
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 48/2014 
Sessió: ordinària 
Caràcter: públic  
Data: 16 de setembre de 2014 
Horari: 12:30  a 12:45 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa 
 
 
Assistents  
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde  
M. Mercè Rosich Vilaró 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Gerent  
Francesc de Puig Viladrich 
 
 
Absents justificats  
 
Tinent d’alcalde  
Josep Maria Sala Rovira 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior  
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 45, que va tenir lloc el dia 2 de 
setembre de 2014. 
 
 
2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte de la concessió 

administrativa per a la gestió del servei municipal de transport públic urbà de 
viatgers de Manresa.  
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2.1.2 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50% de l’impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, 
reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat. 

 
2.1.3 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95% de l’impost sobre 

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

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

construccions, instal.lacions i obres a favor de la Fundació Educativa Privada 
Dominiques Anunciata Pare Coll (FEDAC), per a pintar la façana del carrer del Bruc, 
45-47. 

 
2.1.5 Desestimar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50% de l’impost sobre 

construccions, instal.lacions i obres a Constructora del Cardoner, SA, per a la 
instal.lació d’una grua torre a l’obra de construcció d’habitatges del carrer Àngel 
Guimerà, 13.  

 
2.1.6 Aprovar, si escau, el plec de clàusules administratives, del plec de prescripcions 

tècniques i de l’expedient de contractació del subministrament de la infraestructura 
corporativa de seguretat perimetral. 

 
 
3. Àrea de Territori i Paisatge  
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serv eis Urbans 
 
3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, la renúncia a 
concessions temporals de drets funeraris del Cementiri Municipal. 

 
3.1.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Atorgar, si escau, la concessió 
de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa del 
domini públic al Cementiri Municipal.  

 
3.1.3 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Prorrogar, si escau, la 
concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització 
privativa del domini públic al Cementiri Municipal.  

 
3.1.4 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió regular de drets funeraris sobre 
diverses sepultures del Cementiri Municipal per un període de 25 anys, prorrogables 
per un altre període de 25 anys. 

 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions  
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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. 45, que correspon a la sessió 
ordinària del dia 2 de setembre de 2014 i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 6 membres presents. 
 
 
2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de garantia d el contracte de la concessió 

administrativa per a la gestió del servei municipal  de transport públic urbà de 
viatgers de Manresa.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 25 
d’agost de 2014, que es transcriu a continuació: 

“ Antecedents 
 

I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 1990, 
va adjudicar la concessió administrativa per a la gestió del servei municipal de 
transport públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat mercantil Empresa 
Castellà SA, actualment MANRESA BUS SA. 

 
II. En data 1 d’octubre de 1990, l’Empresa Castellà SA (avui MANRESA BUS SA) va 

dipositar a l’Ajuntament de Manresa un aval del Banco Guipuzcuano, per un 
import 4.207.658 pessetes (avui, 25.288,53 euros). 

 
III. La prestació del servei objecte d’aquesta concessió va finalitzar el passat 30 

de setembre de 2013. 
 

IV. En data 8 d’agost de 2014, la cap de Secció de Mobilitat ha emès un informe 
en què conclou, que havent estat aprovada la liquidació definitiva de la 
subvenció al dèficit d’explotació del servei (corresponent al període 1 de 
gener a 30 de setembre de 2013), mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local de data 22 de juliol de 2014, i havent finalitzat el servei amb 
conformitat, s’escau retornar la garantia definitiva del contracte. 

 
V. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 20 d’agost de 

2014, en que conclou que la devolució de la garantia dipositada, s’ajusta a dret. 
 

Consideracions jurídiques 
 

1. Devolució de la garantia definitiva del contracte . El Text articulat de la Llei 
de bases de contractes de l’estat, i les disposicions posteriors en matèria de 
contractació administrativa, així com la clàusula 23a del plec de clàusules 
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administratives i de prescripcions tècniques que regeix la present concessió, 
preveuen que la garantia definitiva dels contractes, constituïda per assegurar 
el seu compliment, serà retornada un cop el contracte s’hagi extingit i no 
s’acrediti cap incompliment imputable al contractista. 

 
2. Òrgan competent . Per raó de la durada i la quantia de la concessió, l’òrgan 

competent per a la devolució de garantia del contracte és el Ple de la 
Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació. Tanmateix, per acord 
plenari de 21 de juliol de 2011, l’exercici d’aquesta competència ha estat 
delegat en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, com a tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 

ACORD 
 
Tornar a l’entitat mercantil MANRESA BUS, SA (NIF A-08.510.059), amb domicili al carrer 
Artés núm. 15 de Manresa (08243), l’aval del Banco Guipuzcuano (actualment, Banc de 
Sabadell), dipositat a l’Ajuntament de Manresa el dia 1 d’octubre de 1990, per un import de 
4.207.658 pessetes (avui, 25.288,53 euros), que correspon a la garantia definitiva 
constituïda per respondre del compliment del contracte de la concessió administrativa per 
a la gestió del servei municipal de transport públic urbà de viatgers de Manresa, adjudicat 
per acord del Ple de la Corporació de 17 de setembre de 1990, amb fonament al 
compliment contractual.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 50% de l’impost sobre 

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

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de 
setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 7 b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles, en qualsevol 
indret del terme municipal no inclòs en l’apartat 1 b) d’aquest article.  
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles no inclòs en l'apartat 1b) d'aquest article. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
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Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

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

Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000160 (GTR.ICI / 2014000200 - 
LLI.COM/2014000132) 
Descripció obres: Canvi de banyera per plat de dutxa a la Cra. Pont de Vilomara, 
90-3r.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000161 (GTR.ICI / 2014000201 - 
LLI.COM/2014000134) 
Descripció obres: Enrajolar terrat al C/. Barcelona, 66-1r. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000163 (GTR.ICI / 2014000204 - 
LLI.COM/2014000135) 
Descripció obres: Canvi de paviment al C/. Nou de Valldaura, 30-1r. 
 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000165 (GTR.ICI / 2014000205 - 
LLI.COM/2014000136) 
Descripció obres: Col·locació de pladur al sostre i instal·lació d'aire condicionat i 
calefacció al C/. de la Pau, 46-5e.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000166  (GTR.ICI / 2014000652  
LLI.OMA/2014000016) 
Descripció obres: Construcció d’un forjat sobre terrat en un habitatge al C/. 
Balsareny, 46. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT PROP. C/ROGER FLOR,6 representat per xxx 
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Expedient: GTR.ICB/2014000167 (GTR.ICI / 2014000206 - 
LLI.COM/2014000137) 
Descripció obres: Obre per impermeabilització terrassa C/. Roger de Flor, 6 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000170 (GTR.ICI / 2014000209 - 
LLI.COM/2014000139) 
Descripció obres: Canvi rajoles cuina al Casinet. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx representat per xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000171 (GTR.ICI / 2014000636 - 
LLI.OBM/2014000066) 
Descripció obres: Reforma interior de l'habitatge principal 1a. a l'edifici 
plurifamiliar entre mitgeres a la Cra. de Vic, 93 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000173 (GTR.ICI / 2014000459 - 
LLI.COM/2014000142) 
Descripció obres: Reforma bany al C/. Lluís Millet, 2-4-2n.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000176 (GTR.ICI / 2014000461 - 
LLI.COM/2014000144) 
Descripció obres: Canvi rajoles i sanitaris a la Balconada, 18-4t.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000178 (GTR.ICI / 2014000622 - 
LLI.OBM/2014000069) 
Descripció obres: Adequació local comercial destinat a activitat de peixateria al 
C/. Sant Fruitós, 47-bx. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMA FARELLA SL 
Expedient: GTR.ICB/2014000179 (GTR.ICI / 2014000517 - 
LLI.COM/2014000146) 
Descripció obres: Reforma bany i cuina al Passeig de Pere III, 51-7è.-4a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: xxx 
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Expedient: GTR.ICB/2014000180 (GTR.ICI / 2014000579 - 
LLI.COM/2014000147) 
Descripció obres: Reforma de bany i cuina al C/. Viladordis, 104-2n.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx representat per xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000181 (GTR.ICI / 2014000578 - 
LLI.COM/2014000148) 
Descripció obres: Canviar rajoles cuina i banys al C/. Saclosa, 14-2n.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000182 (GTR.ICI / 2014000568 - 
LLI.COM/2014000149) 
Descripció obres: Reformar cuina al C/. Circumval·lació, 13-3r.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000183 (GTR.ICI / 2014000584 - 
LLI.COM/2014000150) 
Descripció obres: Substitució de rajoles de bany al Passeig de Pere III, 68-4r.-3a 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000184 (GTR.ICI / 2014000585 - 
LLI.COM/2014000151) 
Descripció obres: Reparar teulada, canvi de teules trencades al C/. Fra Jacint 
Coma i Gali, 26 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000186 (GTR.ICI / 2014000587 - 
LLI.COM/2014000152) 
Descripció obres: Instal·lació de muntants d'aigua sanitària al C/. Bailén, 9 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000191 (GTR.ICI / 2014000592 - 
LLI.COM/2014000156) 
Descripció obres: Substitució de rajoles de bany al C/. Enric Morera, 9-4-6 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000193 (GTR.ICI / 2014000594 - 
LLI.COM/2014000158) 
Descripció obres: Obres lavabo i cuina a la cra. de Vic, 123-2n. 
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Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: REFORMES CADI SL representat per xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000195 (GTR.ICI / 2014000595 - 
LLI.COM/2014000160) 
Descripció obres: Reforma de banys i sortida de fums al C/. Alvar Aalto, 1C 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: FARMACIA SUBIRATS I ESPINALT, SCP 
Expedient: GTR.ICB/2014000196 (GTR.ICI / 2014000647 - 
LLI.OBM/2014000070) 
Descripció obres: Reforma local situat al C/. Saclosa, 31-baixos 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000200 (GTR.ICI / 2014000599 - 
LLI.COM/2014000163) 
Descripció obres: Reparar tuberia i canviar rajoles i pintar terrassa a l'habitatge 
situat al C/. Girona, 36 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000201 (GTR.ICI / 2014000600 - 
LLI.COM/2014000165) 
Descripció obres: Reforma de bany i canvi de rajoles, lavabo i banyera al C/. 
Navarra, 28 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS AV. BASES DE MANRESA 90 - 92 
Expedient: GTR.ICB/2014000202 (GTR.ICI / 2014000601 - 
LLI.COM/2014000164) 
Descripció obres: Reparació de balcons a l'Avda. Bases de Manresa, 90-92-1r. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: CLIMATITZACIONS DAVID COSTA, S.L. representat per xxx 
Expedient:  
GTR.ICB/2014000212 (GTR.ICI / 2014000609 - LLI.COM/2014000170) 
Descripció obres: Canviar rajoles, bany, cuina i escala al Ptge. Pep Ventura, 20 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000213 (GTR.ICI / 2014000610 - 
LLI.COM/2014000171) 
Descripció obres: Reforma cuina a la cra. de Vic, 140-6è.-4a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000216 (GTR.ICI / 2014000612 - 
LLI.COM/2014000172) 
Descripció obres: Obres per canvi de paviment al C/. Major, 10-1r. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000222 (GTR.ICI / 2014000623 - 
LLI.COM/2014000177) 
Descripció obres: Reforma de bany i cuina i canvi de finestres a l'habitatge situat 
al C/. Bailen, 14-1a.- 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000223 (GTR.ICI / 2014000625 - 
LLI.COM/2014000178) 
Descripció obres: Canviar banyera per plat de dutxa al C/. Lepant, 20-àtic-3a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS TRUETA 7 
Expedient: GTR.ICB/2014000224 (GTR.ICI / 2014000624 - 
LLI.COM/2014000179) 
Descripció obres: Reparació d'un voladís al C/. Doctor Trueta, 7-2n. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS CA. JOAN FUSTER 6-8 
Expedient: GTR.ICB/2014000225 (GTR.ICI / 2014000626 - 
LLI.COM/2014000180) 
Descripció obres: Diverses reparacions al C/. Joan Fuster, 6-8 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000232 (GTR.ICI / 2014000630 - 
LLI.COM/2014000184) 
Descripció obres: Renovar cuina i bany al C/. de la Pau, 6-2n.-3a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000233 (GTR.ICI / 2014000631 - 
LLI.COM/2014000185) 
Descripció obres: Reformar cuina i bany al Grup La Parada, bloc 1-2n.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
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Expedient: GTR.ICB/2014000240 (GTR.ICI / 2014000635 - 
LLI.COM/2014000191) 
Descripció obres: Col·locació de rajoles bany i cuina al C/. Tres Roures, 21 
 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS PICA D'ESTATS, 6 representat per xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000243 (GTR.ICI / 2014000644 - 
LLI.COM/2014000195) 
Descripció obres: Rehabilitació i pintura façana posteriora la Pica d'Estats, 6 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000248 (GTR.ICI / 2014000650 - 
LLI.COM/2014000196) 
Descripció obres: Reforma pavimenti rajoles cuina a l'habitatge situat al C/. St,¡. 
Antoni M. Claret, 8-4t.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000252 (GTR.ICI / 2014000651 - 
LLI.COM/2014000199) 
Descripció obres: Obres per envà pluvial al C/. Oms i de Prat, 55 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000255 (GTR.ICI / 2014000656 - 
LLI.COM/2014000202) 
Descripció obres: Col·locació de terra i preinstal.lació de calefacció a la  Cra. de 
Vic, 123.2n. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000256 (GTR.ICI / 2014000659 - 
LLI.COM/2014000203) 
Descripció obres: Canvi paviment cuina i reforma de banyera per dutxa i rajoles a 
l'habitatge situat al C/. Alcalde Armengol, 6-4t.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000257 (GTR.ICI / 2014000660 - 
LLI.COM/2014000204) 
Descripció obres: Reforma de cuina a la Cra. de Vic, 183-185-2n.-7a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
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Expedient: GTR.ICB/2014000260 (GTR.ICI / 2014000661 - 
LLI.COM/2014000207) 
Descripció obres: Condicionament botiga roba topis al C/. Angel Guimerà, 42-44 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: GRUP SUPECO MAXOR SL 
Expedient: GTR.ICB/2014000262 (GTR.ICI / 2014000667 - 
LLI.COM/2014000210) 
Descripció obres: Instal·lació mostrador de carnisseria i xarcuteria supermercat 
Carrefour de Manresa. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000264 (GTR.ICI / 2014000670 - 
LLI.COM/2014000211) 
Descripció obres: Canvi de teules trencades a l'habitatge situat Cra. Pont de 
Vilomara, 85 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000272 (GTR.ICI / 2014000677 - 
LLI.COM/2014000217) 
Descripció obres: Revestiment de terra amb parquet d'un local comercial al C/. 
Bruc, 63-67 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000274 (GTR.ICI / 2014000679 - 
LLI.COM/2014000218) 
Descripció obres: adequació bany a la Cra. de Vic, 172-2n. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C. PRUDENCI COMELLAS 39 
representat per xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000275 (GTR.ICI / 2014000680 - 
LLI.COM/2014000219) 
Descripció obres: Impermeabilització i formigonat de terrat al C/. Prudenci 
Comellas, 39 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.3 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 95% de l’impost sobre 

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

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de 
setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles situats 
al casc antic de la ciutat. 
 
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de 
millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex 
núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació. 
 
 
Vist l’informe emès per al Cap de secció de gestió tributària i inspecció 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

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

Sol·licitant: GERGAR C.B. 
Expedient: GTR.ICB/2014000087 (GTR.ICI / 2014000653 - 
LLI.OMA/2014000011) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Nou, 39 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000150 (GTR.ICI / 2014000674 - 
LLI.OMA/2014000013) 
Descripció obres: Distribució interior d'un habitatge al C/. Urgell, 26.4t.-5a. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
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Expedient: GTR.ICB/2014000192 (GTR.ICI / 2014000593 - 
LLI.COM/2014000157) 
Descripció obres: Reforma cuuina, canviar terra terrassa, arreglar traster al C/. 
Sant Miquel, 2-4-4t.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000217 (GTR.ICI / 2014000611 - 
LLI.COM/2014000173) 
Descripció obres: Enrajolar i col.locació de porta a la Plaça Sant Ignasi, 7 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: MORRAL CORS SL 
Expedient: GTR.ICB/2014000241 (GTR.ICI / 2014000641 - 
LLI.COM/2014000193) 
Descripció obres: Adequació de local al C/. Nou, 9-baixos 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: xxx representat per xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000249 (GTR.ICI / 2014000648 - 
LLI.COM/2014000197) 
Descripció obres: Obres a la cuina, enrajolar terra del pis i pintar a la Plaça 
Infants, 13-1r-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.4  Aprovar, si escau, la concessió d’una bonifi cació del 95 % de l’impost sobre 

construccions, instal.lacions i obres a favor de la  Fundació Educativa Privada 
Dominiques Anunciata Pare Coll (FEDAC), per a pinta r la façana del carrer del 
Bruc, 45-47. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de 
setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 7 a) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la 
quota de l’impost les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol indret del 
terme municipal. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

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

Sol·licitant: FEDAC (FUNDACIÓ EDUCATIVA PRIVADA DOMINIQUES 
ANUNCIATA PARE COLL) representat per xxx 
Expedient: GTR.ICB/2014000121 (GTR.ICI / 2014000305 - 
LLI.OBM/2014000053) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Bruc, 45-47 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat  7 A) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.5 Desestimar, si escau, la concessió d’una boni ficació del 50% de l’impost 

sobre construccions, instal.lacions i obres a Const ructora del Cardoner, SA, 
per a la instal.lació d’una grua torre a l’obra de construcció d’habitatges del 
carrer Àngel Guimerà, 13.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de 
setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 7 b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles, en qualsevol 
indret del terme municipal no inclòs en l’apartat 1 b) d’aquest article.  
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les 
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es detalla 
a la part dispositiva. 
 
Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l'article 6 de l'ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
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Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Desestimar la sol·licitud que s'especifica: 
 

Sol·licitant: CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
Expedient: GTR.ICB/2014000220 (GTR.ICI / 2014000658 - 
LLI.OBM/2014000079) 
Descripció obres: Instal·lació d'una grua torre a l'obra de construcció d'habitatges 
al C/. Angel Guimerà, 13 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: L'instal.lació d'una grua torre per si mateixa , no es troba 
inclosa en cap dels supòsits previstos amb bonificació, de l'ordenança fiscal 
reguladora sobre l'impost d’Instal·lacions, construccions i obres.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.6 Aprovar, si escau, el plec de clàusules admin istratives, del plec de 

prescripcions tècniques i de l’expedient de contrac tació del subministrament 
de la infraestructura corporativa de seguretat peri metral. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de 
setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. La cap de Servei dels Sistemes d’Informació va emetre un informe el dia 30 de juliol de 
2014, en el qual proposava la contractació del subministrament de la infraestructura 
corporativa de seguretat perimetral. 
 
II. Les dades bàsiques de la contractació són les següents: 
 

� Objecte: 
 
L’objecte del contracte és el subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat 
perimetral. 

 
� Pressupost anual màxim i valor estimat del contracte: 
 

El pressupost màxim anual serà de dotze mil sis-cents tres euros amb trenta-un cèntims 
(12.603,31), IVA no inclòs. A aquest import li correspon un Impost sobre el valor afegit de 
dos mil sis-cents quaranta-sis euros amb seixanta-nou cèntims (2.646,69), corresponent 
al 21% de la base imposable. 
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Tenint en compte que la durada del contracte serà de quatre anys prorrogable per dos 
anys més, el valor estimat del contracte serà de setanta-cinc mil sis-cents dinou euros 
amb vuitanta-tres cèntims (75.619,83). A aquest import li correspon un IVA de quinze mil 
vuit-cents vuitanta euros amb disset cèntims (15.880,17). 

 
� Termini contractual: 

 
El contracte de subministrament tindrà una durada de quatre (4) anys, comptats a partir 
del moment de la recepció dels equips i del programari.  

Un cop transcorregut el termini inicial de quatre anys, ambdues parts podran acordar una 
pròrroga per dos anys més. 

III. La interventora accidental ha emès un certificat el dia 19 d’agost de 2014, en el qual 
acredita l’existència de consignació pressupostària suficient per procedir a aquesta 
contractació. 

IV. El TMG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 
emès un informe jurídic en data 3 de setembre de 2014, en el qual conclou que 
l’aprovació dels plecs i de l’expedient de contractació del subministrament s'adequa a la 
legislació vigent en matèria de contractació administrativa.  

Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa jurídica del contracte. Aquest contracte de subministrament és de 
naturalesa administrativa, d'acord amb l'article 19.1, lletra a), del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. La preparació, adjudicació, efectes i extinció del contracte 
s'han de regir pel plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques. 
 
2. Grau d’adequació del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions 
tècniques a la legislació aplicable. El règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació 
vigent. El plec de clàusules administratives és específic per aquest contracte i no li és 
aplicable cap plec de clàusules generals. El seu contingut abarca els extrems 
preceptuats per l'article 67 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. Abans 
de l’aprovació del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques 
per l’òrgan de contractació, és preceptiu que emetin informe el secretari i l’interventor de 
la Corporació, de conformitat amb l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
3. Procediment d’adjudicació. El procediment d’adjudicació per procediment negociat 
amb publicitat que estableix el plec de clàusules administratives és aplicable al contracte 
amb subjecció a l’article 173, lletra f), del TRLCSP, en concordança amb l’article 177.2 
de la mateixa Llei. 
 
El plec de clàusules administratives compleix el que preveu l’article 178 del TRLCSP, 
donat que la seva clàusula 13a estableix els aspectes objecte de negociació. 
 
4. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l'article 109 del 
TRLCSP, l’expedient de contractació ha de contenir obligatòriament la documentació 
acreditativa dels actes preparatoris i previs a l’aprovació de l’expedient de contractació. 
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Aquesta documentació la configuren el plec de clàusules administratives, el plec de 
prescripcions tècniques, la justificació de la insuficiència, manca d'adequació o de la 
conveniència de no aplicació dels mitjans personals i materials amb què compta 
l'Ajuntament per cobrir les necessitats que es tracten de satisfer mitjançant el contracte i el 
certificat d’existència de consignació pressupostària emès per la interventora accidental. 
 
5. Òrgan municipal competent. Tenint en compte la durada del contracte i la disposició 
addicional segona del TRLCSP, l’òrgan competent per aprovar els plecs i l’expedient de 
contractació és el ple de la corporació. No obstant això, per acord del ple del dia 21 de 
juliol de 2011 aquesta competència es va delegar en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte del subministrament de la infraestructura corporativa de 
seguretat perimetral. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i la despesa del subministrament de la 
infraestructura corporativa de seguretat perimetral, amb un pressupost màxim anual de 
12.603,31 euros i un valor estimat del contracte de 75.619,83 euros, ambdós imports 
amb l’IVA no inclòs, a adjudicar mitjançant procediment negociat amb publicitat, 
aplicades les circumstàncies previstes a l’article 173, lletra f), del TRLCSP, en 
concordança amb l’article 177.2 de la mateixa Llei.  
 
TERCER. Convocar el procediment negociat amb publicitat, mitjançant anunci a publicar 
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 142 
del TRLCSP.” 
 
 
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CO NTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA D E SEGURETAT 
PERIMETRAL 
 
CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1a. Objecte del plec de clàusules.  L'objecte del plec de clàusules és establir el règim 
jurídic que ha de regir el contracte de subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat 
perimetral. Aquest plec i el plec de prescripcions tècniques constitueixen la llei del contracte, amb 
força vinculant per ambdues parts i amb subjecció a la normativa reguladora de la contractació 
administrativa de les entitats locals. 
 
L'objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació Estadística de productes per 
activitats (CPA-2008):  
 

Productes informàtics, electrònics i òptics (26). 
 
Així mateix, el contracte té la codificació que es detalla a continuació en el Vocabulari Comú de 
Contractes Públics (CPV-2008): 
 

1) Paquets de software de seguretat (48730000-4). 
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2) Serveis de manteniment de sistemes (50324100-3). 
 
Clàusula 2a. Pressupost anual i valor estimat del c ontracte. El pressupost màxim anual serà 
de dotze mil sis-cents tres euros amb trenta-un cèntims (12.603,31), IVA no inclòs. A aquest 
import li correspon un Impost sobre el valor afegit de dos mil sis-cents quaranta-sis euros amb 
seixanta-nou cèntims (2.646,69), corresponent al 21% de la base imposable. 
 
Tenint en compte que la durada del contracte serà de quatre anys prorrogable per dos anys més, 
el valor estimat del contracte serà de setanta-cinc mil sis-cents dinou euros amb vuitanta-tres 
cèntims (75.619,83). A aquest import li correspon un IVA de quinze mil vuit-cents vuitanta euros 
amb disset cèntims (15.880,17). 

 
L'Ajuntament de Manresa es compromet a consignar pressupostàriament crèdit adequat i suficient 
per fer front a les despeses que origina el contracte, durant els exercicis pressupostaris de vigència 
del mateix. Pel que fa a l’exercici 2014, existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació 14 
9214 206 de l’estat de despeses del pressupost municipal vigent. 
 
Clàusula 3a. Termini del contracte.  El present contracte de subministrament tindrà una durada 
de quatre (4) anys, comptats a partir del moment de la recepció dels equips i del programari. A 
aquests efectes la tècnica municipal supervisora del contracte emetrà un informe de recepció del 
material i d’inici del termini contractual. 
 
Un cop transcorregut el termini inicial de quatre anys, ambdues parts podran acordar una pròrroga 
per dos anys més.  
 
Clàusula 4a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, 
com a contracte de subministrament, d’acord amb el que estableix l’article 19.1.a) del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP en endavant), aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per a tot allò no regulat en aquest plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions 
tècniques, serà d’aplicació la normativa següent: 
 

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
b) TRLCSP, en el seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final segona; Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP, en endavant), 
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tots aquells aspectes de 
desenvolupament bàsic que no s’oposin al TRLCSP. 

 
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril. 
 

d) Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals. 
 

e) TRLCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics. 
 

f) Altres disposicions administratives aplicables. 
 

g) En defecte de dret administratiu, s'estarà al dret privat. 
 
Clàusula 5a.  Jurisdicció competent. Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues 
parts queden sotmeses expressament a la legislació de contractes del sector públic i les seves 
disposicions de desenvolupament. Supletòriament s’aplicaran la resta de normes de dret 
administratiu i en el seu defecte, les normes de dret privat. 
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest 
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via 
administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i 
el contenciós administratiu en conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació. 
 
CAPÍTOL II 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 
 
Clàusula 6a. Procediment d'adjudicació . L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant 
procediment negociat amb publicitat, de conformitat amb l’article 173, lletra f), del TRLCSP, en 
concordança amb l’article 177.2 de la mateixa Llei. 
 
Clàusula 7a. Capacitat . Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin de la solvència tècnica, 
econòmica i financera exigida en aquest plec i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per 
contractar amb l’Administració de les assenyalades en l’article 60 del TRLCSP. 
 
El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió  temporal d’empresaris a 
constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant l’Ajuntament i compleixi amb el que 
preceptua l’article 59 del TRLCSP. 
 
La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de manera 
incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament. 
 
Clàusula 8a. Publicitat de l’anunci de licitació . L’obertura del termini de presentació de 
proposicions es farà públic mitjançant la inserció d’un anunci de licitació en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Clàusula 9a. Lloc i termini de presentació de les p roposicions . Els interessats en prendre part 
en la licitació podran presentar les seves ofertes dins el termini de quinze (15) dies naturals, 
comptats des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major, 5, planta 1a - 08241, 
Manresa), Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions. 
 
Les proposicions podran presentar-se a l’ Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i 
Inversions de l’Ajuntament, en horari de 09:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, o per 
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Als efectes del que 
preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té subscrit cap conveni de 
col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya. En cas de 
presentar-se la proposició en un registre de qualsevol d’aquestes administracions, no es tindrà 
com a vàlida aquesta data sinó la d’entrada efectiva en el registre general de l’Ajuntament de 
Manresa.  
 
En cas de presentar-se l'oferta per correu (no missatgeria), els licitadors hauran de posar en 
coneixement de l’Ajuntament de Manresa, abans de finalitzar el termini de presentació de 
proposicions, la presentació de la proposició en l’oficina de correus mitjançant un fax o telegrama 
en què s’identifiqui el licitador i el procediment a què es licita, es faci constar la presentació per 
correu de la proposició i el número de certificat de la remesa. Tanmateix, transcorreguts cinc (5) 
dies des de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que s’hagués rebut 
l'oferta, no serà admesa en cap cas. 
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S’admet el correu electrònic com a forma de remissió de l’anunci de presentació de l’oferta. 
S’estableix com a adreça de correu electrònic per a l’anunci de la tramesa per correu postal la 
següent: contractacio@ajmanresa.cat.  
 
El contingut del fax, telegrama o correu electrònic s’ajustarà al següent model: 
 

/... Ajuntament de Manresa 
Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions.  
Unitat de Contractació 
 
Procediment negociat amb publicitat convocat per l’Ajuntament de Manresa per a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat 
perimetral. 
 
Presentada proposició el dia _______.Certificat número ___________.  
Nom del licitador.../ 

 
Clàusula 10a. Forma de presentació de les proposici ons . Les proposicions per prendre part en 
aquesta contractació es presentaran en paper reciclat i imprès per les dues cares, en un sobre 
tancat i signat sobre el tancament pel licitador o per la persona que el representi. El sobre podrà 
estar lacrat i en la seva part exterior hi figurarà de manera clara la identificació del licitador amb 
els seus noms i cognoms o la raó social de l’empresa i inclourà necessàriament un número de fax 
i una adreça de correu electrònic. 
 
Clàusula 11a. Contingut de les proposicions. El sobre portarà com a títol: “Proposició per 
prendre part en el procediment negociat amb publicitat convocat per l'Ajuntament de Manresa per 
a l’adjudicació del contracte de subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat 
perimetral”. 
 
Aquest sobre contindrà els documents següents: 
 
1. Documentació administrativa 
 

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Fotocòpia del document 
nacional d'identitat degudament legitimada, per acreditar la personalitat del licitador o 
persona que legalment el representi. 

 
Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució de l’entitat adaptada, 
en tot cas, a la legislació vigent i testimoni de la seva inscripció en el Registre oficial 
corresponent. En aquesta escriptura haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la 
societat té relació directa amb l’objecte del contracte. 

 
Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió Europea o 
signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació d’inscripció en algun dels 
registres que assenyala l'apartat 3 de l'annex II del RGLCAP. 

 
Per la resta de persones jurídiques estrangeres: 
 

� Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es refereix 
l'article 10 del RGLCAP. 
� Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre corresponent, 
amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions. 

 
En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la qual se sotmetin 
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, 
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
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Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es presentaran 
traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per part d’un traductor jurat 
amb títol suficient. 

 
b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el licitador no actuï 

en nom propi o quan comparegui en representació d’una societat o d’una persona 
jurídica, haurà d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en 
nom de la qual concorre davant l’Administració, i una fotocòpia compulsada o legitimada 
per un notari del seu DNI, o del document que en el seu cas els substitueixi 
reglamentàriament. El poder haurà d’estar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta 
d’un poder per a un acte concret, no cal la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb 
el que disposa l’article 94.1 apartat 5 del Reglament d’aquest registre. 

 
c) Declaració responsable relativa a la inexistència de causes de prohibició i al compliment 

de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. Els licitadors hauran d’incloure una 
declaració responsable en què facin constar que no es troben incursos en cap de les 
prohibicions per contractar enumerades en l’article 60 del TRLCSP. Aquesta declaració 
comprendrà el fet d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de no 
tenir deutes en període executiu amb l’Ajuntament de Manresa, i del compliment de les 
seves obligacions envers la Seguretat Social o Mutualitat obligatòria imposades per les 
disposicions vigents, sens perjudici que aquest requisit s’hagi d’exigir abans de 
l’adjudicació del contracte. La declaració s’ajustarà estrictament al model que figura com 
annex I d’aquest plec i també comprendrà el consentiment per a que l’Ajuntament de 
Manresa pugui sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social a l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social respectivament. 
 

d) Indicació d’adreça de correu electrònic. Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de 
comunicació per als requeriments sobre aclariments i ampliacions de la documentació de 
la proposició presentada, pràctica de les notificacions relatives a l’adjudicació del 
contracte i qualsevol tràmit relacionat amb l’execució del contracte, amb plena validesa 
jurídica. Aquesta declaració es presentarà d’acord amb el model establert a l’annex II 
d’aquest plec.  

 
e) Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera. 
 

Els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera mitjançant la presentació 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. A aquests efectes hauran de 
presentar còpia de la pòlissa i del document acreditatiu del pagament i del període de 
vigència. 

 
f) Documents que acreditin la solvència tècnica: 

 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica mitjançant una relació de treballs 
de característiques similars al que és objecte de contractació efectuats durant els últims 3 
anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat. Tots ells s’hauran 
d’incloure en una declaració signada de l’empresari en aquest sentit on haurà de quedar 
reflectit l’objecte dels treballs i que aquest és coincident amb l’objecte d’aquest contracte. 

 

Les escriptures d’apoderament hauran de ser prèviament validades per un lletrat de l’Ajuntament. 
Per obtenir la validació del poder de representació de persona física o jurídica, haurà de 
presentar-se a l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis del 
Territori de l’Ajuntament, una còpia autèntica o certificada de l’escriptura pública de poder i de 
l’escriptura pública de constitució de la societat i l’original del certificat de l’acord social que es 
requereixi en el seu cas, abans de l’acabament del termini de presentació de proposicions. 
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També haurà de presentar-se qualsevol altra escriptura pública que modifiqui o bé complementi 
les anteriors. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les 
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.  
 
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi ha 
informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs.  
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial; l’alta en 
l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 
d’exempció. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no es troba 
en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 60 
del TRLCSP, no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, segons la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i 
com de les relatives a la Seguretat Social.  
 
En qualsevol, les empreses inscrites en el Registre hauran de presentar còpia del document 
d’inscripció i la declaració que s’adjunta a aquest plec com annex número III. 
 
Els licitadors que tinguin intenció de constituir una societat mercantil, una agrupació d’interès 
econòmic o una Unió temporal d’empresaris (UTE, en endavant), hauran de presentar una sola 
oferta, en la qual hi inclouran la documentació individualitzada de cada licitador que integri la 
futura societat, agrupació d’interès econòmic o UTE i un escrit signat conjuntament pels membres 
de la futura societat, agrupació d’interès econòmic o UTE, en el qual s’indiquin els noms, les 
circumstàncies i el percentatges de participació d’aquests membres. 
 
L’efectiva formalització de la societat mercantil, agrupació d’interès econòmic o UTE en escriptura 
pública només serà exigible en el supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. Així mateix, les 
persones o empreses que conformin la futura societat mercantil, l’AIE o la UTE hauran de 
nomenar un representant o apoderat únic. 
 
2. Oferta econòmica i tècnica: 
 

a) Oferta econòmica, subscrita d'acord amb el model que s'adjunta com annex IV,  
degudament signada. Si el contingut d’aquesta oferta ocupa més d’un full, la signatura 
s’haurà de realitzar en totes les planes que integrin el document. 
 

En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en 
xifres, prevaldrà l’expressada en lletres. 
 

b) Proposta tècnica en relació amb els elements de negociació que figuren en les lletres a), 
c), d), e), f) i g) de la clàusula 13a d’aquest plec. 

 

c) Qualsevol altre document que el proponent consideri oportú a l'efecte d'una millor selecció 
del contractista. 

 
Tota aquesta documentació es presentarà degudament enquadernada i ordenada amb 
separadors que facilitin la seva recerca, i anirà precedida d’un índex sistemàtic, signat pel 
licitador, en el qual hauran de quedar relacionats tots els documents que la integren. 
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Cap licitador no podrà presentar més que una proposició i tampoc no podrà subscriure cap proposta 
amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en més d'una unió temporal. La 
infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell. 
 
El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de l’Ajuntament del 
Manresa, sense que l’empresa licitadora o concessionària tingui dret a cap contraprestació 
econòmica per aquest fet.  
 
Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la 
informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada per ells en formular les ofertes, en especial respecte 
als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de 
contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. 
 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella 
informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte, sempre que se li hagués 
donat el caràcter indicat als plecs o al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement 
d’aquesta informació, llevat que els plecs o el contracte estableixin un termini major. 
 
Clàusula 12a. Anàlisi de les proposicions i adjudic ació . Un cop finalitzat el termini de 
presentació de proposicions, l’òrgan competent, si escau, sol·licitarà l’esmena dels possibles 
defectes existents. En aquest cas, s’atorgarà al licitador un termini de tres (3) dies per esmenar-
les. La notificació s’entendrà vàlidament feta per la remissió d’un fax al número que el licitador 
hagués assenyalat o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça indicada pel licitador 
en l’annex número II d’aquest plec de clàusules. 
 
Si les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació serà negativa i la proposició 
quedarà exclosa de la licitació. 
 
Els elements susceptibles de negociació i que determinaran l’adjudicació del contracte seran els 
que es determinen a la clàusula següent. 
 
Abans de formular la proposta d’adjudicació, es podran demanar els informes tècnics que 
consideri necessaris i que guardin relació amb l’objecte del contracte. 
 
A continuació, l’òrgan de contractació realitzarà l’adjudicació i fixarà amb l’empresa seleccionada 
el preu del contracte. 
 
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que: 
 

a) Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament 
allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta. 

 
b) No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa. 

 
c) Excedeixin del preu indicat a la clàusula 2a d’aquest plec (12.603,31 euros anuals, IVA no 

inclòs). 
 

d) Variïn substancialment el model de proposició establert. 
 

e)  No incloguin en la seva proposició o bé en el preu ofert prestacions o serveis que 
constitueixen l’objecte del contracte. 

 
Clàusula 13a. Negociació dels termes del contracte.  L’òrgan de contractació negociarà amb 
els licitadors les condicions del contracte prenent com a base les ofertes que aquests hagin 
presentat de conformitat amb el preveu l’article 178 del TRLCSP. 
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En tot cas es garantirà la confidencialitat de la documentació presentada i de les ofertes. A tal 
efecte, després que un licitador hagi formulat una sol·licitud de documentació d’un altre 
competidor, es demanarà la conformitat d’aquest últim per facilitar-la. 
 
Els elements susceptibles de negociació que determinaran l’adjudicació del contracte seran els 
següents: 
 
 

Criteri Puntuació 

a) Equips de seguretat i programari  
 
Propostes de millora en els paràmetres de rendiment del sistema (5 punts). 
 
Aportacions per a securitzar altres seus importants com la Florinda. (Policia 
local) (5 punts). 
 
Virtualització de les DMZs  per tal de reduir sistemes físics i unificar la 
infraestructura (5 punts). 
 
Permetre seguretat wireless per tal de poder oferir servei wifi per accés a 
intranet i internet (3 punts). 
 
Poder detectar atacs a nivell d’aplicació web mitjançant anàlisi de 
comportament del tràfic, per a aportar seguretat als servidors web (2 punt). 
 
Disposar d’un sistema de balanceig de càrregues. Poder incorporar, si escau, 
un sistema complementari per a balancejar el tràfic (2 punt). 
 
Poder implementar polítiques basades en adreces associades a  un país 
(GeoIP Address) (1 punt). 
 
Identificació de dispositius. Poder identificar els dispositius dels usuaris a 
efectes de poder definir polítiques en funció del dispositiu (Iphone, Ipad, 
Android, etc.) (2 punts). 
 
Permetre la possibilitat de poder dur a terme el servei de reporting cloud (1 
punt). 
 
Permetre sistemes de detecció de sortida de documents confidencials (2 
punts). 
 
Altres millores en els equips de seguretat i programari associat (2 punts) 
 

30 punts 

b) Import del servei  
 
S’avaluarà mitjançant la següent fórmula: 
 
                            P = (L - O) x 25 / (L- B)  
 
                            on: 
 
                            P: Puntuació 
 
                            L:  Pressupost anual de licitació 
  
                            O:  Oferta del licitador 

25 punts 
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Criteri Puntuació 

  
                            B:  Oferta més baixa de les considerades 
 
Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin 
temeràries o desproporcionades. Tindran la consideració d’ofertes temeràries 
o desproporcionades -i, per tant, no rebran puntuació en aquest apartat-  
aquelles en què l’oferta econòmica sigui inferior en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana dels percentatges de baixa de les diferents ofertes. 
 
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses. 
c) Serveis d’implantació 
 
Millores en la planificació i el temps execució del projecte (5 punts). 
 
Ampliació del temps de formació (3 punts).  
 
Altres millores del servei d’implantació (2 punts). 

10 punts 

d) Serveis de manteniment  
 
Millores en les característiques i SLA del manteniment preventiu (5 punts). 
 
Millores en les característiques i SLA del manteniment correctiu (10 punts). 

15 punts  

e) Resolució d’incidències de seguretat 
 
Millores en les característiques i SLA del manteniment de la resolució 
d’incidències (7 punts). 
 
Aportacions  per afrontar amb efectivitat possibles incidències de seguretat (3 
punts). 

10 punts  

f) Atenció de consultes tècniques 
 
Millores en els requeriments mínims exposats (5 punts). 

5 punts 

g) Organització del servei de suport 
 
Millores en estructura i qualificació dels tècnics associats al servei 
d’implantació, manteniment i suport (3 punts). 
 
Millores en els mitjans i formes de comunicació d’incidències (2 punts). 

5 punts 

 
L’oferta econòmicament més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels 
aspectes indicats en aquesta clàusula. Tanmateix, es considerarà que existeix un empat entre 
ofertes, sempre que la diferència en el còmput total de punts entre l’oferta major puntuada i la/es 
restant/s no superi un punt (1'00 punt). 
 
Per tal de desfer l’empat, es considerarà com a element prevalent el que es designa a la lletra a) 
d’aquesta clàusula i a tal efecte es proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que obtingui una 
major puntuació en aquest element. En cas que persisteixi l’empat, amb la mateixa consideració 
sobre les regles d’empat que la indicada en el paràgraf anterior, s’analitzaran els elements de les 
lletres b) a g) per aquest ordre, considerant-se més avantatjosa l'oferta que obtingui major puntuació 
en cada element, agafant-se sempre per realitzar la comparativa la totalitat d'ofertes que hagin 
quedat empatades en primer terme (vegeu paràgraf anterior). 
 
Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les 
ofertes que hagin quedat empatades en primer terme. 
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En la valoració, per determinar que una proposició no pot ser complerta per incloure valors 
anormals o desproporcionats, a banda d’allò que es preveu en la lletra b) d’aquesta clàusula, 
també es consideraran globalment la resta de criteris objectius fixats i es contrastaran amb l’oferta 
presentada. 
 
CAPÍTOL III 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 14a. Classificació de les ofertes. Als efectes de determinar l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, el servei proponent de la contractació elaborarà un informe en el qual 
classificarà les ofertes dels licitadors segons el resultat de la negociació, que elevarà a l’òrgan de 
contractació.  
 
Clàusula 15a. Presentació de la documentació justif icativa del compliment dels requisits 
previs pel licitador que hagi presentat l’oferta ec onòmicament més avantatjosa. L’òrgan de 
contractació, en vista de la proposta formulada pel servei respectiu, classificarà per ordre 
decreixent les proposicions presentades i posteriorment, requerirà al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des 
d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti: 

 
a) Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent. O bé sol·licitud formal demanant 

que l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la garantia en qüestió, en el 
moment de l’aprovació de la primera factura del contracte i posteriors si la primera factura 
no cobreix l’import de la garantia definitiva, mitjançant el model inclòs en l’annex número 
V d’aquest plec. 

 
b) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 

Social. 
 

c) Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre activitats econòmiques: alta, 
referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de 
no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si escau, declaració 
responsable de trobar exempt.  

 
Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, es procedirà en aquest cas a demanar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes (art. 
151.2 del TRLCSP). 
 
El licitador que no complimenti el que estableix aquest apartat dins el termini assenyalat, amb 
concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició de contractar segons el 
que preveu l’article 60.2. d) del TRLCSP.  
 
Clàusula 16a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% del preu ofert 
pel potencial adjudicatari pels quatre anys de vigència del contracte, IVA no inclòs. La garantia 
podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos en els articles 96.1 del TRLCSP i 55 i 
següents del RGLCAP, d’acord amb la forma que contempla l’annex V d’aquest plec de clàusules. 
 
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses de les 
empreses participants en la unió, sempre que garanteixi solidàriament a tots els integrants de la 
unió temporal. 
 
D’altra banda, de conformitat amb l’article 96.2 del TRLCSP, modificat per la Llei 14/2013, 
l’esmentada garantia es podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera 
factura i, en cas necessari, posteriors, en el moment de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat 
el licitador. 
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En aquest cas, la factura presentada per l’adjudicatari haurà de desglossar l’import corresponent a 
la garantia que calgui constituir, i fer constar expressament que es diposita per fer efectiva la 
garantia definitiva del contracte per la via de la retenció de part del preu facturat. 
 
La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit. 
 
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que correspongui, en el 
termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació, incorrent en cas contrari en causa de 
resolució. 
  
Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti variació el seu preu, 
s’haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en 
el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari 
l’acord de modificació. 
 
Clàusula 17a. Adjudicació . L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 15a. 
 
L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es 
notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.  
 
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs 
prou fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular l'exigida per l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté l’article 153 del 
TRLCSP. 
  
En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què s’ha de procedir 
a la seva formalització acord amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP.  
 
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva 
recepció pel destinatari. En particular, es pot efectuar electrònicament a l’adreça que els licitadors 
hagin designat a presentar les seves proposicions, en els termes que estableix l’article 28 de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
 
Clàusula 18a. Tractament i custodia de la documenta ció aportada pels licitadors que no 
resultin adjudicataris. D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com 
les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. 
Un cop adjudicat el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense 
que es verifiqués la seva presentació, la documentació que acompanya a les proposicions 
romandrà a disposició dels interessats. 
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la resolució de la Comissió 
Nacional d’Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 
2006 , respecte de la documentació que s’adjunta als contractes administratius pels licitadors que 
no resultin adjudicataris, l’Ajuntament de Manresa procedirà a la destrucció total de la 
documentació aportada pels licitadors no adjudicataris un cop transcorregut UN ANY del termini 
de l’adjudicació, sempre que sigui ferma la resolució. L’eliminació es realitzarà d’acord amb els 
procediments regulats per la normativa sobre accés, avaluació i tria de documents aprovada per 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Clàusula 19a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en document 
administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 48, de 16 de setembre de 2014             28 

      

despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte 
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.  
 
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar l’execució del 
contracte sense la seva prèvia formalització.  
 
Prèviament a la signatura del contracte, el representant de l’adjudicatari haurà de presentar 
davant l’òrgan de contractació:  
 

1. Els documents que acrediten la seva identitat i representació, si no consten a l’expedient. 
 
2. Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, escriptura pública de la seva 

constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.  
 
Clàusula 20a. Termini de formalització . La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el 
termini màxim de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la recepció pels licitadors de 
la notificació d’adjudicació. 
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini 
indicat, l’Ajuntament pot acordar la confiscació de la garantia definitiva fins al tres per cent (3%) 
del preu del contracte. 
 
Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà al contractista 
pels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar. 
 
La formalització del contracte es farà pública en els termes que preveu l’article 154 del TRLCSP. 
 

CAPÍTOL IV 

RELACIONS ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 21a. Prerrogatives de l’Administració. L’Ajuntament de Manresa ostentarà les 
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta, tot allò 
garantint l’audiència del contractista. 
 
Clàusula 22a. Supervisió del contracte. La supervisió de les prestacions derivades del contracte 
correspon a la senyora Montserrat Morera Solé, cap del Servei dels Sistemes d’Informació, la qual 
és directament responsable de la comprovació, la coordinació i la vigilància de l'execució de 
l'objecte del contracte. 
 
Són funcions de la tècnica responsable del contracte: 
 

- Proposta d'interpretació d’aquest plec, del plec de prescripcions tècniques i de la resta 
de condicions establertes en el contracte. 

 
- Exigir l'existència dels mitjans i de l'organització necessaris per a l'execució del 

subministrament. 
 

- Donar les ordres oportunes per aconseguir els objectius que pretén l'objecte del 
contracte. 

 
- Donar tràmit i informar de les incidències que sorgeixin en l'execució del 

subministrament. 
 
Clàusula 23a. Delegat del contractista. El delegat del contractista és la persona designada 
expressament pel contractista i acceptada per l'Ajuntament que té capacitat per a: 
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- Exercir la representació del contractista quan sigui necessària l'actuació o la 

presència d'aquest segons el plec de clàusules administratives, el plec de 
prescripcions tècniques i en els altres actes derivats del compliment de les obligacions 
contractuals. 

 
- Organitzar l'execució del contracte i interpretar i fer complir les ordres rebudes de la 

responsable municipal. 
 

- Proposar a la tècnica municipal responsable la col·laboració necessària per a la 
resolució dels problemes que es plantegin durant l'execució del contracte. 

 
Clàusula 24a. Ordres al contractista. Per a una millor execució del contracte, la tècnica 
responsable pot fixar les ordres, les instruccions i les comunicacions que doni al contractista en 
les actes de les reunions que tinguin amb el delegat del contractista per al seguiment del 
contracte, o per qualsevol altre mitjà que garanteixi que se n'ha donat coneixement al contractista. 
 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Manresa, per comunicar o notificar qualsevol incidència 
relacionada amb l’execució del contracte, en els termes de les clàusules d’aquest capítol, podrà 
utilitzar el correu electrònic indicat per l’adjudicatari en la seva proposició mitjançant l’annex número 
II del plec de clàusules. 
 
CAPÍTOL V 
OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES  
 
Clàusula 25a. Obligacions socials i laborals del co ntractista. El contractista té l'obligació de 
complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la Seguretat Social i de seguretat i salut en 
el treball. 
 
L'incompliment del contractista pel que fa a les obligacions determinades per l'apartat anterior o la 
infracció de les disposicions sobre seguretat comesa pel personal tècnic designat per aquest no 
implica cap mena de responsabilitat per a l'Ajuntament de Manresa. 
 
Clàusula 26a. Indemnitzacions per danys. El contractista ha d'indemnitzar, de conformitat amb 
el que estableix l'article 214 del TRLCSP, pels danys que origini a tercers. Igualment, ha 
d'indemnitzar l'Ajuntament de Manresa o el personal que en depèn pels danys que els origini, per 
les mateixes causes i amb les mateixes excepcions que les que assenyala l'esmentat article 198. 

Clàusula 27a. Risc i ventura. El contracte s'estableix a risc i ventura del contractista i s'ha 
d'executar amb subjecció a les seves clàusules i d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament de 
Manresa doni al contractista sobre la seva interpretació. 

 
El contractista no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis causats als 
béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament, sens perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3 
de l'article 292 del TRLCSP. 
 
Durant l’execució del contracte, el contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs 
que desenvolupi i de les prestacions i dels serveis realitzats i també de les conseqüències que es 
derivin, per a l'Ajuntament de Manresa o per a tercers, de les omissions, els errors, el mètodes 
inadequats o les conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

Clàusula 28a. Autoritzacions i llicències.  El contractista té l'obligació d'obtenir totes les 
autoritzacions i totes les llicències, tant les oficials com les particulars, que siguin necessàries per 
a l'execució del contracte. 
 
El contractista, donat que ha d'utilitzar materials, procediments i equips sotmesos a propietat 
industrial i comercial, ha d'obtenir les cessions, els permisos i les autoritzacions necessaris dels 
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titulars de les patents, els models i les marques de fàbrica corresponents, i són a càrrec seu el 
pagament dels drets i les indemnitzacions per aquests conceptes. 
 
El contractista és el responsable de qualsevol reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels materials, els procediments i els equips emprats en el treball, i ha d'indemnitzar 
l'Ajuntament de Manresa de tots els danys i els perjudicis que puguin derivar per a aquest de la 
interposició de reclamacions. 
 
Clàusula 29a. Confidencialitat de les dades . L'adjudicatari s'obliga a mantenir la confidencialitat 
de les dades que li siguin facilitades en execució de les condicions previstes, no podent utilitzar-
les més que per a les finalitats estrictes que es derivin del compliment de l'objecte d'aquest 
contracte. 
 
L'adjudicatari, com a encarregat del tractament de dades, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que 
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de secret 
atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d'acord 
amb les previsions establertes a l'article 10 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
L'adjudicatari no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altra finalitat que no sigui 
l'expressament contemplada en el present contracte, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, 
empresa o persona diferent de la interessada, sense l'expressa autorització de l'òrgan competent 
de l'Ajuntament. 
 
Finalitzat el període de vigència d'aquest contracte, l'adjudicatari procedirà a retornar totes les 
dades de què disposi (ja siguin personals o no) i estiguin vinculades a l'objecte del contracte, tant 
les emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin en suport paper. 
 
L'adjudicatari es compromet a la total destrucció de les dades un cop aquestes hagin estat 
lliurades a l'Ajuntament, d'acord amb la previsió anterior. 
 
L'adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de seguretat previstes en el Reglament de 
desenvolupament de la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat per 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
L'incompliment de totes o alguna de les obligacions previstes en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal incloses en el present contracte o de les previstes en la Llei orgànica 15/1999, o 
en el Reial decret 1720/2007, suposarà que l'adjudicatari es constitueixi com a responsable del 
fitxer, responent de les infraccions en què hagués incorregut personalment i essent-li d'aplicació el 
règim sancionador previst per a les empreses privades a l'article 45 de la Llei orgànica 15/1999. 

CAPÍTOL VI 
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 30a. Compliment dels terminis.  El contractista té l'obligació de complir tots els terminis 
d’aquest contracte, inclosos aquells indicats a la clàusula 3a d’aquest plec de clàusules. 
 
En cas d'incompliment de l'obligació expressada pel punt anterior, s'ha d'aplicar el que disposen 
els articles 212 i 213 del TRLCSP. 
 
Clàusula 31a. Forma de pagament. La facturació serà anual o trimestral, segons conveniència 
de l’entitat mercantil adjudicatària, prèvia presentació de la corresponent factura a l’Oficina de 
Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions, la qual haurà de ser conformada per la 
tècnica responsable del contracte i es tramitarà d’acord amb el sistema habitual d’aprovació de 
factures establert per l’Ajuntament de Manresa. 
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En compliment del previst a la disposició addicional 33a del TRLCSP, el contractista haurà de 
presentar la factura davant el Registre de factures de l’Ajuntament de Manresa, ubicat a la plaça 
Major, número 5, 1a planta, de Manresa. D’altra banda, cal identificar, com a òrgan administratiu 
amb competències en matèria de comptabilitat pública, la Intervenció Municipal, i com a òrgan de 
contractació, l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Clàusula 32a. Revisió de preus . Atesa la naturalesa del contracte, el seu preu no està subjecte a 
revisió durant el primer any de vigència. 
 
En aplicació de la disposició 88ª de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per l’any 2014, relativa a la desindexació dels índexs generals de contractes del sector 
públic, es podrà revisar el seu preu, d’acord amb la fórmula que derivi de la normativa de 
desenvolupament de la Llei de desindexació. 
 
Subsidiàriament, i en el cas que no es publiquessin les fórmules o índexs de revisió a que fa 
referència l’apartat anterior, es podrà tenir en compte com a màxim una revisió de preus de fins al 
85 per cent de la variació oficial de l'Índex de Preus al Consum publicat per l'Institut Nacional 
d'Estadística, àmbit general, d’agost de l’any en curs a l’agost de l’any anterior. 
 
En el cas d'increment, aquest haurà de ser justificat i pactat entre les dues parts, prèvia 
negociació, amb el límit màxim fixat anteriorment. En el cas de disminució, aquesta s'aplicarà de 
forma directa. 
 
Clàusula 33a. Modificació del contracte. Les modificacions necessàries en el contracte han de 
ser proposades per la tècnica municipal responsable mitjançant els documents que les justifiquin, 
les descriguin i les valorin. 
 
Per a qualsevol modificació serà d’aplicació allò previst al TRLCSP. 
 
Clàusula 34a. Finalització del subministrament.  La responsable del contracte informarà sobre 
si el subministrament i els treballs objecte del contracte han complert les condicions pertinents. En 
cas que l’informe sigui favorable i a partir d'aquest moment, el contractista resta rellevat de tota 
responsabilitat, llevat de les de caràcter civil o penal que se li puguin imputar pels vicis, els 
defectes o les omissions en què incorri com a conseqüència de la seva actuació. 
 
Si el subministrament o els treballs no compleixen les condicions necessàries, es donaran per 
escrit les instruccions oportunes al contractista en el termini que es fixi, sense cap mena de 
sanció, i no es podran considerar complertes fins que s'hagin atès aquestes instruccions, 
l'incompliment de les quals, sense motiu justificat, pot ser causa de resolució imputable al 
contractista, amb pèrdua de la garantia que s'hagués constituït. 
 
Clàusula 35a. Cessió del contracte i subcontractaci ó. La cessió o la subcontractació del 
contracte requereix sempre l'autorització de l'òrgan de contractació. A més, també serà necessari 
el compliment dels requisits indicats en els apartats següents. 
 
La cessió del contracte només es pot fer efectiva si, a judici de l'Ajuntament de Manresa, el 
cessionari compleix les mateixes condicions personals i tècniques que s'havien exigit al 
contractista cedent i es compleixen els requisits establerts per l'article 226 del TRLCSP. En aquest 
cas, el cessionari resta subrogat en tots els drets i en totes les obligacions que corresponen al 
cedent. 
 
Pel que fa a la subcontractació, s'han d'aplicar les disposicions establertes per l'article 227 del 
TRLCSP. Així mateix, en l'escrit en què es comuniqui a l'Ajuntament de Manresa el subcontracte 
s'han d'expressar, a més dels requisits establerts en el precepte citat, les condicions tècniques del 
titular del subcontracte. En qualsevol moment, l'Ajuntament de Manresa pot exigir al contractista la 
presentació dels documents contractuals que lliguen els titulars del subcontracte amb l'empresa 
principal. 
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CAPÍTOL VII 

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 36a. Extinció del contracte.  Aquest contracte de subministrament s’extingirà pel 
compliment del termini establert a la clàusula 3a d’aquest plec i per resolució. 
 
Clàusula 37a. Causes de resolució.  Són causes de resolució del contracte, a més de les 
determinades pels articles 223 i 299 del TRLCSP, la manca de lliurament dels equips, el fet 
comprovat que el contractista hagi facilitat informació a tercers en matèria objecte del contracte 
sense l'autorització expressa i escrita de l'Ajuntament i el fet que el contractista incompleixi 
algunes de les obligacions previstes en aquest plec o bé en el plec de prescripcions tècniques i 
que l’Ajuntament valori de gravetat suficient. Aquestes causes de resolució són potestatives per a 
l'Ajuntament de Manresa i es consideren a tots els efectes com a incompliment del contracte per 
culpa del contractista. 
 
Si la resolució del contracte es produeix per causes imputables al contractista, la fixació i la 
valoració dels danys i perjudicis causats ha de ser realitzada per la responsable del contracte i ha 
de ser resolta per l'Ajuntament de Manresa, amb audiència prèvia del contractista. 
 
En cas de resolució del contracte per acord mutu, serà d’aplicació allò que s'estipuli vàlidament 
entre l'Ajuntament de Manresa i el contractista. 
 
Clàusula 38a. Devolució de la garantia definitiva d el contracte. Un cop acabada la vigència del 
contracte, o, si s’escau, la corresponent pròrroga, i previ informe favorable de la tècnica responsable 
del contracte que acrediti que no existeixen responsabilitats imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament 
de Manresa tramitarà d’ofici la devolució de la garantia definitiva. “ 
 
 
“PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONT RACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA D E SEGURETAT 
PERIMETRAL 

Prescripció 1a. Sistema de seguretat perimetral act ual 

 
A efectes de poder dimensionar correctament el sistema a renovar, a continuació es descriuen els 
components i característiques del actual sistema de seguretat perimetral. 
 
1.1. Components a substituir. 
 
El sistemes actuals a substituir consten dels següents components: 
 

a)  Clúster de tallafocs perimetral Cisco ASA en actiu passiu.   
b)  Clúster de tallafocs DMZ en actiu passiu Cisco ASA, per regular l’accés a l’oficina virtual 
c)  Proxy amb filtratge de Continguts Bluecoat  SG510, per regular tota la navegació 

d’usuaris. 
d)  Antivíric de la navegació Web basada en Bluecoat AV510, per dotar d’antivíric al servei 

de navegació. 
 

1.2  Seus municipals connectades. 
 

Edifici users Tipus comunicació 
POUM 8 Ràdio-enllaç 
CIO 28 FO 
EBASP 5 Ràdio-enllaç 
EBASLL 5 Ràdio-enllaç 
EBASN 7 FO 
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EBASC 20 Ràdio-enllaç 
CASINO 12 FO 
INFANTS 72 FO 
FLORINDA 60 FO 
MAGATZEM 10 Ràdio-enllaç 
MUSEU 5 Ràdio-enllaç 
CEDEM 8 FO 
CONSERVATORI 10 Ràdio-enllaç 
Camp futbol Mion 1 ADSL+ client VPN 
Camp futbol congost 1 ADSL+ client VPN 
Cementiri 1 ADSL+ client VPN 
Pabelló nou 1 ADSL+ client VPN 
Complex esportiu 2 ADSL+ VPN 
Pabelló pujolet 1 ADSL+ VPN 

 
 
1.3  Arquitectura del sistema de seguretat perimetr al 
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1.4  Polítiques de seguretat existents 
 
Les polítiques actuals als firewalls i Proxy són les següents: 
 

•   Clúster perimetral i DMZ 
 

o  Nombre de regles, xarxes per interface i hosts per interface. 
 

ASA principal  
Interface/xarxa ACL NAT rules Xarxes/hosts 
CE 65 1 5/10 
CE-RE 77 6 11/150 
FLORINDA 83 7 1/60 
FORUM 5   
INCORREU 10 4 1/ 2 
INSIDE 191 81 3/341 
OUTSIDE 3   
WEBDMZ 23 2 1 / 2 
 
ASA dmz 
Interface/xarxa ACL NAT rules Xarxes/hosts 
dmzext 27 2  
Inside 22 2 1 / 2 
Webdmz207 4 2 1/1 
Webdmz208 7 2 1/1 
Webdmz209 1 2 1/1 
Webdmz210 10 2 1/1 
 

• Control de Navegació proxy  Nombre de regles : 70 
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Prescripció 2a. Objecte del contracte 

 
Aquest contracte té per objectiu dur a terme l’adquisició, instal·lació, configuració i manteniment 
d’un sistema tallafocs de nova generació en configuració d’alta disponibilitat per substituir els 
elements de seguretat perimetral de la xarxa informàtica municipal actualment en ús. 
 
Els components, equips i programari estaran suficientment dimensionats per a donar servei de 
filtrat de continguts d’internet al conjunt d’usuaris de la corporació municipal, sense que, en cap 
cas, pugui implicar penalització en el rendiment de les comunicacions.  
 
El sistema haurà controlar també els accessos a la xarxa interna dels usuaris dels diferents 
edificis municipals i de serveis d’internet com les gestions a la web municipal, les transaccions 
d’interoperabilitat amb altres administracions i el propi correu electrònic. 
 
Els diferents components del sistema hauran de estar redundats a efectes de garantir una 
disponibilitat màxima de tot el sistema.  
 
Els elements i serveis objectes del contracte son els següents: 
 
2.1  Equips de seguretat i programari.  
 
Els sistemes de seguretat i els seus programaris associats hauran d’oferir protecció al conjunt de 
tot el sistema informàtic municipal, aportant noves prestacions d’administració i polítiques de 
seguretat i garantint la màxima disponibilitat i rendiment de tot el sistema. 
 
Els components  de maquinari i programari objecte d’aquest contracte són els següents: 
 

a) Firewalling o tallafocs. Aquest és l’element essencial per a protegir el perímetre de la 
xarxa i es requereix un rendiment de  16 Gbps. o superior (rendiment constant 
independentment de la mida del paquet). 

 
b) Seguretat de les connexions remotes. El sistema haurà d’admetre connexions VPN SSL i 

VPN IPSec. 
 

c) Antivíric perimetral. Detecció de malware, per a inspeccionar i actuar davant de 
vulnerabilitats. Es requerirà control de seguretat DoS, Client Reputation (monitorització de 
les activitats internes que es poden considerar un risc), Botnet and phishing protection 
(detecció d’intents de connexió servidors Botnet i bloqueig d’accés a URL de phishing). 

 
d) Detecció d’atacs externs.  IDS (Intrusion Detection System) / IPS(Intrusion Prevention 

System), per analitzar l’activitat del sistema i actuar de forma proactiva davant activitats 
malicioses 

 
e) Filtratge de continguts. Limitar l’accés a continguts web que puguin implicar vulnerabilitats 

en el sistema. Caldrà poder configurar el servei de Proxy. Caldrà també poder dur a terme 
un control per a aplicacions.  

 
f) Optimitzar el tràfic de dades. Es requerirà poder dur a terme una gestió de l’ample de 

banda per a poder prioritzar determinades aplicacions,  per exemple VoIP. 
 

g) Administració integral del sistema. Per tal de facilitar la gestió, administració i configuració 
des d’un únic punt centralitzat  i poder analitzar els logs i dur a terme  generació 
d’informes. 

 
h) Identificació d’usuaris a través de la integració amb Active Directory. Per tal de poder fer 

servir les estructures existents d’identificació d’equips i usuaris de l’organització. 
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Tot i que no és obligatòria la inclusió dels elements que a continuació es detallen en aquest 
projecte, la solució presentada haurà de permetre la seva integració posterior: 
 

a) Poder virtualitzar DMZs per tal de reduir sistemes físics i unificar la infraestructura. 
 
b) Permetre seguretat wireless per tal de poder oferir servei wifi per accés a intranet i 

internet. 
 
c) Poder detectar atacs a nivell d’aplicació web mitjançant anàlisi de comportament del tràfic, 

per a aportar seguretat als servidors web. 
 
d) Disposar d’un sistema de balanceig de càrregues. Poder incorporar, si escau, un sistema 

complementari per a balancejar el tràfic. 
 
e) Poder implementar polítiques basades en adreces associades a un país (GeoIP Address o 

GPS). 
 
f) Identificació de dispositius. Poder identificar els dispositius dels usuaris a efectes de poder 

definir polítiques en funció del dispositiu (Iphone, Ipad, Android, etc.)  
 
g) Permetre la possibilitat de poder dur a terme el servei de reporting cloud  (procés de 

reports generats automàticament des d’un entorn clould a efectes d’alliberar recursos del 
sistema.)  

 
h) Detecció de sortida de documents confidencials.  Es requerirà la funcionalitat de DLP 

(Data Lost Prevention) per tal de rastrejar i bloquejar  possibles fugues d’arxius 
confidencials (identificats amb marques d’aigua, fingerprinting o altres 

 
Els paràmetres corresponents als requeriments de rendiment són els següents: 
 

• Latència afegida  a la comunicació de tallafocs de màxim 10 microsegons. 
 
• 4 Gbps de rendiment de IPS. 
 
• Rendiment d’antivíric de 1 Gbps en mode passarel·la i de 2,5 Gbps en mode flux,  

permetent operar en un mode o un altre en funció de la política.  
 
• Mínim 16 ports Gigabit Ethernet (GbE) RJ-45, 4 RJ-45/SFP. 

 
• 64 GB mínim capacitat d’emmagatzematge local. 

 
• Capacitat de font d’alimentació redundant. 

 
• Nombre total de sessions concurrents, mínim 3 milions. 

 
• Noves sessions per segon mínim 70.000 (important per poder respondre davant d’atacs, si 

no podem acceptar la petició no podem tractar-la). 
 

• Capacitat de Firewalls lògics (vdoms) mínim 10. 
 

• Capacitat de retenció de logs superior a 500 GB. Per a criteris legals cal disposar de la 
informació durant 12 mesos i el volum a considerar és de màxim 8 GB setmanals. 
 

• Aprofitament màxim de la eficiència del hardware desactivant funcionalitats no utilitzades.  
 

2.2  Servei d’implantació de sistema de seguretat.  
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La implantació del projecte es durà a terme en el termini màxim de tres mesos des de la data 
d’adjudicació i inclourà els aspectes següents: 
 

a) Anàlisi i gestió del projecte: planificació de la migració incloent documentació del projecte, 
temps d’execució i detall de persones que formaran organització. 

 
b) Instal·lació física del nou maquinari als CPD’s corresponents. 

 
c) Configuració dels  equipaments amb els seus clústers corresponents. 
 
d) Migració de les regles de seguretat dels sistemes actuals al nou sistema. 

 
e) Desactivació de les polítiques no utilitzades, en coordinació amb els tècnics municipals. 

 
f) Implementació de les noves funcionalitats requerides. 
 
g) Revisió conjunta de proves tecnològiques i funcionals: 
 

•  Test d’alta disponibilitat de maquinari. 
•  Test d’alta disponibilitat de sistema. 
•  Test d’enrutament. 
•  Test de regles de tallafocs. 
•  Test de funcionalitats IDS/IPS, control de navegació/aplicacions, IDS/IPS, 

reporting. 
 
h) Aportació de documentació detallada del projecte inicial i final incloent configuracions i 

credencials d’accés administració als equips. 
 

i) Aportació de documentació de resultats d’anàlisi de rendiments en comparació amb el 
sistema anterior. 

 
j) Aportació de documentació amb referència dels equips, números de sèrie, versió de les 

llicències i tipus de manteniment aplicat. 
 

k) Un mínim de 8 hores de formació. 
 
Qualsevol anomalia detectada als nostres sistemes que pugui estar relacionada amb aquesta 
nova implantació serà atesa i solucionada. El projecte no es donarà per finalitzat fins que no hi 
hagi una revisió i conformitat. 
 
2.3  Servei de manteniment del sistema de seguretat  

 
Aquest servei consisteix a dur a terme el manteniment i reparació dels equips i les actualitzacions 
del programari. 
 
Caldrà dur a terme actuacions de manteniment preventiu i correctiu.  
 
L’empresa haurà de disposar d’accés remot als sistemes de l’Ajuntament. En el projecte 
d’implantació es configurarà degudament aquest accés remot de forma que es garanteixi la 
seguretat i el correcte accés als recursos necessaris per a la resolució d’incidències. En cap cas 
es farà ús de sistemes de connexió remota no acordats en el contracte. 
 
 
Manteniment preventiu. 
 
El manteniment preventiu consisteix a garantir la qualitat de la disponibilitat dels sistemes i es 
farà efectiu portant a terme com a mínim anualment les següents actuacions: 
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a) Notificació de la vigència de llicències. L’empresa contractada obtindrà totes les llicències 

necessàries de programari i maquinari i haurà de comunicar a l’Ajuntament la caducitat de 
les llicències i proposar la seva renovació. 

 
b) Revisió i actualitzacions, si correspon, del firmware d’equips. Mantenir els equips amb les 

darreres versions estables. 
 

c) Revisió i actualitzacions, si correspon, de les versions de les llicències de programari 
(versions de consoles d’administració i programaris). 

 
d) Revisió del rendiment de la infraestructura. 

 
e) Elaboració d’un informe resultant de la revisió de l’estat dels equips i una proposta de 

planificació d’actuació de correcció si és necessari. 
 
El manteniment preventiu es durà a terme en horari laboral, de dilluns a divendres, de 9:00 a 
18:00 hores. 
 
Qualsevol anomalia derivada de les actuacions de manteniment preventiu implicarà una 
incidència crítica i per tant una resolució immediata. 
 
Manteniment correctiu. 
 
El manteniment correctiu consisteix en la resolució d’incidències a nivell de maquinari o 
programari, tant si han estat detectades en el manteniment preventiu, com si són ocasionals. 
 
El manteniment inclourà la reparació d’avaries o funcionament defectuós del maquinari i 
programari i implica la reparació o substitució dels equips afectats inclosos el transport, la mà 
d’obra i els recanvis. 
 
Les incidències sempre seran reportades i si hi ha canvis d’equips s’indicarà formalment la 
referència i número de sèrie dels substituïts i dels nous. 
 
El temps de resposta i el nivell de servei del manteniment correctiu es durà a terme tenint en 
compte els nivells de criticitats següents: 
 
Incidència crítica : Les incidències que, en el marc de la prestació dels serveis, afecten 
significativament als usuaris, és a dir, quan no es disposa de servei. En aquests cas, els 
requeriments dels servei són els següents: 
 

a) L'avís de la incidència haurà de ser atesa en un temps màxim de 15 minuts. 
 
b) L'horari per a poder formular avisos d'incidències serà les 24 hores del dia els 7 dies de la 

setmana (24x7). 
 

c) El temps màxim per a l'inici de la resolució de la incidència serà de 30 minuts i el temps 
requerit per a la resolució serà de 4 hores. 

 
d) En el cas que no es pugui resoldre a través de connexió remota, l’empresa haurà de 

desplaçar-se per a tractar la incidència presencialment fins a la seva resolució. En 
qualsevol cas, el temps màxim de resolució no superarà les 24 hores. 
 

En aquest apartat, cal concretar que aquests temps de resposta i resolució fan referència a la 
indisponibilitat del servei i no a un equip concret. És a dir, en el cas d’haver-hi equips redundants 
els contractes de manteniment dels equips amb els corresponents fabricants , no és 
imprescindible que siguin 24x7.  
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Incidència lleu : Les incidències que es limiten a entorpir la prestació del servei i afecten 
moderadament l’usuari. En aquests cas, els requeriments dels servei són els següents: 
 

a) L’avís de la incidència haurà de ser atesa en un temps màxim de 15 minuts. 
 
b) L'horari per a poder formular avisos d'incidències serà de les 9 hores fins a les 18 hores, 

tots els dies laborals. 
 

c) El temps màxim per a l'inici de la reparació de la incidència serà de 4 hores i el temps 
requerit per a la resolució serà de 24 hores. 

 
d) En el cas que no es pugui resoldre a través de connexió remota, l’empresa haurà de 

desplaçar-se per a tractar la incidència presencialment fins a la seva resolució. En 
qualsevol cas, el temps màxim de resolució no superarà les 48 hores. 

 
2.4  Servei de resolució d’incidències de seguretat   
 
La resolució d’incidències de seguretat és un punt crític i requereix una reacció immediata. 
  
Consisteix en donar resposta, suport i actuació per a resoldre possibles problemes de seguretat 
com poden ser atacs als sistemes o infecció per epidèmia que pugui comprometre  l’estabilitat de 
la xarxa i la protecció de les dades. Una incidència de seguretat es considera una incidència 
crítica i, per tant, els requeriments de servei són els següents: 
 

a) L'avís de la incidència haurà de ser atesa en un temps màxim de 15 minuts. 
 
b) L'horari per a poder formular avisos d'incidències serà les 24 hores del dia els 7 dies de la 

setmana (24x7). 
 

c) El temps màxim per a l'inici de la reparació de la incidència serà de 30 minuts i el temps 
requerit per a la resolució serà de 4 hores. 

 
d) En el cas que no es pugui resoldre a través de connexió remota, l’empresa haurà de 

desplaçar-se per a tractar la incidència presencialment fins a la seva resolució. En 
qualsevol cas, el temps màxim de resolució mai superarà les 24 hores. 

 
2.5  Servei d’atenció a consultes tècniques 
 
L’atenció a consultes tècniques inclou possibles dubtes relacionats amb el sistema implantat així 
com la col·laboració en efectuar canvis en les configuracions. 
 
Les consultes tècniques es duran a terme en horari laboral, de dilluns a divendres, de 9:00 a 
18:00 hores. 
 
2.6  Organització del servei de suport 
 
L’empresa proveïdora haurà de detallar l’organització i l’equip de tècnics que implantarà la solució 
així com les persones que posteriorment faran el seguiment i manteniment demanat. Els recursos 
i organització destinada al serveis tindrà els requeriments següents:  
 
2.6.1 Acreditació de coneixements avançats en segur etat per part dels tècnics que 
participin en el projecte 
 
L’empresa contractada ha de disposar de tècnics especialitzats amb experiència en implantació 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 48, de 16 de setembre de 2014             40 

      

dels  sistemes contractats així com coneixements en les tecnologies següents: networking, 
firewalling i seguretat. L'empresa haurà de detallar l'equip tècnic responsable de la implantació i 
manteniment del projecte. 
 
L’empresa proveïdora haurà d’estar degudament autoritzada com a empresa certificada per a 
implementar els sistemes proposats. 
 
L’empresa proveïdora dels serveis haurà de demostrar, sempre que sigui possible, que els tècnics 
disposen de les certificacions oficials en vigor d’aquestes tecnologies. 

 
2.6.2 Mitjans per a comunicar incidències i consult es 

 
Per a la prestació de tots els serveis que formen part de l’objecte del contracte és requisit 
imprescindible l’establiment d’un context de comunicacions bidireccional i permanent entre 
l’Ajuntament i la seu del proveïdor. 
 
En aquest àmbit de formes de comunicació, s’inclouen els aspectes següents: 

 
a) Telèfons d’atenció i suport 24x7. 
 
b) Adreça/ces de correu electrònic. 

 
c) URL d’enllaç a plana web de suport. 

 
d) Entorn per a la consulta i seguiment de l’estat de resolució de les incidències. 

 
En el cas de modificacions en l’equip tècnic o en els sistemes de connexió remota, caldrà que 
l’empresa ho comuniqui formalment. 

Prescripció 3a. Confidencialitat 

 
L’empresa contractada guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti l’Ajuntament de 
Manresa durant o per a l'execució del contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com tal. S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota aquella informació que 
sigui divulgada per l’Ajuntament, aquella que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una 
resolució judicial o acte d'autoritat competent. 
 
Aquest deure es mantindrà durant un termini de tres anys a comptar des de l'acabament del 
servei. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries 
que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana 
com del medi físic o natural. 
 
En cap cas l’empresa contractada no mantindrà, instal·larà o configurarà programari sense les 
llicències i permisos deguts. Es garantirà que tot el programari o maquinari que s'instal·li o aquell 
que sigui usat per implementar les seves funcions és original i no vulnera cap llei, dret o interès de 
tercer, en especial els que es refereixen a la propietat industrial i intel·lectual, i que compten amb 
les corresponents llicències d'ús. 
 
Les obligacions establertes per a l’empresa adjudicatària per als punts anteriors seran també 
d'obligat compliment per als seus possibles empleats i col·laboradors, tan externs com interns.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Àrea de Territori i Paisatge  
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serv eis Urbans 
 
3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar, si escau, la 
renúncia a concessions temporals de drets funeraris  del Cementiri Municipal. 

 
Motiu de la urgència: Atès que amb motiu de la festivitat de l’11 de Setembre de 2014 la 
Comissió informativa de Territori i Paisatge ha tingut lloc el 15 de setembre i que en el 
moment de la convocatòria de la Junta de Govern Local per al dia 16 de setembre aquest 
expedient no estava informat. Esperar a la propera sessió pública de la Junta de Govern 
Local, prevista per al dia 30 de setembre, comportaria demorar la seva tramitació. 
 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 6 mebres presents, el 
secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, de 
4 de setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, vint-i-cinc i/o 
cinquanta anys, presentades pels respectius titulars amb motiu d'haver sol·licitat la 
conducció o trasllat de les restes contingudes cap a una altra sepultura, o cap a un altre 
cementiri.   

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

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

Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori, en 
data 04/09/2014. 

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

 

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

Ref. procediment DADES DEL SOL·LICITANT 

Procd. i R.E. 
relacionats 

Període 
de la 

concessió 
 

Inici 
Titular: Nom i Cognoms 

Data Procd.. 
relacionat 

Sepultura: num i 
secció 
(codi) 

Final DNI 

Domicili 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
SEGON .- DECLARAR  l’extinció de les concessions sobre el domini públic del Cementiri 
municipal relacionades en l’acord anterior. 
 
TERCER .- DECLARAR  la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les sepultures 
que són objecte de renúncia. “ 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Atorgar, si escau, la 
concessió de dret funerari per un període de 5 anys , prorrogables, per 
utilització privativa del domini públic al Cementir i Municipal.  

 
Motiu de la urgència: Atès que amb motiu de la festivitat de l’11 de Setembre de 2014 la 
Comissió informativa de Territori i Paisatge ha tingut lloc el 15 de setembre i que en el 
moment de la convocatòria de la Junta de Govern Local per al dia 16 de setembre aquest 
expedient no estava informat. Esperar a la propera sessió pública de la Junta de Govern 
Local, prevista per al dia 30 de setembre, comportaria demorar la seva tramitació. 
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Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 6 mebres presents, el 
secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, de 
4 de setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Vistes les sol·licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri municipal. 

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

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

Vist l’informe emès pel cap de la Secció  de Serveis Públics del Servei del Territori en 
data 04/09/2014.  

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

ACORD 
 

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

       (Els noms s’han omès en aplicació de la Llei de protecció de dades) 

Titular  (Cognoms, Nom, DNI)  
Període de 

la 
concessió 

 
Inici 

Beneficiari  (Cognoms, Nom, DNI)  Ref. 
procediment 

Sepultura: num i 
secció 
(codi) 

Final Beneficiari substitut  (Cognoms, Nom, DNI) 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.3 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Prorrogar, si escau, la 
concessió de dret funerari per un període de 5 anys , prorrogables, per 
utilització privativa del domini públic al Cementir i Municipal.  

 
Motiu de la urgència: Atès que amb motiu de la festivitat de l’11 de Setembre de 2014 la 
Comissió informativa de Territori i Paisatge ha tingut lloc el 15 de setembre i que en el 
moment de la convocatòria de la Junta de Govern Local per al dia 16 de setembre aquest 
expedient no estava informat. Esperar a la propera sessió pública de la Junta de Govern 
Local, prevista per al dia 30 de setembre, comportaria demorar la seva tramitació. 
 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 6 mebres presents, el 
secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, de 
4 de setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Vistes les diferents sol·licituds de renovació de concessions de dret funerari temporal de 
5 anys, prorrogables, pel mateix període de temps. 

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

Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
concessions de dret funerari sobre nínxols, previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a 
pròrrogues de concessions temporals per 5 anys.  
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Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori de 
data 04/09/2014. 

Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent : 
 
ACORD 
 
PRORROGAR, per un període de 5 anys, les concessions temporals de dret funerari a 
favor dels interessats relacionats a continuació, de conformitat amb el que es disposa a 
l’article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa, 
amb aplicació de la taxa per utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal.  

       (Els noms s’han omès en aplicació de la Llei de protecció de dades) 
 Sepultura:  Període 

de la 
concessió 

Titular  (Cognoms, Nom, DNI)  

Ref. 
procediment  

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

 (codi)  Final  Beneficiari substitut  (Cognoms, Nom, DNI)  
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 Sepultura:  Període 

de la 
concessió 

Titular  (Cognoms, Nom, DNI)  

Ref. 
procediment  

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

 (codi)  Final  Beneficiari substitut  (Cognoms, Nom, DNI)  
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.4 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar, si escau, la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió r egular de drets funeraris 
sobre diverses sepultures del Cementiri Municipal p er un període de 25 anys, 
prorrogables per un altre període de 25 anys. 

 
Motiu de la urgència: Atès que amb motiu de la festivitat de l’11 de Setembre de 2014 la 
Comissió informativa de Territori i Paisatge ha tingut lloc el 15 de setembre i que en el 
moment de la convocatòria de la Junta de Govern Local per al dia 16 de setembre aquest 
expedient no estava informat. Esperar a la propera sessió pública de la Junta de Govern 
Local, prevista per al dia 30 de setembre, comportaria demorar la seva tramitació. 
 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 6 mebres presents, el 
secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, de 
4 de setembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 17/06/2013, va aprovar les 
Bases que hauran de regir el concurs públic per a l’adjudicació dels drets funeraris, la 
base IV 6ª de les quals preveu la possibilitat d’obrir nous processos de pública 
concurrència per adjudicar les sepultures vacants de la relació de la base I.  
Atès que els serveis responsables del Cementiri municipal han constatat la demanda 
ciutadana de concessions de drets funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal. 
Aquesta demanda només es pot atendre mitjançant les sepultures actuals vacants, en no 
estar previst a curt termini construir nous blocs . 
Atès que existeix un nombre suficient de sepultures vacants a les diverses Seccions del 
Cementiri, per tal de treure’n una part a adjudicació, i garantir alhora les necessitats 
derivades de  les inhumacions per defuncions. Cal també tenir en compte que s’ha 
procedit a tramitar expedients de retrocessió de drets funeraris a favor de l’Ajuntament . 
Atès que l’article 42 del Reglament regulador del Servei Públic de Cementiri contempla la 
modalitat de concessió  regular de drets funeraris sobre sepultures,per un període de 25 
anys, prorrogable per un altre període de 25 anys. 
Atès que l’article 43 del Reglament esmentat estableix que l’atorgament de les 
concessions regulars  de drets funeraris sobre sepultures està subjecte a procediment de 
convocatòria pública.   

Atès que els articles 57 i 60 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableixen que  
les concessions de les utilitzacions privatives del domini públic municipal s’han 
d’adjudicar mitjançant concurs,  d’acord amb principis d’objectivitat, publicitat i 
concurrència. 
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Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
concessions de dret funerari sobre nínxols, previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a 
constitució de concessions de dret funerari per 25 anys, prorrogables per 25 més. 

Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori, en 
data  4 de setembre de 2014. 

Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 6636 de 22 de juliol de 2011, modificada per la Resolució núm. 8371  
de 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació atorgada 
pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció dels següents : 

ACORDS : 
Primer.- Convocar  concurs públic per a la concessió regular de drets funeraris sobre 
diverses sepultures del Cementiri municipal per un  període de 25 anys, prorrogables per 
un altre període de 25 anys, sepultures que es fan constar en la relació adjunta a aquest 
dictamen. El concurs es regirà per les Bases aprovades per la Junta de Govern Local  
del dia 17 de juny de 2013.  
 
Segon.-  Obrir  un termini d’un mes  per a la presentació de sol·licituds, prèvia publicació 
d’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i al Butlletí Oficial de 
la Província.” 
 
RELACIO DE SEPULTURES QUE ES TREUEN A CONCESSIÓ  
PER UN PERÍODE DE 25 ANYS     

        
SEPULTURA TIPUS DESC_TIPUS SECCIO DESC_SECCIO FILA NUMERO 

        
3010013 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 1 13  
3010017 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 1 17  
3020010 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 2 10  
3020014 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 2 14  
3030011 0 Urna 30 St. Ferran B (urnes) 3 11  

        
D2110322 D Nínxol doble 21 Verge de l'Alba 1 322  

        
10110170 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 170  
10110902 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 902  
10111129 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1129  
10111369 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1369  
10111393 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1393  
10111513 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1513  
10210171 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 1 171  
10410011 1 Nínxol 4 St. Fruitós, s/l 1 11  
10510011 1 Nínxol 5 St. Fruitós, A 1 11  
11710616 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 1 616  
12910082 1 Nínxol 29 Sant Andreu 1 82  
13110256 1 Nínxol 31 St. Joan 1 256  
13110286 1 Nínxol 31 St. Joan 1 286  
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13110416 1 Nínxol 31 St. Joan 1 416  
13110506 1 Nínxol 31 St. Joan 1 506  
13110623 1 Nínxol 31 St. Joan 1 623  
13110749 1 Nínxol 31 St. Joan 1 749  
13210001 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 1  
13210225 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 225  
13210366 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 366  
13210381 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 381  
13210441 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 441  
13210456 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 456  
13210521 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 521  
13210626 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 626  
13310097 1 Nínxol 33 St. Pere 1 97  
13310109 1 Nínxol 33 St. Pere 1 109  
13410014 1 Nínxol 34 St. Josep 1 14  
13410037 1 Nínxol 34 St. Josep 1 37  
13410086 1 Nínxol 34 St. Josep 1 86  
13410122 1 Nínxol 34 St. Josep 1 122  
13410181 1 Nínxol 34 St. Josep 1 181  
13510062 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 62  
13610001 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 1  
13610109 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 109  
13610242 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 242  
13710145 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 145  
13710218 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 218  
13810121 1 Nínxol 38 St. Carles 1 121  
13810181 1 Nínxol 38 St. Carles 1 181  
13810229 1 Nínxol 38 St. Carles 1 229  
13910049 1 Nínxol 39 St. Pau 1 49  
13910145 1 Nínxol 39 St. Pau 1 145  
17110004 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 4  
17110007 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 7  
17110010 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 10  
10120699 1 Nínxol 1 St. Maurici 2 699  
10121371 1 Nínxol 1 St. Maurici 2 1371  
13120132 1 Nínxol 31 St. Joan 2 132  
13120142 1 Nínxol 31 St. Joan 2 142  
13120152 1 Nínxol 31 St. Joan 2 152  
13120277 1 Nínxol 31 St. Joan 2 277  
13120412 1 Nínxol 31 St. Joan 2 412  
13120437 1 Nínxol 31 St. Joan 2 437  
13220012 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 12  
13220047 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 47  
13220627 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 627  
13220632 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 632  
13320135 1 Nínxol 33 St. Pere 2 135  
13420123 1 Nínxol 34 St. Josep 2 123  
13420147 1 Nínxol 34 St. Josep 2 147  
13520052 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 52  
13520124 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 124  
13520279 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 279  
13620075 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 75  
13620280 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 280  
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13720184 1 Nínxol 37 St. Jaume 2 184  
13820172 1 Nínxol 38 St. Carles 2 172  
17120005 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 5  
17120008 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 8  
17120011 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 11  
17120017 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 17  
10130053 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 53  
10130390 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 390  
10130401 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 401  
10131278 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 1278  
10131373 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 1373  
10430313 1 Nínxol 4 St. Fruitós, s/l 3 313  
10530073 1 Nínxol 5 St. Fruitós, A 3 73  
11730723 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 3 723  
13130093 1 Nínxol 31 St. Joan 3 93  
13130118 1 Nínxol 31 St. Joan 3 118  
13130589 1 Nínxol 31 St. Joan 3 589  
13130829 1 Nínxol 31 St. Joan 3 829  
13130859 1 Nínxol 31 St. Joan 3 859  
13130937 1 Nínxol 31 St. Joan 3 937  
13230133 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 133  
13230353 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 353  
13230403 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 403  
13230498 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 498  
13230513 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 513  
13330018 1 Nínxol 33 St. Pere 3 18  
13330042 1 Nínxol 33 St. Pere 3 42  
13330101 1 Nínxol 33 St. Pere 3 101  
13530078 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 78  
13530149 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 149  
13530186 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 186  
13530209 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 209  
13530234 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 234  
13530245 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 245  
13630018 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 18  
13630149 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 149  
13630150 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 150  
13630233 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 233  
13630257 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 257  
13730029 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 29  
13730138 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 138  
13730246 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 246  
13830078 1 Nínxol 38 St. Carles 3 78  
13830173 1 Nínxol 38 St. Carles 3 173  
13830270 1 Nínxol 38 St. Carles 3 270  
13830282 1 Nínxol 38 St. Carles 3 282  
17130006 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 6  
17130012 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 12  
17130015 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 15  
10140247 1 Nínxol 1 St. Maurici 4 247  
10140643 1 Nínxol 1 St. Maurici 4 643  
10140644 1 Nínxol 1 St. Maurici 4 644  
10140788 1 Nínxol 1 St. Maurici 4 788  
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10141375 1 Nínxol 1 St. Maurici 4 1375  
10240028 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 28  
10240287 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 287  
10640028 1 Nínxol 6 St. Fruitós, B 4 28  
10640107 1 Nínxol 6 St. Fruitós, B 4 107  
10640328 1 Nínxol 6 St. Fruitós, B 4 328  
10640448 1 Nínxol 6 St. Fruitós, B 4 448  
10940418 1 Nínxol 9 St. Fruitós, E 4 418  
11040058 1 Nínxol 10 St. Fruitós, F 4 58  
11740179 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 4 179  
12640037 1 Nínxol 26 Verge del Carme 4 37  
12640057 1 Nínxol 26 Verge del Carme 4 57  
12940018 1 Nínxol 29 Sant Andreu 4 18  
13240148 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 148  
13240176 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 176  
13240208 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 208  
13440008 1 Nínxol 34 St. Josep 4 8  
13440115 1 Nínxol 34 St. Josep 4 115  
13540031 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 31  
13540115 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 115  
13540235 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 235  
13540248 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 248  
13740055 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 55  
13740115 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 115  
13740127 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 127  
13740176 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 176  
13840055 1 Nínxol 38 St. Carles 4 55  
13840092 1 Nínxol 38 St. Carles 4 92  
13840127 1 Nínxol 38 St. Carles 4 127  
13840271 1 Nínxol 38 St. Carles 4 271  
13940172 1 Nínxol 39 St. Pau 4 172  
10750280 1 Nínxol 7 St. Fruitós, C 5 280  
10850019 1 Nínxol 8 St. Fruitós, D 5 19  
10850039 1 Nínxol 8 St. Fruitós, D 5 39  
10850120 1 Nínxol 8 St. Fruitós, D 5 120  
10950099 1 Nínxol 9 St. Fruitós, E 5 99  
10950190 1 Nínxol 9 St. Fruitós, E 5 190  
11150069 1 Nínxol 11 St. Fruitós, G 5 69  
11150079 1 Nínxol 11 St. Fruitós, G 5 79  
11350112 1 Nínxol 13 St. Enric 5 112  
11750028 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 28  
11750112 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 112  
11750775 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 775  
11750805 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 805  
11751000 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 1000  
12150200 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 200  
12150287 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 287  
12150564 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 564  
12150652 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 652  
12150660 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 660  
12150824 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 824  
12550040 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 40  
12550089 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 89  
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12550109 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 109  
12550119 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 119  
12550120 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 120  
12550130 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 130  
12550140 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 140  
12550150 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 150  
12550269 1 Nínxol 25 Verge de Montserrat, B 5 269  
12650040 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 40  
12650049 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 49  
12650050 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 50  
12650090 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 90  
12650100 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 100  
12650119 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 119  
12650120 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 120  
12650129 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 129  
12650130 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 130  
12650139 1 Nínxol 26 Verge del Carme 5 139  
12750019 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 19  
12750030 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 30  
12750039 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 39  
12750069 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 69  
12750070 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 70  
12750079 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 79  
12750089 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 89  
12750090 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 90  
12750119 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 119  
12750139 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 139  
12850010 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 10  
12850029 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 29  
12850039 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 39  
12850040 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 40  
12850049 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 49  
12850050 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 50  
12850059 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 59  
12850060 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 60  
12850069 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 69  
12850070 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 70  
12850079 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 79  
12850080 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 80  
12850090 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 90  
12850100 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 100  
12850119 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 119  
12950020 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 20  
12950060 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 60  
12950070 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 70  
12950079 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 79  
12950080 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 80  
12950099 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 99  
12950109 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 109  
12950110 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 110  
12950119 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 119  

        
    RESUM    
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    Total urnes  5  
    Nínxol doble 1ª i 2ª 

filera 
 1  

    Nínxols 1ª filera  46  
    Nínxols 2ª filera  26  
    Nínxols 3ª filera  43  
    Nínxols 4ª filera  35  
    Nínxols 5ª filera  73  
    Nínxols 6ª filera  0  
        
    Total nínxols  229 “ 
        

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
No se’n presenten. 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions  
 
No se’n formulen. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general,  
 


