
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 14/2018 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 13 de març de 2018 
Horari: 12:30 h a 12:40 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep Maria Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Àuria Caus Rovira 
 
La secretària general accidental 
Rosa Gomà Batriu 
 
Absents justificats 
Tinent d’alcalde 
Anna Crespo Obiols 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 9, que va tenir lloc el dia 13 de febrer de 
2018. 
 
 

2.  Alcaldia 
 
2.1.1 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1244, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.2 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1245, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 
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2.1.3 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1246, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.4 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1247, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.5 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1248, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 414/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.6 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm.1249, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 415/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.7 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1286, de 13 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 424/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.8 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1470, de 14 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.9 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1480, de 15 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 423/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 14  de 13 de març de 2018             3 

 
 

       

 
 
 
 
2.1.10 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1481, de 15 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 416/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.11 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1600, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.12 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1601, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 421/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.13 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1602, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 425/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.14 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1603, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.15 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1604, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 426/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 

 
2.1.16 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1605, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 427/2017, interposat contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa. 
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3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de cessió gratuïta d’un dret de 

superfície sobre una finca de propietat municipal ubicada a La Parada amb destí a la 
construcció d’un equipament social, educatiu i ocupacional. 

 
 
3.2 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.2.1 Ratificar, si escau, la Resolució de l’alcalde, núm. 11096, de 27 de desembre de 

2017, referent a l’aprovació de la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles 
a la via pública per a l’any 2015. 

 
3.2.2 Ratificar, si escau, la Resolució de l’alcalde, núm. 11201, de 28 de desembre de 

2017, referent a l’aprovació de la liquidació del servei públic d’aparcament en 
superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa corresponent a l’any 2015. 

 
 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionar per vendre o 

transmetre un gos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència 
administrativa (SPU.SAN 60/2017) 

 
4.1.2 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionador per diverses 

infraccions administratives per la tinença de dos gossos potencialment perillosos 
(SPU.SAN 63/2017).  

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

5.1.1 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús del local de titularitat municipal, situat a 
la plaça de Cal Gravat número 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat – 
Bufalvent. 

 
5.1.2 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en 

la retirada, eliminació, destrucció i reciclatge de documents procedents d’arxius de les 
dependències municipals. 

 
5.1.3 Aprovar, si escau, diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 60%  i  95% de la 

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

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

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 9  que correspon a la sessió ordinària 
del dia 13 de febrer de 2018 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 8 
membres presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals) 

 
2.  Alcaldia 
 
2.1.1 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1244, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1244 dictada per aquesta alcaldia en data 12 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018007699, del dia 7 de febrer de 2018, a través del qual 
es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 412/2017 per XXX 
contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny 
de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a 
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demandat davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 
en les esmentades actuacions judicials. 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 

3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en 
les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en 
matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió 
que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
412/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
 
 2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, proposo a  la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD 
 
RATIFICAR la resolució número 1244 dictada per l’Alcalde en data 12 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 412/2017 interposat per XXX.” 
 
 
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. 
 
 
2.1.2 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1245, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1245 dictada per aquesta alcaldia en data 12 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018007700, del dia 7 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 411/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
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matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

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

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

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

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

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

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
411/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, proposo a  la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD 
 
RATIFICAR la resolució número 1245 dictada per l’Alcalde en data 12 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 411/2017 interposat per XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.3 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1246, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1246 dictada per aquesta alcaldia en data 12 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018007701, del dia 7 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 407/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
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l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

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

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

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

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

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

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
407/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 
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RATIFICAR la resolució número 1246 dictada per l’Alcalde en data 12 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 407/2017 interposat per XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.4 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1247, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1247 dictada per aquesta alcaldia en data 12 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018007702, del dia 7 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
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l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

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

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

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

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

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

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
406/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1247 dictada per l’Alcalde en data 12 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per XXX.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.5 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1248, de 12 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 414/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1248 dictada per aquesta alcaldia en data 12 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018007703, del dia 7 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 414/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 
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3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

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

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

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

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

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
414/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1248 dictada per l’Alcalde en data 12 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 414/2017 interposat per XXX.” 
 
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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2.1.6 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm.1249, de 12 de febrer de 2018, 
relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 415/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1249 dictada per aquesta alcaldia en data 12 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018007704, del dia 7 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 415/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

 
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
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regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

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

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

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
415/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1249 dictada per l’Alcalde en data 12 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 415/2017 interposat per XXX.” 
 
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. 
 
2.1.7 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1286, de 13 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 424/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 
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La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 14 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1286 dictada per aquesta alcaldia en data 13 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018008277, del dia 9 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 424/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

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

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

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

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

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

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
424/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1286 dictada per l’Alcalde en data 13 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 424/2017 interposat per XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.8 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1470, de 14 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 16 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
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“Vista la resolució número 1470 dictada per aquesta alcaldia en data 14 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

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

amb registre d’entrada núm. E2018008280, del dia 9 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 429/2017 per 
l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES contra l’Acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla 
d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

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

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

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 
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5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
429/2017 interposat per l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES contra l’Acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va 
aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1470 dictada per l’Alcalde en data 14 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 429/2017 interposat per l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS 
DE BAGES.” 
 
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. 
 
 
2.1.9 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1480, de 15 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 423/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 16 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1480 dictada per aquesta alcaldia en data 15 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
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“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 
 
 Fets 
 
1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 

amb registre d’entrada núm. E2018008282, del dia 9 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 423/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

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

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

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

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

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

 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
423/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1480 dictada per l’Alcalde en data 15 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 423/2017 interposat per XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.10 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1481, de 15 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 416/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 16 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1481 dictada per aquesta alcaldia en data 15 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 
 
 Fets 
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1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 
amb registre d’entrada núm. E2018008284, del dia 9 de febrer de 2018, a través del qual es 
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 416/2017 per XXX contra 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 
2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

 
2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 

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

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

en les esmentades actuacions judicials. 
 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

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

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

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

 
En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde 
en les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència 
en matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera 
sessió que es convoqui per a la seva ratificació. 

 
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 

Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

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

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

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
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416/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar 
la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.   
 
3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1481 dictada per l’Alcalde en data 15 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 416/2017 interposat per XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.11 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1600, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 22 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1600 dictada per aquesta alcaldia en data 19 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 

Fets 

1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 
amb registre d’entrada núm. E2018009140, del dia 14 de febrer de 2018, a través del qual 
es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 409/2017 per XXX, 
XXX i XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
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Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a 
demandat davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 
en les esmentades actuacions judicials. 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

Fonaments de dret 

1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 

3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en 
les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en 
matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió 
que es convoqui per a la seva ratificació. 

4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 
Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

És per això que RESOLC: 

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
409/2017 interposat per XXX, XXX i XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació 
urbanística de Manresa. 

2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   

3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, proposo a  la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1600 dictada per l’Alcalde en data 19 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 409/2017 interposat per XXX, XXX i XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.12 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1601, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 421/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 22 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1601 dictada per aquesta alcaldia en data 19 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 

Fets 

1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 
amb registre d’entrada núm. E2018009141, del dia 14 de febrer de 2018, a través del qual 
es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 421/2017 per SANT 
FELIU COMERCIAL, SA i ANJOUGON, SL contra l’Acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla 
d’ordenació urbanística de Manresa. 

2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a 
demandat davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 
en les esmentades actuacions judicials. 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 14  de 13 de març de 2018             27 

 
 

       

Fonaments de dret 

1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 

3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en 
les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en 
matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió 
que es convoqui per a la seva ratificació. 

4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 
Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

És per això que RESOLC: 

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
421/2017 interposat per SANT FELIU COMERCIAL, SA i ANJOUGON, SL contra l’Acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va 
aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   

3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1601 dictada per l’Alcalde en data 19 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 421/2017 interposat per SANT FELIU COMERCIAL, SA i 
ANJOUGON, SL.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.13 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1602, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 425/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 22 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1602 dictada per aquesta alcaldia en data 19 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 

Fets 

1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 
amb registre d’entrada núm. E2018009142, del dia 14 de febrer de 2018, a través del qual 
es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 425/2017 per XXX 
contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny 
de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a 
demandat davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 
en les esmentades actuacions judicials. 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 

Fonaments de dret 

1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 
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3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en 
les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en 
matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió 
que es convoqui per a la seva ratificació. 

4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 
Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

És per això que RESOLC: 

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
425/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 

2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   

3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1602 dictada per l’Alcalde en data 19 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 425/2017 interposat per XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.14 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1603, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 
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La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 22 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1603 dictada per aquesta alcaldia en data 19 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 

Fets 

1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 
amb registre d’entrada núm. E2018009143, del dia 14 de febrer de 2018, a través del qual 
es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 417/2017 per XXX I 
XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de 
juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a 
demandat davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 
en les esmentades actuacions judicials. 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

Fonaments de dret 

1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 

3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

 

En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en 
les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en 
matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió 
que es convoqui per a la seva ratificació. 

4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 
Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 
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5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

És per això que RESOLC: 

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
417/2017 interposat per XXX I XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 

2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   

3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1603 dictada per l’Alcalde en data 19 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 417/2017 interposat per XXX i XXX.” 
 
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. 
 
 
2.1.15 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1604, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 426/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 22 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
“Vista la resolució número 1604 dictada per aquesta alcaldia en data 19 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 

Fets 
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1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 
amb registre d’entrada núm. E2018009144, del dia 14 de febrer de 2018, a través del qual 
es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 426/2017 per 
JURADO PROMOTORS DEL BAGES, SL contra l’Acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla 
d’ordenació urbanística de Manresa. 

2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a 
demandat davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 
en les esmentades actuacions judicials. 

4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

Fonaments de dret 

1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 

3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en 
les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en 
matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió 
que es convoqui per a la seva ratificació. 

4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 
Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

És per això que RESOLC: 

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
426/2017 interposat per JURADO PROMOTORS DEL BAGES, SL contra l’Acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va 
aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
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anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   

3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

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

ACORD 

 
RATIFICAR la resolució número 1604 dictada per l’Alcalde en data 19 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 426/2017 interposat per JURADO PROMOTORS DEL 
BAGES, SL.” 
 
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. 
 
 
2.1.16 Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 1605, de 19 de febrer de 2018, 

relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 427/2017, 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manresa. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de l’alcalde, de 22 de febrer de 2018, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució número 1605 dictada per aquesta alcaldia en data 19 de febrer de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’expedient 
administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i fonaments 
de dret següents: 

Fets 

1. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ha tramès a l’Ajuntament l’ofici 
amb registre d’entrada núm. E2018009145, del dia 14 de febrer de 2018, a través del qual 
es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 427/2017 per XXX 
contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de juny 
de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Manresa. 

2. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, mitjançant l’esmentat ofici i 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a 
demandat davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

3. La cap dels Serveis del Territori ha emès informe sobre la conveniència de comparèixer 
en les esmentades actuacions judicials. 
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4. La cap d’Unitat de coordinació jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de 
l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós administratiu de 
referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

Fonaments de dret 

1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les 
representi i defensi. 

3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

En aquest sentit, l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en 
les matèries de la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en 
matèries de la competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió 
que es convoqui per a la seva ratificació. 

4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern 
Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició 
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 

És per això que RESOLC: 

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
427/2017 interposat per XXX contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de juny de 2017 pel qual es va aprovar el Pla d’ordenació urbanística 
de Manresa. 

2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBI i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   

3r. SOTMETRE la present resolució a RATIFICACIÓ en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

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

ACORD 
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RATIFICAR la resolució número 1605 dictada per l’Alcalde en data 19 de febrer de 2018, 
que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu núm. 427/2017 interposat per XXX.” 
 
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. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de cessió gratuïta d’un dret de 

superfície sobre una finca de propietat municipal ubicada a La Parada amb 
destí a la construcció d’un equipament social, educatiu i ocupacional. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, 
de 20 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 14 de novembre de 2017, va aprovar 
l’expedient de contractació del contracte consistent en un dret de superfície sobre una finca 
de propietat municipal ubicada a la zona de La Parada, amb destí a la construcció d’un 
equipament social, educatiu i ocupacional. L’anunci de la convocatòria fou publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província del dia 30 de novembre de 2017, així com en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament. 
 
II. Tal i com figura a l’acta de la Mesa de contractació, celebrada el dia 24 de gener de 2018, 
durant el període de presentació de proposicions, es va presentar una sola oferta, que és la 
següent: 
 

• Proposició presentada pel senyor XXX, amb DNI núm. XXX, en representació de 
FUNDACIÓ AMPANS NIF G-08.444.671, i amb domicili al carrer Sant Rafael, núm. 4 
de Manresa (08243). 

 
III. En aquesta mateixa acta consta que la documentació presentada pel licitador compleix 
amb tots els requisits establerts pels plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques. 
 
IV. En una nova sessió de la Mesa de Contractació, celebrada el dia 14 de febrer de 2018, la 
Mesa acordà proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte a la proposició 
presentada per FUNDACIÓ AMPANS, després que li fos atorgada una puntuació de 68,5 
punts sobre els 100 possibles, desglossats de la forma següent: 
 
Criteri Valoració 

Grau de desenvolupament del projecte 6,00 punts 

Elements innovadors en els serveis als usuaris 7,00 punts 

Diversitat d’usos que permeti tractament global de la problemàtica de l’usuari 6,00 punts 

Millora de l’ocupabilitat de l’usuari i inserció en el mercat de treball 7,00 punts 

Impacte social a la ciutat 7,00 punts 

Col·lectius beneficiaris 6,00 punts 
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Inversió prevista 7,00 punts 

Qualitat arquitectònica, d’ordenació i integració a l’entorn i de criteris 
d’ecoeficiència de l’edifici 

15,00 punts 

Sostre a edificar 7,50 punts 

 
VALORACIÓ TOTAL DE LA PROPOSTA 

 
68,50 punts 

 

V. En data 20 de febrer de 2018, el tècnic d’administració general del Servei de 

Contractació, Patrimoni i Inversions, ha emès un informe jurídic en el qual fa constar que 

l’adjudicació del contracte del dret de superfície sobre una finca de propietat municipal 

situada a La Parada de Manresa, per un termini de 75 anys, prorrogable per 15 anys més, a 

favor de FUNDACIÓ AMPANS, s’ajusta a dret. 

 

Consideracions jurídiques 

 

1. Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada per 

FUNDACIÓ AMPANS, es pot concloure que aquesta conté tota la documentació relativa a la 

personalitat del contractista exigida en la clàusula 22a del plec de clàusules administratives 

que regeixen la licitació i que el licitador no es troba incurs en cap de les prohibicions de 

contractar que prescriu l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

2. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP, l’òrgan 

competent per aprovar aquesta contractació és el Ple de la Corporació, atès que la seva 

durada és superior a 4 anys. Tanmateix, aquesta facultat es troba delegada a la Junta de 

Govern Local per acord del Ple de 30 de juny de 2015. 

 

Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent  
 

A C O R D 

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte que consisteix en la cessió gratuïta d’un dret de superfície 

sobre una finca de propietat municipal ubicada a La Parada, amb destí a la construcció d’un 

equipament social, educatiu i ocupacional, a favor de FUNDACIÓ AMPANS (NIF G-

08.444.671 i domicili al carrer Sant Rafael, núm. 4 de 08243-Manresa), per un termini de 75 

anys, prorrogables per 15 anys més, comptats a partir del dia de la seva formalització 

mitjançant escriptura pública, d’acord amb l’article 564-3 2a. de la Llei 5/2006, de 10 de 

maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, així com la clàusula 9a. del plec de 

clàusules administratives reguladores de la licitació. 

 

El contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, 

aprovats per la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 14 de novembre de 2017 i que, 

entre d’altres, fixen les obligacions següents: 

 

a) Construir un edifici destinat principalment a equipament social, educatiu i 
ocupacional. A aquest efecte, la llicència de construcció s’haurà de sol·licitar 
en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució del dret, i les obres 
hauran d’iniciar-se dins d’un termini màxim de 18 mesos, també comptats des 
de la constitució del dret. 
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b) El manteniment de l’edificació construïda en el terreny objecte del dret de 

superfície, al destí d’equipament assistencial, durant tota la vigència del dret 
de superfície. 

 

SEGON.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa. 
 
TERCER.- Facultar l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per al compliment de l’expedient i, en especial, per a la formalització del dret de superfície 
objecte de cessió en escriptura pública.” 
 
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. 
 
 
3.2 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.2.1 Ratificar, si escau, la Resolució de l’alcalde, núm. 11096, de 27 de desembre de 

2017, referent a l’aprovació de la liquidació del servei de retirada i dipòsit de 
vehicles a la via pública per a l’any 2015. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, 
Mobilitat i Serveis, de 23 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 27 de desembre de 2017, 
que transcrita diu el següent:  

 

“Antecedents 

 
I. El Ple de la Corporació, en sessió de 20 d’octubre de 2003, va adjudicar la concessió 

administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament 
en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del servei de retirada 
i dipòsit de vehicles a la via pública de Manresa,  a favor de la proposició de l’entitat 
mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458 – carrer Ulisses, 
18, 4a planta edifici G, de Madrid). 

 
II. En data 17 de novembre de 2017, la cap de la Secció de Mobilitat i el cap de Secció de 

Serveis Urbans amb el conforme del cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, han 
emès un informe relatiu a la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via 
pública, corresponent a l’exercici 2015, amb un saldo de cent quaranta-quatre mil set-
cents seixanta euros amb quaranta vuit cèntims (144.760,48 €), amb l’IVA inclòs, a favor 
de la mercantil adjudicatària, Estacionamientos y Servicios, SA, en els termes següents: 

 
1. Recaptacions per taxa  

  
Recaptació per retirades 128.737,00 € 
Recaptació per mitja taxa    2.476,00 € 

Devolucions  - 1.192,00 € 

Recaptació per estàncies            15.829,00 €
  

  
Recaptació total 2015         145.850,00 € 
  
Vehicles a dipòsit 1.306,00 € 
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Vehicles de trasllat (no genera taxa)                                        530,00 € 
Taxa mitjana per vehicle                                                         111,68 € 
  
2. Costos serveis de retirada de vehicles i dipòsit   

  
Amortització 0,00 € 
Financiació  0,00 € 
Costos de personal  140.256,76€ 
Costos d’explotació    25.521,60 € 
Despeses generals i benefici industrial    21.112,60 € 
Total  186.890,96 € 
IVA     39.247,10 € 
TOTAL  226.138,06 € 
  
* kt aprovada  1,285102 
  
Preus actualitzats 290.601,48 € 
  
3.  Càlcul import a liquidar  

  
Total recaptació  145.850,00 € 
Total a garantir: Cost Servei  290.610,48 € 
Saldo  144.760,48 € 
  
Quantitat a liquidar (IVA inclòs)  144.760,48 € 

 
III.Mitjançant proveïment de data 4 de desembre de 2017, s’ha donat  audiència a l’entitat 

mercantil Estacionamientos y Servicios, SA, en relació amb la liquidació del servei de 
retirada i dipòsit de vehicles a la via pública corresponent a l’exercici 2015, i l’adjudicatària 
ha manifestat la seva conformitat a la liquidació proposada (RE núm. 67.744/11.12.2017). 

 
IV.La Interventora de l’Ajuntament ha expedit un certificat en el qual acredita que a l’estat de 

despeses del pressupost municipal vigent hi ha consignació pressupostària adequada i 
suficient per aprovar la  liquidació del servei esmentat. 

 
V.En data 20 de desembre de 2017, la cap de la Unitat de Contractació, ha emès un informe, en 

el qual conclou que l’aprovació de la liquidació del servei  de retirada i dipòsit de vehicles 
a la via pública per a l’exercici 2015, s’ajusta a dret, sense pronunciar-se sobre la 
quantificació de la liquidació. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. Ingressos pel servei de retirada i dipòsit de vehicles. De conformitat amb la clàusula 152a 
del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeix la concessió, 
l’Ajuntament garantirà al concessionari, a través de la corresponent liquidació anual, uns 
ingressos que igualin el pressupost d’explotació del servei recollit en el contracte. 
 
Segons el contingut de l’informe de la cap de la Secció de Mobilitat i del cap de Secció de Serveis 
Urbans amb el conforme del cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat esmentat en 
l’antecedent segon, en aplicació d’aquesta clàusula resulta una liquidació del servei de retirada i 
dipòsit de vehicles a la via pública de Manresa, corresponent a l’exercici 2015, de 144.760,48 
euros amb l’IVA inclòs, a favor de la concessionària. 
 
2. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a l’aprovació de la liquidació del servei de retirada i 
dipòsit de vehicles a la via pública de Manresa, corresponent a l’exercici 2015 és el Ple de la 
Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició 
addicional segona de la LCSP. 
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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. 
 
Tot i així, per raons d’urgència, es considera procedent que aprovi la liquidació l’alcalde president, 
donant-ne compte a la Junta de Govern de caràcter públic, en la primera sessió d’aquest òrgan 
que tingui lloc, a l’efecte del seu coneixement. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública per a 
l’any 2015 del contracte de la concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei 
públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del 
servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública de Manresa, a favor de la proposició de 
l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458 – carrer Ulisses, 
18, 4a planta edifici G, de Madrid), amb un import a liquidar de cent quaranta-quatre mil set-cents 
seixanta euros amb quaranta vuit cèntims (144.760,48 €). 
 
SEGON. Aprovar la despesa i el pagament de la factura núm. 10028542 de referència registre 
d’entrada núm. F201711112 de 18 e desembre de 2017 a la concessionària 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458), per una quantitat de cent 
quaranta-quatre mil set-cents seixanta euros amb quaranta vuit cèntims (144.760,48 €), en 
concepte de liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública per a l’any 
2015. 
 
TERCER. Donar compte i ratificar el contingut d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local  en 
la primera sessió que tingui lloc, a l’efecte del seu coneixement.” 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament de 
Manresa, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTADA aquesta Junta de la resolució número 11.096 dictada 
per l’alcalde president, en data 27 de desembre de 2017, que ha estat transcrita en la part 
expositiva del present dictamen, i RATIFICAR-LA.“ 
 
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. 
 
 
3.2.2 Ratificar, si escau, la Resolució de l’alcalde, núm. 11201, de 28 de desembre de 

2017, referent a l’aprovació de la liquidació del servei públic d’aparcament en 
superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa corresponent a l’any 
2015. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, 
Mobilitat i Serveis, de 23 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 28 de desembre de 2017, 
que transcrita diu el següent:  

 

“Antecedents 
 

I. El Ple de la Corporació, en sessió de 20 d’octubre de 2003, va adjudicar la concessió 
administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament 
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subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície 
sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del servei de retirada i dipòsit de 
vehicles a la via pública de Manresa,  a favor de la proposició de l’entitat mercantil 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458 – carrer Ulisses, 18, 4a planta 
edifici G, de Madrid). 

 
II. En data 17 de novembre de 2017, la cap de la Secció de Mobilitat i el cap de Secció de 

Serveis Urbans amb el conforme del cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, han 
emès un informe relatiu a la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota 
temps limitat en el municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2015, amb un saldo 
de tres-cents vint-i-vuit mil set-cents noranta-vuit euros amb setze cèntims (328.798,16 
€), amb l’IVA inclòs, a favor de la concessionària. 

 
III. Mitjançant proveïment de data 4 de desembre de 2017, s’ha donat  audiència a l’entitat 

mercantil Estacionamientos y Servicios, SA, en relació amb la liquidació del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa per a l’any 2015, 
i l’adjudicatària ha manifestat la seva conformitat a la liquidació proposada (RE núm. 
67.750/11.12.2017). 

 
IV. La Interventora de l’Ajuntament ha expedit un certificat en el qual acredita que a l’estat de 

despeses del pressupost municipal vigent hi ha consignació pressupostària de fins a 
326.601,52 € per aprovar la  liquidació del servei esmentat. 
 

V. En data 20 de desembre de 2017, la cap de la Unitat de Contractació, ha emès un 
informe, en el qual conclou que l’aprovació de la liquidació del servei públic d’aparcament 
en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa per a l’any 2015, s’ajusta a 
dret, sense pronunciar-se sobre la quantificació de la liquidació. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic de la liquidació. La clàusula 149a del plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques reguladores del contracte estableix que, atès que els ingressos obtinguts 
estan directament relacionats amb l’exercici de l’autoritat per part de l’Ajuntament de Manresa, 
aquest garantirà els ingressos corresponents a una ocupació del 55% sobre el total de les places 
inicials, 654, sempre que els expenedors siguin plenament operatius durant tot el període.  
 
Segons el contingut de l’informe de la cap de la Secció de Mobilitat  i del cap de Secció de 
Serveis Urbans amb el conforme del cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat esmentat en 
l’antecedent segon, en aplicació d’aquesta clàusula resulta una liquidació del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 
2015, de 328.798,17 euros, IVA inclòs, a favor de la concessionària.   
 
 
2. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a l’aprovació de la liquidació del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 
2015 és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb 
la disposició addicional segona de la LCSP. 
 
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. 
 
Tot i així, per raons d’urgència, es considera procedent que aprovi la liquidació l’alcalde president, 
donant-ne compte a la Junta de Govern de caràcter públic, en la primera sessió d’aquest òrgan 
que tingui lloc, a l’efecte del seu coneixement. 
 
Per tot això, RESOLC: 
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PRIMER. Aprovar la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en 
el municipi de Manresa corresponent a l’exercici  2015, amb un import total de 328.798,16 euros, 
IVA  inclòs, a favor de la concessionària, d’acord amb el detall següent: 

 
Càlcul de l’ocupació garantida  
 
Nombre de places 654  
Dies de servei 299 
Hores diàries 8,5  
Tarifa sense IVA 1,55€  
Tarifa IVA inclòs                                                                1,88 €    
% Ocupació garantida 55% 

  
Total garantit 1.417.889,38 € 
Total recaptació real any 2015 
 
 

Mes Recaptació (€) 

 sense IVA Amb IVA (21%) 

gener 93.837,81€ 113.543,75€ 

febrer 93.299,12€ 112.891,94€ 

març 91.670,45€ 110.921,25€ 

abril 92.391,83€ 111.794,11€ 

maig 98.163,58€ 118.777,93€ 

juny 100.447,46€ 121.541,43€ 

juliol 93.329,26€ 112.928,41€ 

agost 76.660,38€ 92.759,06€ 

setembre 92.167,26€ 111.522,38€ 

octubre 96.847,82€ 117.185,86€ 

novembre 88.991,07€ 107.679,20€ 

Desembre 107.284,55€ 129.814,31€ 

   

TOTAL 1.125.090,60€ 1.361.359,63€ 

 
 
Càlcul de la liquidació any 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGON. Aprovar una despesa per import de 326.601,52 €, en concepte de liquidació parcial 
del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa per a 
l’any 2015. 
 

Concepte Import en €  
(sense IVA) 

Import en €  
(amb IVA) 

Recaptació real 1.125.090,60€ 

1.361.359,63€ 
 
 
 
 
 

Ingressos garantits 1.417.889,38€ 

Saldo -292.798,78€ 

Cost PDA 12.875,11€ 

Liquidació parcial 305.673,89€ 

Costos amortització i 
finançament parquímetres 
(ja amortitzats) 

 40.727,84€ 

Amortització 2015 -6.787,97€  

 -33.939,87€  

Liquidació a favor 
concessionària 

271.734,02€ 328.798,16€ 
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TERCER. Aprovar un primer pagament de la factura núm. 10028561 de referència registre 
d’entrada núm. F201711111 de 18 de desembre de 2017, a la concessionària 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458), per import de  326.601,52 € 
dels quals 57.064,15 correspon al 21% d’IVA, en concepte de liquidació parcial del servei 
públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa per a l’any 2015, 
restant pendent un import de dos mil cent noranta-sis euros amb seixanta-quatre 
cèntims (2.196,64 €). 
 
QUART. Donar compte i ratificar el contingut d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en 
la primera sessió que tingui lloc, a l’efecte del seu coneixement.” 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament de 
Manresa, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTADA aquesta Junta de la resolució número 11.201 dictada 
per l’alcalde president, en data 28 de desembre de 2017, que ha estat transcrita en la part 
expositiva del present dictamen, i RATIFICAR-LA.“ 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionar per vendre o 

transmetre un gos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència 
administrativa (SPU.SAN 60/2017) 

 
La secretària accidental presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, 
Gent Gran i Salut, de 27 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de desembre de 2017 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents en 
vendre o transmetre gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència administrativa. 
 
L’article 13.1 c) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció molt greu vendre o transmetre 
gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència administrativa. Així s’estableix també 
a l’article 42.2 f) en relació a l’article 43.2 b) de l’Ordenança Municipal Reguladora de la 
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 28 de 
desembre de 2017 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. 
XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser 
sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €. 
 
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient sancionador    
es va notificar en data 17 de gener de 2018, sense que es presentessin al·legacions dintre el 
termini atorgat.  
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En data 2 de febrer de 2018 la instructora del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va poder ser notificada en data 12 de febrer de 2018, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i  
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (DNI núm. XXX) i domiciliat  al c/ Prudenci 
Bertrana núm. 4 3r 1a (Grup La Balconada) de Manresa, per la infracció administrativa 
següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per vendre o 
transmetre gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència administrativa, tal i com 
s’estableix als article 42.2 f) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos”.  
 
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu 
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que s’adjunta a 
la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini voluntari donarà 
lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.” 
 
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. 
 
4.1.2 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionador per diverses 

infraccions administratives per la tinença de dos gossos potencialment 
perillosos (SPU.SAN 63/2017).  

 
La secretària accidental presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, 
Gent Gran i Salut, de 26 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 14 de novembre de 2017 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents, en 
estar en possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció, per no garantir la seguretat en les 
instal·lacions que els allotgen, i haver oposat resistència a la funció inspectora. 
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 16 de 
novembre de 2017 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. 
Jose Maria Codina Domínguez, com a presumpte responsable de les infraccions següents:  
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1.- Estar en possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, infracció 
qualificada com a molt greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 2.404,06 € i 
15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
2.- No garantir la seguretat en les instal·lacions que allotgen gossos potencialment 
perillosos, a fi d’evitar que els animals surtin i cometin danys a tercers, infracció qualificada 
com a greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 150,25 i 1.502,23, tal i com 
s’estableix als articles 29 en relació amb l’article 42.3 a) i l’article 43.3 a), de la mateixa 
Ordenança. 
 
3.- Haver oposat resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 
d’instal·lacions que allotgin animals, infracció qualificada com a greu, que pot ser 
sancionada amb una multa d’entre 401 i 2.000 €, tal i com s’estableix als articles 38.3 r) en 
relació amb l’article 39.1 b) de la mateixa Ordenança. 
 
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient sancionador    
es va notificar en data 27 de novembre de 2017, sense que es presentessin al·legacions 
dintre el termini atorgat.  
 
En data 21 de desembre de 2017 la instructora del procediment va formular la proposta de 
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 
2 de febrer de 2018, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i  
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR  sancions  al sr. XXX (DNI núm. XXX) i domiciliat  al c/ Dibuixant Joan 
Vilanova, 6 esc F 2n 1a de Manresa, per les infraccions administratives següents: 
 
“Sanció consistent en una multa de 4.808,12 € (QUATRE  MIL VUIT CENTS VUIT EUROS 
AMB DOTZE CENTIMS) (2.404,06 € per cada gos) com a responsable d’una infracció molt 
greu per estar en possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la 
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i 
com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos”.    
 
Sanció consistent en una multa de 150,25 € (CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció greu per no garantir la seguretat en les 
instal·lacions que allotgen gossos potencialment perillosos, a fi d’evitar que els gossos surtin 
i cometin danys a tercers, tal i com s’estableix als articles 29 en relació amb l’article 42.3 a) i 
l’article 43.3 a) de la mateixa Ordenança. 
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Sanció consistent en una multa de 401 € (QUATRE-CENTS UN EUROS) com a responsable 
d’una infracció greu per haver oposat resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a 
la inspecció d’instal·lacions que allotgin animals, tal i com s’estableix als article 38.3 r) en 
relació amb l’article 39.1 b) de la mateixa Ordenança.” 
 
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu 
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que s’adjunta a 
la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini voluntari donarà 
lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
5.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

5.1.1 Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús del local de titularitat municipal, 
situat a la plaça de Cal Gravat número 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal 
Gravat – Bufalvent. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, 
de 7 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. En data 12 de maig de 1998 fou aprovada la cessió d’ús d’un local de titularitat 
municipal, situat a la plaça de Cal Gravat número 2 de Manresa, a favor de 
l’Associació de Veïns de Cal Gravat – Bufalvent.  

 
II. L’esmentada cessió fou prorrogada per acord de la Junta de Govern Local de data 

19 d’abril de 2016, per un període de dos anys, que finalitzen el proper 12 de maig 
de 2018. 

 
I. La tècnica de Barris i Acció Comunitària, ha emès un informe favorable a prorrogar 

l’esmentada cessió per un nou període de dos anys, de conformitat amb el punt 
primer del pacte segon del conveni de cessió d’ús. 

 
III. En data 18 de desembre de 2017 es va trametre a l’Associació de Veïns de Cal 

Gravat – Bufalvent un proveïment per tal que, en el termini de 10 dies, manifestés el 
seu interès en la pròrroga de la cessió. 

 
IV. En data 26 de gener de 2018, el senyor Francisco Bueno Pedrosa, en representació 

de l’Associació de Veïns de Cal Gravat – Bufalvent va presentar un escrit, amb 
referència registre d’entrada número 5.439, mitjançant el qual manifesta la seva 
conformitat amb la pròrroga esmentada. 
 

V. El Tècnic d’Administració General del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions 
ha emès un informe jurídic en data 7 de febrer de 2018, en el qual conclou que la 
renovació de la cessió d’ús a favor de l’AV per un nou període de dos anys, s’ajusta 
a dret. 
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Consideracions jurídiques 
 
1a. Termini de la cessió d'ús. El punt primer del pacte segon del conveni de cessió d’ús diu, 
literalment, que: 

 
  /... 1.- La cessió d’ús tindrà una durada de deu anys, comptats des de l’endemà de la signatura 

d’aquest conveni. 
 
  La cessió podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia comunicació amb una antelació 

mínima de tres mesos. 
 
  Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de forma expressa 

la pròrroga de la cessió per períodes de dos anys, prèvia comunicació amb una antelació mínima 
de tres mesos./... 

 
2a. 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 30 de juny de 2015. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRORROGAR la cessió d’ús del local de titularitat municipal, situat a la plaça de Cal Gravat 
número 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat – Bufalvent, per un nou període de 
dos anys, comptats des del dia 13 de maig de 2018 fins el dia 12 de maig de 2020.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.2 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte de serveis que 

consisteix en la retirada, eliminació, destrucció i reciclatge de documents 
procedents d’arxius de les dependències municipals. 

 
La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, 
de 14 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 19 de desembre de 2011, va adjudicar 
el contracte de serveis que consisteix en la retirada, eliminació, destrucció i 
reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les dependències 
municipals, a favor de l’entitat mercantil RECICLATGES PELEGRÍ, S.L., amb CIF B-
62.342.530, per un preu anual de 972,22 euros, IVA no inclòs. 
El contracte es va formalitzar el dia 30 de desembre de 2011, amb una durada inicial 
de (4) quatre anys, comptats a partir del dia 30 de desembre de 2011, prorrogable per 
dues anualitats. 

 
II. RECICLATGES PELEGRÍ, SL va constituir la garantia definitiva del contracte en data 

5 de desembre de 201, per un import de 194,44 €. 
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III. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 d’octubre de 2015, va prorrogar el 

contracte pel període de temps comprès entre el 30 de desembre de 2015 i el 29 de 
desembre de 2017. 

 
IV. Finalitzada la vigència del contracte, el tècnic de l’Arxiu, contrastat el compliment de 

l’objecte i essent satisfactori, ha informat favorablement, en data 8 de febrer de 2018, 
la devolució de la garantia dipositada. 

 
V. En data 13 de febrer de 2018, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe 

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

 
Consideracions legals 
 
Primera. Devolució de la garantia definitiva del contracte. L’article 90 de la Llei 30/2007, 
de contractes del sector públic, preveu que la garantia definitiva serà retornada quan s’hagi 
complert satisfactòriament el contracte i 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 data 30 de juny de 2015, publicat en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona del dia 22 de juliol de 2015, aquesta competència ha estat delegada 
a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Tornar a l’entitat mercantil RECICLATGES PELEGRÍ, S.L., amb CIF B-62.342.530 i domicili al 
C. Aurora Bertrana, núm. 7 – Pol. Ind. Clot del Tufau - 08295 de Sant Vicenç de Castellet, 
l’import de 194,44 €, que correspon a la garantia definitiva constituïda per respondre del 
compliment del contracte de serveis que consisteix en la retirada, eliminació, destrucció i 
reciclatge de documents procedents d’arxius de les dependències municipals, que 
l’Ajuntament de Manresa li va adjudicar en data 19 de desembre de 2011, 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. 
 
 
5.1.3 Aprovar, si escau, diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 60%  i  95% de 

la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres 
d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent 
d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...) situats en qualsevol altre indret del 
terme municipal; per obres de manteniment i conservació, consolidació, 
reforma i rehabilitació en edificacions del centre històric; i d’obres de reforma, 
reparació o rehabilitació d’elements catalogats d’edificis inclosos en el pla 
especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, 
arqueològic i paisatgístic, respectivament. 
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La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, 
de 26 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva d'aquest 
dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits previstos a 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

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

Sol·licitant: NEXIUT, S.L.  representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000118 (GTR.ICI/2017000730 - LLI.OBM/2017000119) 
Descripció obres: Rehabilitar un local sense ús al Passeig de Pere III, 26, baixos, 
2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) 
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements 
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a la restauració de 
fusteria exterior (actuacions sobre obertures), ja que la resta de les obres es fan 
sobre elements no catalogats.  
 
Sol·licitant: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 
Expedient: GTR.ICB/2017000130 (GTR.ICI/2018000004 - LLI.OBM/2017000138) 
Descripció obres: Reparació coberta edifici Biblioteca Campus Universitari a l’Av. 
Bases de Manresa, 7-11 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) 
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements 
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000136 (GTR.ICI/2017000694 - LLI.COM/2017000447) 
Descripció obres: Reforma interior bany habitatge situat a Plaça Infants,10 4t 
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Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: NAVINSET, S.L.  representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000139 (GTR.ICI/2017000702 - LLI.COM/2017000458) 
Descripció obres: Instal·lació d’envà pluvial en paret mitgera al descobert de la ctra. 
Cardona, 49 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança  fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) 
situats en qualsevol altre indret del terme municipal   
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000140 (GTR.ICI/2017000715 - LLI.COM/2017000465) 
Descripció obres: Reforma interior de cuina al c/ Born 34, 3r 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000143 (GTR.ICI/2017000718 - LLI.COM/2017000469) 
Descripció obres: Reformar la cuina, el bany i les balconeres del carrer del Born, 13 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000144 (GTR.ICI/2017000721 - LLI.COM/2017000471) 
Descripció obres: Reforma interior de cuina a la Via Sant Ignasi, 53, 2n 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000146 (GTR.ICI/2017000731 - LLI.COM/2017000475) 
Descripció obres: Pintar la façana, mitjançant maquinària auxiliar, ocupant la via 
pública, a la Pujada del Castell, 69 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) 
situats en qualsevol altre indret del terme municipal   
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000148 (GTR.ICI/2017000747 - LLI.COM/2017000479) 
Descripció obres: Reforma parcial interior de l’habitatge del c/ Sant Miquel 23 
entresòl 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000153 (GTR.ICI/2017000751 - LLI.COM/2017000485) 
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge del c/ Arbonés, 34 3r 
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Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: PROMOTORA DEL LLUÇANES I GESTIO PATRIMONIAL, SL 
Expedient: GTR.ICB/2018000001 (GTR.ICI/2017000728 - LLI.OBM/2017000117) 
Descripció obres: Rehabilitar la façana, mitjançant instal·lació de bastida, ocupant la 
via pública, al carrer Sant Miquel, 9 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b  
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) 
situats al Centre Històric 
  
Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS CARRER SANT SALVADOR 9 
Expedient: GTR.ICB/2018000002 (GTR.ICI/2018000016 - LLI.COM/2018000011) 
Descripció obres: Substituir les rajoles del trencaaigües de la terrassa i sanejar els 
pilars, mitjançant maquinària auxiliar, ocupant la via pública, al carrer Sant Salvador, 
9 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000007 (GTR.ICI/2018000038 - LLI.COM/2018000021) 
Descripció obres: reforma cuina i bany a la Muralla St. Domènec 19-23 pral. 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000008 (GTR.ICI/2018000042 - LLI.COM/2018000025) 
Descripció obres: Reforma interior de cuina al C/ Urgell, 6  3r 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
7. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la sessió, de 
la qual, com a secretària general accidental estenc aquesta acta. 
 
La secretària general accidental 


