiències advertides, com s’esmenta en l’apartat anterior. 

 

En el cas que alguna oferta s’hagi presentat per correu, l’acte de constitució de la Mesa tindrà lloc 
a les 13 hores de l’onzè dia hàbil següent al d’expiració del termini de presentació de 
proposicions. 
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Si el dia en què pertoquí reunir-se s’escaigués en dissabte, la Mesa es reunirà el primer dia hàbil 
que li segueixi. 

 

8.3 En aquest acte públic es procedirà a l’obertura del SOBRE NÚMERO 2 dels presentats pels 
licitadors admesos, que conté la proposició econòmica. L’acte començarà amb la lectura per part 
del secretari de la mesa de l’anunci de licitació. A continuació el president procedirà al recompte 
de les proposicions presentades, les confrontarà amb els assentaments del llibre registre, 
comunicarà al públic el nombre de proposicions rebudes i el nom dels licitadors i convidarà als 
interessats a què puguin comprovar els sobres presentats. Abans de l’obertura del primer sobre, 
es convidarà als assistents a què manifestin els dubtes que tinguin o demanin les explicacions 
que estimin necessàries, amb l’advertiment que des del moment d’iniciar-se l’obertura dels sobres 
no s’admetrà cap tipus d’interrupció.  

La manca de signatura de la proposició per persona amb poders suficients podrà ser esmenada 
en el termini de vint-i-quatre (24) hores, a comptar de la notificació verbal de l’existència del 
defecte, feta per la mesa de contractació en el mateix acte d’obertura de les proposicions. La no 
esmena d’aquest defecte és causa de no acceptació de l’oferta del licitador. 

Finalitzada l’obertura de totes les proposicions, la mesa procedirà a formular la proposta 
d’adjudicació del contracte a favor del postor que hagi ofert el preu més alt. Si dues o més 
propostes tenen el mateix import, la mesa farà la proposta d’adjudicació a favor d’una d’elles 
mitjançant sorteig.  

En cas de discordança entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i números prevaldrà 
la xifra consignada en lletres. 

 

8.4 La mesa de contractació estarà constituïda per un president, quatre vocals i un secretari, que 
seran els següents: 

  
President. Serà president de la mesa, el regidor delegat d’Hisenda i Governació, que podrà ser 
substituït per qualsevol altre regidor/a, a proposta seva. 

  
Vocals. Seran vocals de la mesa: 
-  El secretari general de l’Ajuntament o funcionari/a que el substitueixi. 
-  L’interventor general de l’Ajuntament o funcionari/a  que el substitueixi. 
- El cap de secció de Planejament o funcionari/a que el substitueixi 
- El cap del servei de Gerència, Planificació i suport a l’Alcaldia o funcionari/a que els substitueixi. 
  
Secretari. Actuarà com a secretari de la mesa el cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions o funcionari/a que el substitueixi. 
 
 
CLÀUSULA 9  ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ  

La proposta d’adjudicació del contracte, formulada per la Mesa, s’elevarà a l’òrgan de 
contractació, que en farà l’adjudicació en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la data 
d’obertura de les proposicions. De no acordar-se l’adjudicació del contracte dins d’aquest termini, 
els licitadors admesos al concurs tindran dret a retirar la seva proposició. 

 
 
CLÀUSULA 10  GARANTIA DEFINITIVA 
 
Prèviament a l’acord d’adjudicació de l’òrgan de contractació, el licitador que sigui proposat com a 
adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5 per 100 de l’import 
d’adjudicació, emprant qualsevol de les formes previstes per l’article 96 del Reial Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de contractes del sector 
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públic i articles 61 i 62 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprovà el 
Reglament que desenvolupa aquesta Llei. 
 
A aquest efecte, l’Ajuntament de Manresa atorgarà un termini de 10 dies al licitador per tal que 
presenti documentació acreditativa d’haver constituït la garantia, mitjançant un correu electrònic a 
l’adreça que el licitador hagi indicat. 
 
 
CLÀUSULA 11 ESCRIPTURA PÚBLICA DE COMPRAVENDA 

Adoptat l’acord per l’òrgan de contractació, s’atorgarà la corresponent escriptura pública 
autoritzada per un dels notaris amb seu a Manresa i, immediatament, per part del comprador, es 
sol·licitarà al Registrador de la Propietat la seva inscripció en el Registre. 

Un cop formalitzada l’escriptura, s’iniciaran els tràmits per retornar a l’adjudicatari la garantia 
definitiva del 5% del preu de licitació. 

 

CLÀUSULA 12 JURISDICCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els actes administratius de preparació i adjudicació del contracte tindran la naturalesa d’actes 
separables, i seran impugnables davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. Les 
controvèrsies que sorgeixin derivades dels efectes i extinció del contracte seran competència de 
la jurisdicció civil.” 
 

 
“PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE L’A LIENACIÓ MITJANÇANT 
SUBHASTA PÚBLICA D’UNA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA U NIVERSITÀRIA, NÚM. 17, 
DE MANRESA 
 
 
Primera. Objecte del plec. L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir les 
característiques de la finca objecte d’alienació per subhasta pública ubicada a l’Avinguda 
Universitària, núm. 17 de Manresa.  
 
Segona. Condicions de la finca. La finca objecte de subhasta serà adjudicada en les seves 
condicions actuals, que seran acceptades per l’adjudicatari i que són les següents: 
  

� La parcel·la disposa parcialment de vorera i calçada completament urbanitzades en el 
front de l’Avinguda Universitària. 

 
� L’Avinguda Universitària disposa de totes les xarxes de serveis. 

 
� La parcel·la no disposa de vorera pel carrer Puigmal, i la calçada existent es concreta en 

un vial asfaltat provisional. 
 

� El tram del carrer Puigmal vinculat a la parcel·la només disposa de la xarxa de 
clavegueram. 

 
� L’interior de la parcel·la està afectat per la servitud de pas del clavegueró de la xarxa de 

sanejament (Ø 300) corresponent a la parcel·la que llinda al sud, ocupada per l’edifici d’ús 
social d’habitatges tutelats. 

 
� L’interior de la parcel·la està afectat pel pas d’un reg de la Sèquia de Manresa. 

 
� Les escomeses de les xarxes de serveis a límit de parcel·la es concreten únicament en 

un clavegueró de la xarxa de sanejament situat al carrer Puigmal. 
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� La rasant actual del carrer Puigmal no es correspon a la prevista en el projecte de 

prolongació provisional del carrer Puigmal, aprovat definitivament en data 16 de març de 
2012. 

 
� No hi ha cap projecte d’urbanització aprovat definitivament que defineixi l’avinguda 

prevista pel planejament vigent, seguint el traçat del carrer Puigmal.  
 
Tercera. Despeses d’urbanització vinculades a la fi nca.  L’adjudicatari de la finca subhastada 
s’obliga a fer-se càrrec de les despeses següents, vinculades a la seva urbanització: 
 

� Urbanització de la totalitat de l’àmbit definit en els plànols annexes, amb les 
característiques d’ordenació i materials, modificació de rasants i xarxes de serveis 
definits en la documentació adjunta. 

 
� Protecció o desviament del clavegueró dels habitatges tutelats, a redactar per 

l’empresa Aigües de Manresa, en funció del projecte de la llicència d’edificació 
que s’hi demani. 

 
� Protecció o desviament del reg de la Sèquia, a redactar per l’empresa Aigües de 

Manresa, en funció del projecte de la llicència d’edificació que s’hi demani. 
 

� Escomeses de serveis, a redactar per cada companyia de serveis, en funció del 
projecte de la llicència d’edificació que s’hi demani. 

 
� Als efectes de l’avaluació dels terrenys objecte de subhasta, s’autoritza a tots els 

interessats a fer les comprovacions o estudis tècnics que considerin adients, els 
quals seran a càrrec seu.” 

 
 
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. 
 
 
2.1.3 Aprovar, si escau, la devolució de garantia d el contracte de la concessió 

administrativa del servei d’estacionament vigilat d e vehicles de motor en 
zones especials i determinades de la via pública de  Manresa, sota control 
horari limitat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de juny 
de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de maig de 1995, va 

adjudicar la concessió administrativa del servei municipal d’estacionament vigilat de 
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de 
Manresa, sota control horari limitat, a favor de l’entitat mercantil Aparcamientos  
Concertados, S.A. 

 
II. El cap de l’Oficina de Contractació,  Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha emès 

un informe, en data 4 de juny de 2014, en què conclou que, havent finalitzat el servei, el 
retorn la garantia dipositada a la mercantil Aparcamientos  Concertados, S.A., s’ajusta a 
dret. 

 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 34, de 25 de juny de 2014             14 

      

Consideracions jurídiques 
 

1. La normativa sobre contractació administrativa preveu que la garantia definitiva 
dels contractes, constituïda per assegurar el seu compliment, serà retornada un 
cop el contracte s’hagi extingit i no s’acrediti cap incompliment imputable al 
contractista. 

 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el ple de la 

corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb 
l’article 274 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

  
 Tanmateix, per resolució de 6 de juliol de 2011, l’exercici d’aquesta 
 competència ha estat delegat a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Tornar a l’entitat mercantil Aparcamientos Concertados, SA (A-28.732.915, Avinguda 
Ramon y Cajal, 10 entreplanta, 03003 Alacant),  l'import de 6.869,97 Euros (1.143.066 
PTES), que corresponen a la garantia definitiva constituïda per respondre del compliment 
del contracte de la concessió administrativa del servei municipal d’estacionament vigilat 
de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de 
Manresa, sota control horari limitat, adjudicat per acord del ple de la corporació de 16 de 
maig de 1995, amb fonament al compliment contractual.” 
 
 
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 de Territori i Paisatge  
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mob ilitat 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la continuïtat de l’encàrr ec de gestió de l’explotació de 

l’aparcament del Mercat Municipal Puigmercadal. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Mobilitat, de 3 de juny de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. Mitjançant resolució d’alcaldia de 26 de març de 2013, ratificada per acord de la 
Junta de Govern de data 2 d’abril, es va aprovar, amb caràcter provisional, 
l’encàrrec de gestió de l’explotació de l’aparcament del Mercat M unicipal 
Puigmercadal  a favor de la societat anònima municipal FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA SA (FORUM SA), titular del NIF A-
60.490.067, amb domicili a la Plaça Immaculada núm. 3 baixos de Manresa, per 
raons d’eficàcia, d’acord amb allò que estableix l’article 15 de la LRJPAC i 
l’article 10 de la LRJPAPC.  
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L’explotació de l’aparcament es duu a terme amb subjecció al Reglament 
d’organització i funcionament del Mercat Municipal Puigmercadal, aprovat pel 
Ple de la Corporació, en data 20 de setembre de 2010, i publicat al BOPB en 
data 21 d’octubre de 2010. 
 
El contingut de l’encàrrec de la gestió de l’explotació de l’aparcament es va 
aprovar en els següents termes: 

 
RÈGIM ECONÒMIC 
L’Ajuntament de Manresa no satisfarà cap tipus de retribució a FORUM SA en 
virtut del present encàrrec. 
 
FORUM SA podrà percebre els ingressos derivats de l’explotació de l’aparcament, 
per aplicació als usuaris de les tarifes aprovades per la Junta de Govern Local de 
27 de febrer de 2012, que es detallen a continuació: 
 
Concepte Base imposable IVA 21% TARIFA
Tarifa (preu per minut) 0,0261 0,0055 0,0316
Tarifa clients Mercat (1 hora) 0,72 0,15 0,87 
Pupil·latge 24 hores (€/mes) 77,33 16,24 93,57 
Pupil·latge nocturn tarifa general (€/mes) 53,69 11,27 64,96 
Pupil·latge nocturn residents zona (€/mes) 47,26 9,93 57,19 
 
Quan a les obligacions econòmiques FORUM SA assumirà el pagament de les 
tarifes del servei del Mercat Municipal, en aplicació dels coeficients de repercussió 
per grups de despesa del conjunt de l’edifici, on hi figura la participació de 
l’aparcament en un 7,502% sobre les despeses del grup I (despeses generals). La 
tarifa vigent, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 18 de juny de 
2013, és la següent: 
 
Unitat de local Tarifa (€/mes) IVA 21% TOTAL (€/mes)
PARQUING 907,14 € 190,50 € 1.097,64 €  
Aquest import s’abonarà a la concessionària del mercat. 
 
CONDICIONS D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI  
En relació a les condicions tècniques de la prestació del servei, es considera 
adient mantenir les prestacions estipulades en el plec de clàusules de la 
concessió anterior. 
 
FORUM SA mantindrà les modalitats d’explotació del servei: 
a) en règim obert o de rotació 
b) en règim de pupil·latge complert les 24 h del dia 
c) en règim de pupil·latge nocturn, de les 21h a les 8h del dia següent 
 
L’horari del règim obert o de rotació serà el següent: 

� DIES LABORABLES: de les 0h fins a les 3h i de les  7h a les 24h 
� DIES FESTIUS:         de les 0h fins a les 4h i de les 16h a les 24h 

 
No obstant, FORUM SA podrà proposar aquells canvis o millores en el règim de 
funcionament que estimi adients als efectes d’optimitzar el servei i millorar la 
rendibilitat de la instal·lació. Qualsevol canvi requerirà l’aprovació de l’Ajuntament 
de Manresa, previ informe dels tècnics supervisors. 
 
SUPERVISIÓ DE L’ENCÀRREC  
Els tècnics municipals que supervisaran l’execució d’aquest encàrrec provisional 
seran: 
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� Sra. QUERALT TORRES PLA, cap de Secció de Mobilitat 
� Sra. MARIA ÀNGELS CLOTET MIRÓ, cap de Servei dels Serveis del Territori 

 
II. La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2013, 

va prorrogar l’encàrrec de gestió per un termini d’un any; i va aprovar la 
modificació del règim horari de l’aparcament del Mercat Municipal Puigmercadal, 
en les modalitats de règim obert i de rotació, establint la següent franja horària:  

  Dies laborables:  de les   7 hores a les 23 hores. 
  Dies festius:   de les 16 hores a les 23 hores. 

 
III. La vigència de l’encàrrec vigent finalitza el proper 30 de juny de 2014.  

 
IV. Vista la proposta emesa per la cap de Secció de Mobilitat i la cap del servei de 

Serveis del Territori, de data 9 de maig de 2014, en relació a la pròrroga 
l’encàrrec de gestió de l’explotació de l’aparcament del Mercat Puigmercadal. 

 
V. El cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 

emès un informe, en data 3 de juny de 2014, en què conclou que donar 
continuïtat a l’encàrrec de gestió de l’explotació de l’aparcament del Mercat 
Puigmercadal, a favor de la societat anònima municipal FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA SA (FORUM SA), s’ajusta a dret. 

 
 
Consideracions jurídiques 
 
L'òrgan competent per aprovar la continuïtat de l’encàrrec, amb caràcter indefinit, és el 
Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la 
disposició addicional segona del TRLCSP. 
Tanmateix, per acord de Ple de 21 de juliol de 2011, l’exercici d’aquesta competència ha 
estat delegat a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat de Mobilitat, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. Donar continuïtat, amb caràcter indefinit, a l’encàrrec de gestió de l’explotació 
de l’aparcament del Mercat Municipal Puigmercadal, a favor de la societat anònima 
municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA SA (FORUM SA), 
en tant en quant no s’acordi la modificació de la prestació del servei.” 
 
 
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 inicialment, si escau, el projecte d’ obra municipal ordinària anomenat 

“Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el P ont Vell i l’accés a l’estació 
de RENFE T.M. de Manresa”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, de 
5 de juny de 2014, que es transcriu a continuació: 
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“Fets 
 

1. L’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació consistent en la  construcció 
d’un camí de vianants a la carretera  C-1411b entre  el Pont Vell i l’accés a l’estació 
de RENFE del terme municipal  de Manresa .  

 
2. En el marc d’aquesta actuació s’ha procedit a la redacció, mitjançant l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, del projecte anomenat “ Camí de vianants a 
la carretera  C-1411b entre el Pont Vell i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. de 
Manresa “  , amb un pressupost per a coneixement de l’administració de  Dos-cents 
quaranta mil set-cents trenta set euros amb un cènt im (240.737,01 €), sense IVA. .  

 
3. En data 2  de maig de 2014 , la DIPUTACIÓ DE BARCELONA ha fet  lliurament del 

Projecte a l’Ajuntament.   
 

4. En data 28 de maig de 2014  l’Arquitecta Cap de la Secció d’Obra Pública dels Serveis del 
Territori ha emès informe tècnic fent constar el següent :  

 
a. Que l’esmentat projecte d’obra municipal ha de classificar-se com a “obra 

ordinària”, de conformitat amb l’article 12 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i, 
dins d’aquestes, en la tipologia prevista a l’apartat 3r. d’aquest mateix article, 
considerant que el seu objectiu comporta els elements que defineixen aquest 
tipus d’obres d’acord amb l’esmentada definició legal. 

b. Que el projecte presentat comprèn tota la documentació tècnica necessària 
d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria urbanística.  

 
5. La Memòria del projecte incorpora, al seu Annex 16 ,  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.  

 
6. L’actuació per objecte la connexió per a vianants entre l’estació de RENFE  el Pont Vell, 

mitjançant la construcció d’una passarel·la volada sobre la llera del riu. La construcció no 
comporta l’afectació o expropiació de béns i drets que hagin ser objecte d’ocupació.  

 
7. L’actuació afecta el Pont Vell i el seu entorn, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN) ; els murs de la carretera C-1411B, inclosos en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni de Manresa 2010 ; i la llera del riu Cardener, inclosa en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni geològic i Paleontològic  de Manresa 2010. El Projecte inclou un 
informe sobre els valors històrics, artístics i arqueològics  d’aquests béns, i sobre el seu 
estat actual, i també d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposa.  

 
8. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, en sessió de 28 de 

febrer de 2014, va aprovar el Projecte constructiu del “ Camí de vianants a la carretera  
C-1411b entre el Pont Vell i l’accés a l’estació de  RENFE. T.M. de Manresa “ , amb la 
condició que si durant la intervenció arqueològica es localitzen elements del pont no 
documentats, caldrà presentar una proposta concreta de tractament d’aquests, per a la 
prèvia aprovació de l’esmentada Comissió.  

 
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.  
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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”. I l’article 37.2 del ROAS estableix que la informació pública del projecte és de 
trenta dies com a mínim i, simultàniament a la informació pública, s’ha de sotmetre a 
informe o autorització d’altres administracions, quan així ho exigeixi la legislació sectorial, 
i s’ha de notificar individualment a les persones directament afectades  que figurin  ala 
relació de béns o drets que s’hagin d’ocupar i, si s’escau, d’expropiar . De conformitat 
amb l’article 65.1 del ROAS, quan no s’hagin presentat reclamacions o al·legacions dins 
del període d’informació pública i audiència als interessats, l’acord d’aprovació inicial 
esdevé definitiu. 

 
4. 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. 
 

5. L’article 34 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, estableix 
que qualsevol intervenció que es pretengui realitzar  en un monument històric, zona 
protegida o entorn de protecció, ha d’ésser autoritzada pel Departament de cultura de la 
Generalitat. Aquesta autorització només és preceptiva mentre l’Ajuntament no hagi 
aprovat els corresponents instruments urbanístics de protecció a què fa referència l’article 
33.2 de l’esmentat text legal.  L’apartat 3 de l’article 34 esmentat disposa que  qualsevol 
projecte d’intervenció en un bé immoble d’interès nacional ha d’incloure un informe sobre 
els seus valors històrics, artístics i arqueològics i sobre el seu estat de conservació, i 
també d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposa.  

 
6. 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”. 

 
7. 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 
els pressupostos municipals. El Ple municipal, mitjançant acord de  17 de novembre de 
2011 , va delegar aquesta atribució a la Junta de Govern Local, quan el pressupost per 
coneixement de l’administració no superi els 300.000,00 €. 

 
  
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   l’adopció del següent  

 
ACORD :  

 
1. APROVAR INICIALMENT  el projecte d’obra municipal ordinària anomenat  “Camí de vianants 
a la carretera  C-1411b entre el Pont Vell i l’accé s a l’estació de RENFE. T.M. de Manresa “  , 
amb un pressupost per a coneixement de l’administració de  Dos-cents quaranta mil set-cents 
trenta set euros amb un cèntim (240.737,01 €), sens e IVA.  
 
2. DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi  de seguretat i salut, en ompliment 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 (ROAS).  
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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 i 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 
Decret 179/1995, 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. 
 
 
3.1.3 Acceptar, si escau, la renúncia a concessions  temporals de drets funeraris 

del Cementiri Municipal. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis 
Urbans, de 2 de juny de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“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 02/06/2014. 

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. 
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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 

FUN.REN 
2014000021 02/03/2008 

FUN.TRA/201400
0028 

E2014024579 

JACINTA CAMPRUBI TULLEUDA 

17/04/2014 

83 St. Josep 
(13460083) 

02/03/2013 
36720553 

C de BARCELONA 6, 3r 1a 
MANRESA 

 

FUN.REN 
2014000022 28/08/2012 

FUN.TRA/201400
0018 

E2014020677 

PILAR FORTUÑO GARUZ 

02/04/2014 

412 St. Joan 
(13120412) 

28/08/2017 
18122508 

C de SANT JOSEP 55, 5e 
MANRESA 

 

FUN.REN 
2014000023 15/07/2011 

FUN.TRA/201400
0032 

E2014028887 

MANUELA CANDON CASTILLO 

12/05/2014 

69 Sant Andreu 
(12950069) 

15/07/2016 
31760755 

GRUP FONT DELS CAPELLANS 
2, 3r 2a 

MANRESA 
 

FUN.REN 
2014000024 13/05/2009 

FUN.FCO/201400
0027 

E2014030744 

M.CRUZ LOPEZ RODRIGO 

21/05/2014 

366 St. Ignasi 
(13210366) 

13/05/2014 
39305172 

GRUP FONT DELS CAPELLANS 
4, 6e 3a 

MANRESA 
 

 
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. 
 
 
3.1.4 Atorgar, si escau, la concessió de drets fune raris per un període de 5 anys, 

prorrogables, per utilització privativa de domini p úblic al Cementiri 
Municipal. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis 
Urbans, de 2 de juny 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.  
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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 
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 02/06/2014.  

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) 

MARTI PINTO ANA, 39294015 19/03/2014 

COLOM MARTI MARTA, 39365868 FUN.C05 
2014000013 

1221 St. Maurici 
(10151221) 

19/03/2019 
COLOM MARTI JUDIT, 39372572  

MASNOU PRATDESABA JOSEP, 33936995 26/03/2014 

PRAT BADIA FRANCISCA, 40588824 FUN.C05 
2014000014 

154 St. Maurici 
(10150154) 

26/03/2019 
 

SOLERA ORTIZ AMPARO, 39329749 29/03/2014 

SOLERA BELVER JACINTO, 39202957 FUN.C05 
2014000015 

159 Sta. Clara 
(12850159) 

29/03/2019 
 

RAMOS CASERO DOLORES, 39330757 31/03/2014 

ALMAZAN RAMOS DOLORS, 41013672 FUN.C05 
2014000016 

141 St. Pere 
(13350141) 

31/03/2019 
 

ALIGUER PUJOL TERESA, 39310333 10/04/2014 

CRUZ GARCIA MIGUEL, 39305887 FUN.C05 
2014000017 

129 St. Josep 
(13450129) 

10/04/2019 
 

CALVO SALVADOR PILAR, 17815495 20/04/2014 

PASCUAL CALVO XAVIER, 39343253 FUN.C05 
2014000018 

81 St. Josep 
(13450081) 

20/04/2019 
 

GARRIDO PONS FRANCISCO, 39336558 19/04/2014 
FUN.C05 

2014000019 
46 St. Carles 

(13850046) 

19/04/2019 
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QUER ARIÑO ROSA, 39285761 25/04/2014 

CAMPILLO QUER MARIA ALBA, 39353634 FUN.C05 
2014000020 

852 St. Maurici 
(10160852) 

25/04/2019 
 

VENDRELL FARGAS PERE, 39319693 28/04/2014 

FLOTATS GALOBART CARMEN, 39327489 FUN.C05 
2014000021 

15 St. Fruitós, s/l 
(10450015) 

28/04/2019 
 

 
 
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. 
 
 
3.1.5 Prorrogar, si escau, la concessió de drets fu neraris per un període de 5 

anys, prorrogables, per utilització privativa de do mini públic al Cementiri 
Municipal 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis 
Urbans, de 2 de juny 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 02/06/2014. 

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.  
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 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) 

FUN.PRO 784 St. Joan  
MECO HERRERA LAURA, 39368593 

2012001111 (13160784) 03/09/2012 GIL MECO SAGRARIO, 39474346 

  03/09/2017  

FUN.PRO 111 St. Ramon  
SALGUERO TREJO INES, 08629352 

2013000155 (13620111) 19/02/2012 SAEZ SALGUERO ANGEL, 39332143 

  19/02/2017   

FUN.PRO 426 St. Ignasi  
CASTAÑARES SANCHEZ ALICIA,  

39312050 

2014000074 (13210426) 28/04/2014 ,  

  28/04/2019   

FUN.PRO 225 St. Jaume  
GARCIA RIVAS INNOCENCI, 39346568 

2014000084 (13750225) 10/06/2012 BAENA RUIZ EVA MARIA, 77741974 

  10/06/2017   

FUN.PRO 469 St. Joan  
VILLAMEDIANA MASA PERPETUA, 39189043 

2014000093 (13140469) 14/04/2014 TRIGUEROS VILLAMEDIANA MARIA DEL 
CARMEN, 39275832 

  14/04/2019 TRIGUEROS VILLAMEDIANA NURIA, 39293700   

FUN.PRO 9 Verge de Núria  
URBANO PINO JOSE, 29949819 

2014000097 (12750009) 16/05/2014 URBANO PINO MARINA, 39278763 

  16/05/2019   

FUN.PRO 191 St. Jaume  
GOMEZ GARCIA MANUEL, 39307858 

2014000098 (13760191) 22/05/2014 GOMEZ GONZALEZ MANUELA, 39371306 

  22/05/2019   

FUN.PRO 96 Sant Andreu  
PETITBO TORRAS ISABEL, 39285221 

2014000100 (12930096) 08/04/2014 MERCADAL PETITBO JORDI, 39379981 

  08/04/2019   

FUN.PRO 897 St. Joan  
BAYONA TORNE ROC, 39307002 

2014000101 (13150897) 17/05/2014 CUENCA ANGUIX ROSA MARIA, 77728013 

  17/05/2019   

FUN.PRO 648 St. Maurici  
LOPEZ LOPEZ NATIVIDAD, 39319859 

2014000102 (10160648) 12/05/2014 LOPEZ CANO ANTONIO, 39301934 

  12/05/2019   

FUN.PRO 1404 St. Maurici  
AYALA MARTIÑAN JOSE, 25567224 
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2014000104 (10161404) 27/05/2014 PORTALES PULIDO DOLORES, 39336687 

  27/05/2019   

FUN.PRO 783 St. Joan  
VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL, 
39346275 

2014000105 (13150783) 05/02/2014 CHAVARRIA PIORNO CARMEN, 75464214 

  05/02/2019   

FUN.PRO 95 St. Jaume  
HOYOS DELGADO GABRIEL, 17105807 

2014000106 (13760095) 13/05/2014 HOYOS DELGADO MIGUEL ANGEL, 39294768 

  13/05/2019   

FUN.PRO 20 Verge de Núria  
MESA MESA MERCEDES, 77734108 

2014000107 (12750020) 28/05/2014 MESA MESA MARIA DE LA CRUZ, 39358624 

  28/05/2019   

FUN.PRO 39 Sant Andreu  
ARGUDO GARROTE MIGUEL ANGEL,  

39328896 

2014000108 (12950039) 13/05/2014 ARGUDO GARROTE ALEJANDRO, 39333106 

  13/05/2019   

FUN.PRO 503 St. Maurici  
BLANCO MORENO DAVID, 39376607 

2014000110 (10160503) 15/05/2014 JIMENEZ MARTINEZ DIDAC, 39313738 

  15/05/2019   

 
 
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 Serveis a les Persones  
 
4.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la minuta de conveni de co l·laboració entre el Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu  Nacional d’Art de 
Catalunya, i 15 museus de Catalunya, entre ells el Museu Comarcal de 
Manresa, per a l’establiment de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 6 de juny de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Dictamen relatiu a l’aprovació de la minuta de conveni a signar entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 
L’organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer (Biblioteca Museu Víctor Balaguer de 
Vilanova i La Geltrú), el Museu d’Art de Girona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona, el Consorci del Patrimoni de Sitges, l’institut de Cultura 
de la ciutat d’Olot (Museu de la Garrotxa), Diputació de Tarragona - Museu d'Art Modern, 
el Museu d'Art Jaume Morera, el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, el Museu de 
Montserrat, el  Museu de l’Empordà, l’Institut Municipal de Museus de Reus (Museu 
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Comarcal Salvador Vilaseca), el Museu Comarcal de Manresa, el Museu de Valls I el 
Museu d’Art de Sabadell per a l’establiment de La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya 
 
La Xarxa de Museus d’Arts de Catalunya és una iniciativa per a la coordinació dels 
Museus d’Art de Catalunya, liderats pel Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 
amb el suport i recolzament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
per a la difusió i protecció del Patrimoni comú amb diferents eines, com l’intercanvi de 
serveis, la col·laboració en l’elaboració conjunta de projectes o en promocions 
compartides. 
 
El Museu Comarcal de Manresa (MCM) és un museu pluridisciplinar amb vocació 
d’explicar la nostra història i la nostra cultura, disposant d’uns fons important i extens. 
Són remarcables, des del punt de vista artístic, les col·leccions de ceràmica medieval 
decorada en verd i manganès i l’extensa col·lecció de talla policromada de l’època del 
barroc. 
 
La participació del Museu Comarcal de Manresa en la Xarxa de Museus d’Art de 
Catalunya ha de donar continuïtat a la trajectòria del museu d’aquests darrers anys com 
a projecte de creació de cultura i de promoció i difusió artística. Així com reforçarà la 
pretensió de ser socialment i culturalment útil, mantenint el MCM en el lloc que li 
correspon entre els museus d’art del país al costat d’altres museus capdavanters en 
aquest àmbit. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1.- Competències municipals en matèria de cultura. Article 38 de la llei 17/1990, de 2 de 
novembre, de museus, on en determina les competències dels municipis en matèria de 
museus.  
 
Aquests museus, els quals segons l’article 15 del mateix text legal tenen la consideració 
de museus d’administració pública, tenen el deure de col·laboració amb els museus 
nacionals, havent de garantir la Generalitat de Catalunya els mecanismes de cooperació 
i coordinació necessaris segons l’article 18 d’aquesta llei 17/1990. 
 
2.- Signatura de convenis de col·laboració. La possibilitat de signar convenis de 
cooperació es troba contemplada als articles 108 i següents de la llei 23/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques de 
Catalunya.  
 
3.- Competència. D’acord amb la delegació de competències conferides pel ple del 21 de 
juliol del 2011, la competència correspon a la Junta de Govern Local. 
 
Vistos els informes emès pel Director del Museu del 26 de maig del 2014 i pel cap de 
Secció de l’Oficina de Suport Jurídic , del 5 de juny del 2014.  
 
Per tot això, el regidor delegat de Cultura  proposa, a la Junta de Govern Local ,  
l’adopció dels acords següents. 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a signar entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, i 15 
museus de Catalunya, entre ells  el Museu Comarcal de Manresa, per a l’establiment 
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d’una xarxa d’adhesió voluntària “Xarxa de Museus d’Art de Catalunya” que permeti 
articular les polítiques comunes de protecció del patrimoni, difusió i dinamització territorial  
del patrimoni artístic contingut en els respectius  museus dels membres de la xarxa.  
 
Segon.-  Facultar a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.” 
 
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, EL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA, L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI 
VÍCTOR BALAGUER (BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER DE VILANOVA I LA GELTRÚ), EL MUSEU 
D’ART DE GIRONA, EL MUSEU EPISCOPAL DE VIC, EL MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA, EL 
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES, L’INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT (MUSEU DE LA 
GARROTXA), DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - MUSEU D'ART MODERN, EL MUSEU D'ART JAUME MORERA, 
EL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL, EL MUSEU DE MONTSERRAT, EL  MUSEU DE L’EMPORDÀ, 
L’INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS DE REUS (MUSEU COMARCAL SALVADOR VILASECA), EL MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA, EL MUSEU DE VALLS I EL MUSEU D’ART DE SABADELL PER A L’ESTABLIMENT 
DE LA XARXA DE MUSEUS D’ART DE CATALUNYA 

 

Barcelona, el  ... de ... de 201..  
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el senyor Miquel Roca i Junyent, president del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
 
I de l’altra,  la senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa i presidenta de l’Organisme Autònom 
de Patrimoni Víctor Balaguer (Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú); el senyor 
Joan Pluma Vilanova, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural; el senyor Romà 
Casanova i Casanova, bisbe de Vic i president del Museu Episcopal de Vic; el senyor Xavier 
Novell i Gomà, bisbe de Solsona i president del Patronat del Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona; la senyora Vinyet Panyella, directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges; el 
senyor Josep Berga i Vayreda, president de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Museu de la 
Garrotxa); el senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona; el senyor Àngel 
Ros Domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida en representació del Museu d'Art Jaume Morera; 
el senyor Josep Borrell i Figuera, president de la Comissió Executiva del Museu de Lleida: 
Diocesà i Comarcal; el/la senyor/a .... del Museu de Montserrat; la senyora Marta Felip Torres, 
alcaldessa i presidenta del consorci del Museu de l’Empordà; el senyor Joaquim Sorio Vela, 
president de l’Institut Municipal de Museus de Reus (Museu Comarcal Salvador Vilaseca);  el 
senyor Valentí Junyemt i Torras, alcalde de Manresa en representació del Museu Comarcal de 
Manresa; el senyor Albert Batet Canadell, alcalde de Valls i president del Museu de Valls; el 
senyor Quim Carné i Jordana, president de l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de 
Sabadell, en representació del Museu d’Art de Sabadell.  
  

ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El segon, en nom i representació del Museu Nacional d'art de Catalunya (en endavant Museu 
Nacional), de conformitat amb les facultats que li confereix l’article 15 dels Estatuts del Museu 
Nacional, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 
(DOGC núm. 4625 de 3 de maig). 
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La  tercera, en nom i representació de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, en 
virtut del seu nomenament com a Presidenta nomenada en el ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú en sessió ordinària de 25 de juliol de 2011 i actuant en base al que disposen els Estatuts 
de la institució. 
 
El quart, en nom i representació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en virtut del seu 
nomenament com a Director mitjançant Decret 209/2013, de 30 de juliol. 
 
El cinquè, en nom i representació del Museu Episcopal de Vic, de conformitat amb el capítol I, 
article 7, dels Estatuts del MEV aprovats per la Junta de Govern del museu el 12 de novembre de 
1999 i promulgats pel senyor bisbe de Vic, el 17 de desembre de 1999. 
 
El sisè, en nom i representació del Patronat del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, en virtut 
del  seu nomenament com a President, d’acord amb el conveni de 22 de gener de 1982, signat 
entre la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Bisbat de Solsona i l’Ajuntament 
de Solsona. 
 
La setena, en nom i representació del Consorci del Patrimoni de Sitges, en virtut del seu 
nomenament de data 31 d’octubre de 2013 per decret 145/2013 de la Presidència del Consorci 
del Patrimoni de Sitges i l’aprovació dels seus Estatuts de data 3 de setembre de 2004. 
 
El vuitè, en nom i representació de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Museu de la Garrotxa), 
en virtut del seu nomenament pel Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2011, del qual se’n va 
donar compte en el Ple extraordinari de 30 de juny de 2011 (BOP de Girona núm. 131 d’11 de 
juliol de 2011), pel qual s’atorga la delegació de la regidoria de Cultura; regidoria que té delegada 
la Presidència de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO). 
 
El novè, en nom i representació de la Diputació de Tarragona - Museu d'Art Modern, en virtut de 
.... 
 
El desè, en nom i representació del Museu d'Art Jaume Morera, de conformitat amb allò establert 
a l’article 53 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya. 
 
L’onzè, en nom i representació del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, en virtut del seu 
nomenament ....  
 
El dotzè, en nom i representació del Museu de Montserrat, en virtut de .... 
 
El tretzè, en nom i representació del  Consorci del Museu de l’Empordà, en virtut dels Estatuts del 
Consorci aprovats en sessió plenària de l’Ajuntament de Figueres, l’1 d’agost de 1997.  
 
El catorzè, en nom i representació de l’ Institut Municipal de Museus de Reus (Museu Comarcal 
Salvador Vilaseca), en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny 
de 2011. 
 
El quinzè, en nom i representació del Museu Comarcal de Manresa, de conformitat .... 
 
El setzè, en nom i representació del Museu de Valls, de conformitat amb l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Valls d’11 de juny de 2011. 
 
El dissetè, en nom i representació del Museu d’Art de Sabadell, en nom i representació de 
l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA), en virtut del seu 
nomenament per decret d’alcaldia número 9555/2013 de 4 d’octubre de 2013 i actuant d’acord 
amb les facultats que li atorga l’article 15 dels Estatuts de l’OAMA, aprovats definitivament pel Ple 
de l’Ajuntament de Sabadell el 23 de desembre de 2004 (BOPB núm. 1 d’1 de gener).  
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest acte 
i  

EXPOSEN 
 

I. El patrimoni artístic forma part del patrimoni cultural català i, en aquest sentit, ha de ser objecte de 
protecció, conservació, investigació i difusió per part de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de Cultura. 
 
II. La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, va crear l’actual Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, restablint la unitat de les col·leccions de l’antic Museu d’Art de Catalunya i del Museu 
d’Art Modern, i el declara Museu Nacional, esdevenint capçalera dels museus d’art catalans.   
 
III. En la consciència que el Museu Nacional d’Art de Catalunya ha d’exercir de Museu Nacional, des 
de la complementarietat i la col·laboració amb la resta del territori, es considera que és la institució 
adient per a dur a terme la necessària coordinació d’un sistema que permeti reforçar i singularitzar 
els museus d’art del país. 
 
IV. Els museus signants d’aquest conveni coincideixen en la necessitat d’articular una xarxa que 
permeti coordinar les polítiques de conservació, difusió i dinamització cultural del patrimoni artístic 
que gestionen. El Departament de Cultura, com a òrgan encarregat per la Llei de difondre el 
patrimoni cultural, ha de ser part activa en la difusió d’aquest patrimoni, mitjançant actuacions de 
foment i a través del Museu Nacional.  
 
Atenent a aquestes consideracions, les parts acorden els següents 
 

PACTES 
 
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’una xarxa d’adhesió voluntària que permeti 
articular polítiques comunes de protecció del patrimoni, difusió, formació i dinamització territorial 
dels elements constitutius del patrimoni artístic contingut en els museus següents: 
 

- Museu Nacional d’Art de Catalunya 
- Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
- Museu d’Art de Girona (Adscrit a l’Agència Catalana del Patrimoni) 
- Museu Episcopal de Vic 
- Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 
- Consorci del Patrimoni de Sitges 
- Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Museu de la Garrotxa) 
- Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
- Museu d'Art Jaume Morera 
- Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal 
- Museu de Montserrat 
- Museu de l’Empordà 
- Institut Municipal de Museus de Reus (Museu Comarcal Salvador Vilaseca) 
- Museu Comarcal de Manresa 
- Museu de Valls 
- Museu d’Art de Sabadell 

 
Les institucions signants confien al Museu Nacional la coordinació de la xarxa esmentada i 
l’habiliten per tal que posi en marxa totes les mesures necessàries per a fer-la efectiva. 
 
A banda dels museus membres de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, es crea la figura del 
“museu col·laborador”, per a totes aquelles institucions museístiques inscrites al Registre de 
Museus de Catalunya que ja pertanyen a altres xarxes nacionals de museus o aquelles 
institucions que manifestin la seva voluntat de participar de forma puntual de les activitats de la 
Xarxa. 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 34, de 25 de juny de 2014             29 

      

 
Segon.- Els objectius principals en el desplegament de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya 
han de ser la millora de la gestió de les col·leccions, la millora dels equipaments i el desplegament 
de programes de treball conjunts, dins del respecte de la missió específica de cada museu. 
 
Les actuacions a dur a terme en relació amb el patrimoni artístic es definiran mitjançant 
programes que s’aprovaran anualment i que es regiran per una política unitària, tot respectant la 
diversitat de cadascun dels museus que composen la xarxa. 
 
Aquests programes incidiran en la qualitat dels equipaments, les pràctiques professionals i les 
activitats i serveis; en la documentació i conservació de les col·leccions; en campanyes de difusió 
a través de les respectives webs de les institucions signants, entre d’altres. 
 
L’aprovació d’aquests programes es farà de mutu acord a través de la signatura d’addendes al 
conveni. 

Tercer.- El Departament de Cultura, mitjançant el Museu Nacional, articularà mesures de 
protecció del patrimoni, difusió, formació i dinamització territorial del patrimoni artístic contingut en 
els museus que composen la Xarxa, que disposarà d’una dotació atorgada per aquell. La 
distribució dels recursos es farà en base a criteris establerts de comú acord i per a projectes 
d’interès general. 

 
Els centres que integren la Xarxa, juntament amb el Museu Nacional, elaboraran anualment una 
proposta d’actuació que comprengui els projectes a realitzar l’any següent, acompanyada del 
pressupost corresponent, que es presentarà al Departament de Cultura i a l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural. Un cop aprovada la proposta d’actuació, es subscriurà el corresponent conveni 
específic que determinarà els projectes a realitzar i fixarà la dotació econòmica que se’ls assigna. 
 
Igualment, el Departament de Cultura podrà subministrar l’ajut tècnic que els museus sol·licitin.  

Quart.- L’adhesió de nous museus membres a la Xarxa requerirà la signatura d’addendes 
específiques. Les parts autoritzen per a la signatura de les addendes esmentades el President del 
Museu Nacional. Únicament podran esdevenir membres de ple dret de la Xarxa de Museus d’Art 
de Catalunya els museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya que disposin 
d’importants col·leccions artístiques i les gestionin des d’una perspectiva i una mirada 
fonamentalment artística o pròpia de la història de l’art i que, a més, no siguin membres d’una 
altra xarxa nacional. 

 
Cinquè.- La vigència d’aquest conveni de col·laboració s’estableix amb caràcter indefinit, a partir 
de la seva signatura. 
 
En el cas que algun dels museus signataris del conveni volgués rescindir la seva col·laboració 
amb la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, la persona que ostenti la representació del dit museu 
ho notificarà per escrit al President del Museu Nacional d’Art de Catalunya. La rescissió 
esmentada tindrà efecte un cop el museu en qüestió hagi donat compliment als compromisos 
assumits i hagi executat en la seva totalitat els projectes que, en el marc de la seva pertinença a 
la Xarxa, puguin estar en tràmit.  
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, signen el present conveni en disset exemplars, en el lloc i 
la data indicats 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. 
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5. Assumptes sobrevinguts  
 
No se’n presenten. 
 
 
6. 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, 
 


