
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 9/2017 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 14 de febrer de 2017 
Horari: 12:30 a 12:35 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
 
Assistents  
 
Presidenta accidental  
Mireia Estefanell Medina 
 
Tinents d’alcalde  
Joan Calmet Piqué 
Marc Aloy Guàrdia 
Josep Maria Sala Rovira 
Àngels Santolària Morros 
Jordi Serracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
Àuria Caus Rovira 
 
El secretari general 
José Luis González Leal 
 
 
Responsable de Presidència 
Francesc de Puig Viladrich   
 
 
Absents justificats 
Alcalde 
Valentí Junyent Torras 
 
 
Atès que el titular de l’Alcaldia presidència s’hagut d’absentar, s’ha dictat Resolució perquè la 
primera tinent d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina, el substitueixi amb caràcter 
d’alcaldessa accidental en la presidència d’aquesta sessió de la Junta de Govern Local 
convocada per al dia d’avui, a les 12,30 h. 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 5, que va tenir lloc el dia 24 de gener de 
2017. 
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2. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització  
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte de subministrament que 

consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una ensobradora. 
 
 
3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Qualitat Urbana i Serveis  
 

3.1.1 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat 
“Modificació de l’enllumenat públic per canvi a tecnologia LED en diferents carrers del 
Centre Històric de la ciutat de Manresa”. 

 
3.1.2 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat 

“Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa”. 
 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
 
 
5. 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. 5  que correspon a la sessió ordinària 
del dia 24 de gener de 2017 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 8 
membres presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades person als) 
 
2. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització  
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de garantia d el contracte de subministrament que 

consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una e nsobradora. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 24 de gener 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents 
 

I. La Junta de Govern Local, en sessió de 25 de juliol de 2011, va adjudicar el contracte de 
subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una ensobradora, a 
favor de l’entitat mercantil BBVA Renting, SA (NIF A-28.448.694), per 19.440,00 euros, 
IVA no inclòs, equivalents a quotes mensuals de 324,00 euros, IVA no inclòs 
 
El contracte es va formalitzar el dia 4 d’agost de 2011, amb una durada de 60 mesos. 
L’acta de recepció i instal·lació de l’ensobradora es va signar en data 6 d’octubre de 
2011. 

 
II. En data 25 de juliol de 2011, BBVA Renting, SA va constituir la garantia definitiva del 

contracte, per un import de 972,00 €, mitjançant un aval del BBVA. 
 
III. En data 4 de gener de 2017, la cap del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària va 

informar favorablement la devolució de la garantia del contracte en qüestió.  
 
IV. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 23 de gener de 2017, 

en què conclou que havent finalitzat el subministrament amb conformitat, escau retornar 
la garantia definitiva del contracte. 

 
Consideracions legals 
 
Primera. Devolució de la garantia definitiva del co ntracte.  L’article 90 de la Llei 30/2007, 
de contractes del sector públic, preveu que la garantia definitiva dels contractes, constituïda 
per assegurar el seu compliment, serà retornada un cop acabat el període de garantia, 
sempre que no existeixin responsabilitats imputables al contractista. 
 
Segona. Òrgan competent.  Per raó de la durada, l’òrgan competent per a l’adopció de 
l’acord és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat 
amb la disposició addicional segona del TRLCSP. 
 
Tanmateix, per acord del Ple de la corporació del dia 30 de juny de 2015, publicat al BOPB en 
data 22 de juliol de 2015, l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat en la Junta de 
Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Tornar a l’entitat mercantil BBVA Renting, SA (NIF A-28.448.694) amb domicili al carrer Julian 
Camarillo,  4 de Madrid – 28037, l’aval del BBVA, SA, amb un import de 972,00€, que 
correspon a la garantia definitiva constituïda per respondre de l’execució del contracte del 
subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una ensobradora, amb 
fonament al compliment contractual.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Qualitat Urbana i Serveis  
 
3.1.1 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte d’ obra municipal ordinària anomenat 

“Modificació de l’enllumenat públic per canvi a tec nologia LED en diferents 
carrers del Centre Històric de la ciutat de Manresa ”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, de 6 de 
febrer de 2017 que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. L’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació consistent en la  modificació de 
l’enllumenat públic per canvi a tecnologia LED en diferents carrers del Centre Històric 
de la ciutat de Manresa 

 
2. Els Serveis tècnics de la Secció de Xarxes i Eficiència Energètica del servei de Medi 

Ambient i Sostenibilitat  han procedit a la redacció del projecte anomenat “Modificació 
de l’enllumenat públic per canvi a tecnologia LED e n diferents carrers del Centre 
Històric de la ciutat de Manresa , amb un pressupost d’execució per contracte de 
Cent seixanta-cinc mil cent trenta-dos euros i setanta-sis cèntims (165.132,76 € ), més 
Trenta-quatre mil sis-cents setanta-set euros i vuitanta-vuit cèntims (34.677,88 €) en 
concepte de 21% d’IVA, i un pressupost total per a coneixement de l’administrac ió 
de Cent noranta-nou mil vuit-cents deu euros i seix anta-quatre cèntims 
(199.810,64  €) .  

 
3. L’objecte  del projecte  consisteix en la definició del projecte d’enllumenat públic per a 

la modificació del tipus d’il·luminació a tecnologia LED en diferents carrers del Centre 
Històric de la ciutat. Bàsicament la modificació consisteix en el canvi de lluminàries 
existents de vapor de sodi d’alta pressió per lluminàries LED, i la instal·lació de les 
noves lluminàries a baixa alçada, a menys de 5 metres d’alçada,quan l’enllumenat 
actual es troba en general a 8 metres d’alçada. La Memòria tècnica del Projecte 
detalla els carrers objecte de la intervenció i els requeriments tècnics de l’actuació. La 
programació del Projecte preveu la seva execució durant l’exercici 2018.  

 
4. La Memòria del projecte inclou 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. La contractació del projecte es preveu realitzar dins del contracte de millora de les 

instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors i de manteniment integral, quina licitació 
es farà dins del present exercici 2017.D’acord amb la programació del projecte, 
l’actuació s’executarà durant l’exercici 2018, en conseqüència, durant l’exercici 2017 
no és meritarà cap obligació derivada del projecte objecte d’aprovació.  

 
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), 
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2. 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.  

 
3. 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. 
 

4. 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”. 

 
5. Pel que fa a la urgència  en la tramitació de l’expedient, l’article 33 de la Llei 39/2015, 

de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
, disposa que, quan raons d’interès públic  ho aconsellin, es podrà acordar, d’ofici o a 
petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual 
es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, excepte els 
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. En el present cas l’interès públic es 
justifica per la necessitat de que el projecte estigui aprovat definitivament en el termini 
més breu possible, per poder iniciar la incoació de l’expedient de contractació del 
servei de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors i de manteniment 
integral, en haver finalitzat l’actual contracte el dia 31/12/2016 i trobar-se en situació 
de pròrroga forçosa.   

 
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, atribueixen al Ple la 
competència per aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a 
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos . Per acord del Ple de 30 de juny del 2015, es va delegar en la Junta de 
Govern Local la competència d’aprovació dels projectes d’obres i serveis,quan encara 
no estiguin previstos en els pressupostos i el seu pressupost per a coneixement de 
l’administració (PCA) no superi els 300.000 euros. L’aprovació del present projecte és 
doncs competència de la Junta de Govern Local  (sessió pública) , per no estar 
previst en el vigent pressupost municipal i ser el PCA inferior  als 300.000,00 Euros.   

  
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el Tinent d’alcalde regidor delegat de 
Qualitat Urbana i Serveis proposa a la Junta de Govern Local (sessió pública)  l’adopció dels 
següents ACORDS :  
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat 
“Modificació de l’enllumenat públic per canvi a tec nologia LED en diferents carrers del 
Centre Històric de la ciutat de Manresa , amb un pressupost d’execució per contracte de 
Cent seixanta-cinc mil cent trenta-dos euros i setanta-sis cèntims (165.132,76 € ), més Trenta-
quatre mil sis-cents setanta-set euros i vuitanta-vuit cèntims (34.677,88 €) en concepte de 
21% d’IVA, i un pressupost total per a coneixement de l’administrac ió de Cent noranta-
nou mil vuit-cents deu euros i seixanta-quatre cènt ims (199.810,64  €) .  
 I acordar la seva tramitació pel procediment d’urgència .   
 
Segon.-  DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en 
compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 
d’octubre. 
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Tercer.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  el projecte inicialment aprovat durant un 
termini de quinze dies hàbils , comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà 
examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat 
amb l’article 37 del Reglament esmentat. 
 
Quart.- INFORMAR QUE , si no es formulen reclamacions i al·legacions durant el període 
d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT , de forma 
automàtica, sense que es requereixi un nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil 
següent al de la finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà 
l’aprovació definitiva del projecte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 
38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 
13 de juny.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 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 

“Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa”. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, de 6 de 
febrer de 2017 que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. L’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació consistent en la  renovació de 
6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa.  

 
2. Els Serveis tècnics de la Secció de Xarxes i Eficiència Energètica del servei de Medi 

Ambient i Sostenibilitat  han procedit a la redacció del projecte anomenat “Renovació 
de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa “, amb un pressupost 
d’execució per contracte de Seixanta mil tres-cents vint euros (60.320,00 € ), més 
Dotze mil sis-cents seixanta-set euros i vint cèntims (12.667,20€) en concepte de 21% 
d’IVA, i un pressupost total per a coneixement de l’administrac ió de Setanta-dos 
mil nou-cents vuitanta-set euros i vint cèntims (72 .987,20 €) .  

 
3. L’objecte  del projecte  consisteix en la substitució de 6 reguladors semafòrics 

electrònics existents amb una tecnologia obsoleta i sense recanvis en el mercat,per 
nous reguladors semafòrics electrònics d’última generació, directament connectables 
amb PC i que permetin la seva gestió integral. La Memòria tècnica del Projecte detalla 
els semàfors objecte de la intervenció i els requeriments tècnics de l’actuació. La 
programació del Projecte preveu la seva execució durant l’exercici 2018.  

 
4. La Memòria del projecte inclou 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. La contractació del projecte es preveu realitzar dins del contracte de millora de les 

instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors i de manteniment integral, quina licitació 
es farà dins del present exercici 2017.D’acord amb la programació del projecte, 
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l’actuació s’executarà durant l’exercici 2018, en conseqüència, durant l’exercici 2017 
no és meritarà cap obligació derivada del projecte objecte d’aprovació.  

 
 

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  235.2 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.  

 
3. 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. 
 

4. 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”. 

 
5. Pel que fa a la urgència  en la tramitació de l’expedient, l’article 33 de la Llei 39/2015, 

de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
, disposa que, quan raons d’interès públic  ho aconsellin, es podrà acordar, d’ofici o a 
petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual 
es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, excepte els 
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. En el present cas l’interès públic es 
justifica per la necessitat de que el projecte estigui aprovat definitivament en el termini 
més breu possible, per poder iniciar la incoació de l’expedient de contractació del 
servei de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors i de manteniment 
integral, en haver finalitzat l’actual contracte el dia 31/12/2016 i trobar-se en situació 
de pròrroga forçosa.   

 
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, atribueixen al Ple la 
competència per aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a 
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos . Per acord del Ple de 30 de juny del 2015, es va delegar en la Junta de 
Govern Local la competència d’aprovació dels projectes d’obres i serveis,quan encara 
no estiguin previstos en els pressupostos i el seu pressupost per a coneixement de 
l’administració (PCA) no superi els 300.000 euros. L’aprovació del present projecte és 
doncs competència de la Junta de Govern Local  (sessió pública) , per no estar 
previst en el vigent pressupost municipal i ser el PCA inferior  als 300.000,00 Euros.   

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, EL Tinent d’Alcalde regidor delegat de 
Qualitat Urbana i Serveis proposa a la Junta de Govern Local (en sessió pública) l’adopció 
dels següents ACORDS :  
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Primer.-  APROVAR INICIALMENT el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat 
“Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa “, amb un pressupost 
d’execució per contracte de Seixanta mil tres-cents vint euros (60.320,00 € ), més Dotze mil 
sis-cents seixanta-set euros i vint cèntims (12.667,20€) en concepte de 21% d’IVA, i un 
pressupost total per a coneixement de l’administrac ió de Setanta-dos mil nou-cents 
vuitanta-set euros i vint cèntims ( 72.987,20 €) . I acordar la seva tramitació pel 
procediment d’urgència .   
 
Segon.-  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. 
  
Tercer.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  el projecte inicialment aprovat durant un 
termini de quinze dies hàbils , comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà 
examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat 
amb l’article 37 del Reglament esmentat. 
 
Quart.- INFORMAR QUE , si no es formulen reclamacions i al·legacions durant el període 
d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT , de forma 
automàtica, sense que es requereixi un nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil 
següent al de la finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà 
l’aprovació definitiva del projecte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 
38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 
13 de juny.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
No se’n presenten. 
 
 
5. 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 
  


