ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número: 4/2016
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 19 de gener de 2016
Horari: 12:30 a 12:35
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa
Assistents
President accidental
Antoni Llobet Mercadé
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Joan Calmet Piqué
Olga Sánchez Ruíz
Jordi Serracanta Espinalt
Secretari general
José Luis González Leal
Absent justificat
Alcalde
Valentí Junyent Torras

Atès que el titular de l’Alcaldia presidència s’hagut d’absentar, s’ha dictat Resolució
perquè el primer tinent d’alcalde, senyor Antoni Llobet Mercadé, el substitueixi amb
caràcter d’alcalde accidental en la presidència d’aquesta sessió de la Junta de Govern
Local convocada per al dia d’avui, a les 12,30 h.
Ordre del dia

1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 60, que va tenir lloc el dia 15 de
desembre de 2015.
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2.

Alcaldia

2.1

Donar-se per assabentada i ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, de 18 de
desembre de 2015, sobre aprovar la personació davant la Secció Cinquena de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el recurs núm. 414/2015 interposat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

3.

Àrea de Territori i Millora Urbana

3.1

Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural

3.1.1 Donar-se per assabentada i ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, de 13 de
gener de 2016, referent a l’aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de les
façanes interiors del Museu Comarcal de Manresa.
3.2

Regidoria delegada de Mobilitat

3.2.1

Donar-se per assabentada i ratificar, si escau, la resolució de la regidora
delegada de Mobilitat, de 22 de desembre de 2015, referent als percentatges a
aplicar per a determinar les tarifes del servei públic de transport urbà de viatgers
de la ciutat de Manresa per a l’exercici de 2016, i d’aprovació de les tarifes.

4.

Àrea de Serveis a les Persones

4.1

Regidoria delegada de Sanitat

4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció en l’expedient sancionador relatiu a la
tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN 28/2015).
4.1.2

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador relatiu a la tinença de
gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN 70/2015).

5.

Assumptes sobrevinguts

6.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió

1.

Aprovació acta anterior
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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. 60, que correspon a la sessió
ordinària del dia 15 de desembre de 2015 i la Junta de Govern Local l’aprova per
unanimitat dels 6 membres presents.
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals)

2.

Alcaldia

2.1

Donar-se per assabentada i ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, de 18
de desembre de 2015, sobre aprovar la personació davant la Secció
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 414/2015 interposat per
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 30 de desembre de 2015, que es
transcriu a continuació:
“Vista la resolució dictada per l’alcalde en data 18 de desembre de 2015, que transcrita
diu el següent:
“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta
en els fets i fonaments de dret següents:
Fets
1. El Departament de Governacio i Relacions Institucionals ha tramès a l’Ajuntament l’ofici
amb registre d’entrada núm. E2015059580, del dia 7 de desembre de 2015, a través del
qual es comunica la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 414/2015 per
l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES contra la resolució de la Consellera
de Governació i Relacions Institucionals GRI/2274/2015, de 6 d'octubre, relativa a la
delimitació, en el tram en desacord, entre els termes municipals de Manresa i de Sant
Fruitós de Bages.
2. El Departament de Governacio i Relacions Institucionals, mitjançant l’esmentat ofici i
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa, emplaça a l’Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a
demandat davant la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
3. El Cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha emès
informe sobre la conveniència de comparèixer en les esmentades actuacions judicials.
4. El Cap del Servei de Secretaria Tècnica, ha emès l’informe previst a l'article 54.3 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la
personació de l’Ajuntament com a part codemandada en el procés contenciós
administratiu de referència, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Fonaments de dret
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1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de
la representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats
dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que designi advocat col.legiat que les
representi i defensi.
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
4. Per acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de
Govern Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària.
5. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de la interposició
del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar per la Junta de Govern Local
de la Corporació.
És per això que RESOLC:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant el Secció Cinquena de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
qualitat de part codemandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a
aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós
administratiu núm. 414/2015 interposat per l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES contra la resolució de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals
GRI/2274/2015, de 6 d'octubre, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, entre els
termes municipals de Manresa i de Sant Fruitós de Bages
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord
anterior (contracte de serveis del dia 22/12/2014), i designar el lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyor ENRIC ALOY i BOSCH, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva
ratificació.”

Actuant per delegació del Ple de la Corporació d’acord amb les atribucions conferides a
la Junta de Govern Local mitjançant l’esmentat acord plenari de 30 de juny de 2015,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTADA aquesta Junta de Govern Local de la resolució
dictada per l’alcalde president en data 18 de desembre de 2015, que ha estat transcrita en
la part expositiva del present dictamen, i RATIFICAR-LA.”
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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 Millora Urbana

3.1

Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural

3.1.1 Donar-se per assabentada i ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, de 13
de gener de 2016, referent a l’aprovació inicial del Projecte de rehabilitació
de les façanes interiors del Museu Comarcal de Manresa.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 13
de gener de 2016, que es transcriu a continuació:
“FETS :
1. Mitjançant resolució de Presidència de 13 de gener de 2016 es va aprovar inicialment
el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat “REHABILITACIÓ DE LES
FAÇANES INTERIORS DEL MUSEU COMARCALDE MANRESA” amb un
pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) de Dos-cents vuitanta-vuit
mil cent setanta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims (288.176,45 €), més
Seixanta mil cinc-cents disset euros amb cinc cèntims (60.517,05 €) en
concepte del 21% d’IVA, i un total de Tres-cents quaranta-vuit mil sis-cents
noranta-tres euros amb cinquanta cèntims (348.693,50€). L’aprovació inicial, amb
caràcter urgent, mitjançant resolució de Presidència es justificava per la necessitat
de presentar, el mateix dia 13 de gener de 2016 , el projecte davant l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, als efectes de la concessió d’una subvenció per al finançament de l’obra.
2. En data 13 de gener de 2016, el Lletrat municipal dels Serveis del Territori, Cap de la
Secció de Serveis Públics, ha emès informe jurídic justificant la necessitat de
sotmetre la resolució de Presidència a ratificació de la Junta de Govern Local, en
sessió de caràcter públic, per ser l’òrgan que té la competència per acordar
l’aprovació inicial del Projecte.
En conseqüència, el Tinent d’Alcalde, regidor delegat d’Espai urbà i Entorn Natural
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD:
RATIFICAR la resolució de l’Alcalde-President de 13 de gener de 2016 , que es transcriu
a continuació:
“ Fets
1.

Els
tècnics de la Secció d’Equipaments municipals han redactar el Projecte de l’obra municipal
ordinària anomenada “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES INTERIORS DEL MUSEU COMARCALDE
MANRESA” amb un pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) de Dos-cents vuitantavuit mil cent setanta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims (288.176,45 €), més Seixanta mil cinccents disset euros amb cinc cèntims (60.517,05 €) en concepte del 21% d’IVA, i un total de Trescents quaranta-vuit mil sis-cents noranta-tres euros amb cinquanta cèntims (348.693,50€).
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2.

La Regidoria delegada d’Espai urbà i Entorn Natural ha manifestat la voluntat de procedir a la
contractació i execució de la Fase 1 de l’esmentat projecte, que té un pressupost per a coneixement de
l’administració de Cent set mil vuit-cents noranta-un euros ( 107.891,00 €), 21% d’IVA inclòs.

3.

L’àmbit del present projecte és l’edifici de l’històric Col·legi de la Companyia de Jesús,conegut com a
Col·legi de Sant Ignasi, actualment seu del Museu Comarcal de Manresa i de l’Arxiu Comarcal del
Bages. La intervenció que es proposa consisteix en la rehabilitació de les façanes interiors de
l’equipament, i s’estructura en dues fases independents:
-

La Fase 1, amb un PCA de 107.891,00 €, 21 % d’IVA inclòs, que comprèn la rehabilitació total de
la cornisa inferior i la solució tècnica per la seva conservació i manteniment.
La Fase 2, amb un PCA de 240.802,50 €, 21% d’IVA inclòs, que comprèn l’adequació dels
tancaments de totes les façanes i la millora de l’espai de la tercera planta amb noves obertures.

4.

El planejament urbanístic vigent qualifica l’edifici com a Equipament cultural, Clau E.4, qualificació que
es manté en el nou POUM aprovat inicialment. Forma part del Registro de Bienes de Interés Cultural de
l’Administració de l’Estat,amb el número R-I-41-1325, i el Decret 476/62, de 1 de març de 1962,el va
declarar monumento histórico artístico. També consta al registre de Bens Culturals d’Interès Nacional de
la Generalitat de Catalunya,amb el número BCIN 4155-MH. A nivell local, l’edifici està inclòs en el Pla
Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i
paisatgístic de Manresa (fitxa PO06),amb la categoria de Bé Cultural d’Interès nacional (BCIN) i nivell de
protecció integral.

5.

Les obres que es proposen executar tenen la consideració d’obres de reforma o gran reparació.

6.

Al pressupost municipal vigent hi figura l’aplicació pressupostària 16 333.0.632.00 (Museus. Edificis i
altres construccions. Restauració façanes i tancaments claustre), amb un crèdit i finançament
disponibles per poder contractar i executar la Fase 1 del Projecte. El finançament procedeix d’una
subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,mitjançant l’Oficina de Suport a la
iniciativa Cultural, concedida en el marc de la convocatòria aprovada per Resolució CLT/613/2015,de 27
de març.de la Diputació de Barcelona. Les condicions de la subvenció estableixen com a termini per a
presentar la documentació, que inclou el projecte aprovat inicialment, el dia 13 de gener de 2016.

7.

El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut.

8.

La Memòria del Projecte contempla les mesures que garanteixen el compliment de les mesures
d’accessibilitat del sector afectat i la seva vinculació amb els sectors limítrofs.

Fonaments de dret
1.

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

2.

L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut
mínim dels Projectes. El Projecte que es proposa aprovar compleix amb els requisits de contingut mínim
establerts als preceptes esmentats.

3.

L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels projectes d’obres
locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord d’aprovació inicial; b) Informació
pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació definitiva”. Cal tenir en compte també el
que estableixen els articles 37.2, 3 i 4 del mateix cos legal.

4.

L’article 37.5 ens diu que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar
des de l’aprovació inicial.

5.

L’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció,estableix l’obligació del promotor d’incloure en els projectes
un estudi de seguretat i salut .
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6.

L’article 7.2 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, disposa que els projectes d’urbanització i
les obres ordinàries han d’incloure en la Memòria del projecte un apartat justificatiu del compliment de
les condicions d’accessibilitat, que ha de tenir en compte, si s’escau, la vinculació del sector afectat
amb els sectors limítrofs.

7.

L’article 13 de la Normativa del PEUPP estableix la necessitat d’un informe preceptiu, no vinculant, de la
Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPC) per a l’aprovació de qualsevol dels instruments de
desenvolupament i execució del PEUPP.

8.

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

9.

L’article 22.1. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.2, o),
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, ens diuen que correspon al Ple l’atribució d’aprovació dels projectes d’obres i serveis
quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el
pressupost. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 30 de juny de 2015, va delegar a la Junta de
Govern Local ,en sessió de caràcter públic, l’exercici d’aquesta atribució , per als projectes amb PCA
fins a 300.000,00 €. La competència per aprovar el present projecte correspon a la Junta de Govern
Local (en sessió amb caràcter públic) , al no estar consignat en la seva totalitat en el pressupost
municipal vigent, i no superar el PCA (sense el 21% d’IVA) el límit dels 300.000,00 €. Atesa la
necessitat de presentar la documentació davant l’ens concedent de la subvenció el dia 13 de gener de
2016, es proposa realitzar l’aprovació inicial mitjançant Resolució de Presidència, que caldrà ratificar en
la primera sessió de caràcter públic de la Junta de Govern Local.

Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats,
R E S O L C:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat “REHABILITACIÓ DE
LES FAÇANES INTERIORS DEL MUSEU COMARCAL DE MANRESA”, amb un pressupost per a
coneixement de l’administració (PCA) de Dos-cents vuitanta-vuit mil cent setanta-sis euros amb
quaranta-cinc cèntims (288.176,45 €), més Seixanta mil cinc-cents disset euros amb cinc cèntims
(60.517,05 €) en concepte del 21% d’IVA , i un total de Tres-cents quaranta-vuit mil sis-cents norantatres euros amb cinquanta cèntims (348.693,50 €).
Segon.- DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en compliment i als
efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre.
Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un termini de trenta
dies hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i
reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat.
Quart.- INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període d’informació
pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT, de forma automàtica, sense requerir-se
nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d’informació pública.
En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
Cinquè.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la primera sessió de caràcter públic que celebri la Junta
de Govern Local.
Sisè.- Sol·licitar a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central autorització per a
l’execució de la intervenció objecte d’aquest Projecte. “
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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.
3.2

Regidoria delegada de Mobilitat

3.2.1

Donar-se per assabentada i ratificar, si escau, la resolució de la regidora
delegada de Mobilitat, de 22 de desembre de 2015, referent als percentatges
a aplicar per a determinar les tarifes del servei públic de transport urbà de
viatgers de la ciutat de Manresa per a l’exercici de 2016, i d’aprovació de les
tarifes.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Mobilitat, d’11 de gener de
2016, que es transcriu a continuació:
“FETS :
Primer.- En data 20 de desembre de 2006 l’Ajuntament de Manresa, la societat
EMPRESA CASTELLÀ S.A. i l’Autoritat del Transport Metropolità van subscriure un
Conveni d’Adhesió dels serveis urbans de la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat
de l’Autoritat del Transport Metropolità . De conformitat amb el pacte sisè de l’esmentat
Conveni, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a realitzar l’adequació i revisió dels preus dels
títols propis al nivell de preus del Sistema tarifari Integrat.
Segon.- Mitjançant Resolució de la Tinent d’alcalde, regidora delegada de Mobilitat del
dia
22 de desembre de 2015, es van aprovar els percentatges a aplicar per a
determinar les tarifes dels títols propis, en funció de les que estableixi el Consell
d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità.
Tercer.- El Consell d’Administració de l’ATM , en sessió celebrada el dia 23 de desembre
de 2015, ha aprovat les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari
Integrat a partir de l’1 de gener de 2016.
Quart.- En data 8 de gener de 2016 la Cap de Secció de Mobilitat ha emès informe
tècnic proposant la revisió de les tarifes.
Cinquè.- En data 11 de gener de 2016 el Lletrat Cap de la Secció de Serveis Públics ha
emès informe jurídic de conformitat amb la proposta de revisió.
En conseqüència, la Tinent d’Alcalde , regidora delegada de Mobilitat proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent
A C O R D :
PRIMER.- RATIFICAR la resolució de la Tinent d’alcalde regidora delegada de Mobilitat
de 22 de desembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Fets :
1. El dia 20 de novembre de 2006 el Ple de la Corporació va aprovar la proposta de
conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa, l’autoritat del transport metropolità
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(ATM) i l’entitat mercantil “Empresa Castellà, SA” per a l’adhesió dels serveis de
transport urbà regular de la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat de l’ATM.
2. L’esmentat conveni recull, en el pacte cinquè, les obligacions de l’Ajuntament, i en
el pacte sisè es fixa l’adequació de preus dels títols propis als títols integrats,
establint que l’Ajuntament realitzarà una adequació de preus dels títols propis al
nivell de preus del Sistema Tarifari Integrat, tal i com es recull en l’annex 7 del
mateix conveni, que és el següent:
“ANNEX 7
TAULA ADEQUACIÓ DE TARIFES PRÒPIES

Taula increment tarifes

Tarifes Bus Manresa
Senzill
% respecte ATM
T-10
% respecte ATM
T-mes
% respecte ATM
T-social

Tarifes 2006 Tarifes 2007 Tarifes 2008
0,60
50%
3,61
54%
23,80
56%
0,00

0,90
70%
4,30
60%
27,00
60%
0,00

Tarifes 2009

85%

100%

70%

80%

70%
0,00

80%
0,00

Tarifes ATM 1 zona
Senzill
T-10
T-mes

1,20
6,65
42,75

Les tarifes pròpies s’arrodoniran als 5 cèntims d’euro.
A partir de l’any 2009 es mantindran els percentatges dels preus ATM a títols
propis establerts a l’exercici 2009.
Cada any es comunicarà als usuaris els preus i les prestacions dels títols de
transport propis i integrats.”
3. Aquesta taula tarifària també figura al pacte vuitè de l’Acord per a la millora del
transport públic urbà i interurbà de Manresa 2006-2009, signat entre l’Ajuntament
i diverses associacions de veïns de la ciutat i sindicats, amb la declaració
expressa que es tractava d’increments convinguts entre les parts.
4. Segons comunicació rebuda el dia 14 de desembre de 2015, se’ns va informar
que el Consell d’Administració de l’ATM, en el qual s’acordaria l’aprovació de
tarifes que han de regir en el sistema tarifari integrat a partir de l’1 de gener de
2016 a cadascun dels títols de transport, no es reuniria fins el dia 23 de desembre
de 2015, i que si era del nostre interès que ens formalitzessin l’aprovació de
tarifes de l’autobús urbà de viatgers de Manresa, calia que els ho notifiquéssim
abans de la data prevista de celebració del Consell d’Administració..
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5. Tant el conveni esmentat per a l’adhesió dels serveis de transport urbà regular de
la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat de l’ATM, com l’Acord per a la
millora del transport públic urbà i interurbà de Manresa 2006-2009, signat entre
l’Ajuntament i diverses associacions de veïns de la ciutat i sindicats, fixen en els
seus pactes que les tarifes del transport públic urbà d’autobús de Manresa es
fixaran segons el percentatge acordat en relació a les tarifes integrades d’una
zona aprovades per l’ATM.
6. En data 18 de desembre de 2015 la cap de la Secció de Mobilitat d’aquest
Ajuntament ha emès informe proposant l’actualització de les tarifes del servei de
transport d’autobús urbà de Manresa mitjançant l’aplicació sobre les tarifes que
aprovi el Consell d’Administració de l’ATM dels percentatges següents (
arrodonits a 5 cèntims d’euro):
Bitllet senzill: el 100% del bitllet senzill de ATM d’una zona
T-10: el 80% de la T-10 de ATM d’una zona
T-Mes: el 80% de la T-Mes de ATM d’una zona
En quant a la resta de títols propis del transport públic urbà d’autobús de
Manresa es proposo aplicar :
T-social: 0 euros
T-2 Comerç: 2 euros
La cap de la Secció de Mobilitat, en el mateix informe, també proposa comunicar
aquest acord a l’ATM abans del dia 23 de desembre de 2015 per tal que
procedeixi a la seva aplicació, aprovació i publicació al DOGC. També proposa
comunicar aquest acord a l’empresa Manresa Bus, SA (adjudicatària del servei).
Fonaments de dret :
1. L’article 249 del Reglament d’Obres,Activitats i Serveis dels Ens Locals
(ROAS),aprovat pel Decret 179/1995,de 13 de juny, estableix la potestat dels ens
locals que son titulars de serveis objecte de concessió, de revisar i modificar les
tarifes del servei,per tal de mantenir l’equilibri financer de la concessió.
2. En aplicació de l’article 59.6 i 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 58.1 de la llei 26/2010,de 3 d’agost,de règim jurídic i de
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, es considera que hi
ha raons d’interès públic que aconsellen la seva publicació, ja que afecten a tots
els usuaris i usuàries del servei. La publicació es practicarà al DOGC,
conjuntament amb altres municipis, a través de l’ATM, i també a la seu
electrònica de l’ajuntament.
3. L’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el Ple
municipal,de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals,aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març.
Aquesta facultat va ser delegada en la Junta de Govern Local en virtut d’acord
aprovat pel Ple de la Corporació el dia 30 de juny de 2015. No obstant això, i
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degut a la urgència del tema, es proposa la seva aprovació mitjançant Resolució
de la tinent d’alcalde regidora delegada de Mobilitat, que serà ratificada
posteriorment per la propera Junta de Govern Local.

Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats,
RESOLC :
Primer.- Aprovar, amb efectes des del dia 1 de gener de 2016, l’aplicació a les tarifes
pròpies del servei de transport d’autobús urbà de Manresa per al proper any 2016 dels
percentatges següents , en funció dels preus aprovats pel Consell d’Administració de
l’ATM (imports arrodonits a 5 cèntims d’euro) :
Bitllet senzill: el 100% del bitllet senzill de ATM d’una zona
T-10: el 80% de la T-10 de ATM d’una zona
T-Mes: el 80% de la T-Mes de ATM d’una zona
Tarifes a aplicar per la resta de títols propis del transport públic urbà d’autobús de
Manresa :
T-social: 0 euros
T-2 Comerç: 2 euros
Segon.- Comunicar aquest acord a l’ATM abans del dia 23 de desembre de 2015 per tal
que procedeixi a la seva aplicació, aprovació i publicació al DOGC la comunicació
d’aquest acord a l’empresa Manresa Bus, SA (adjudicatària del servei). “
SEGON.- APROVAR, amb efectes des del dia 1 de gener de 2016, les tarifes del servei
de transport públic urbà en autobús de Manresa, que seran les següents (amb el 10%
d’IVA inclòs) :
Títol
Bitllet senzill
Targetes multiviatge monomodals :
T-10
T-mes
T-social
T-2 comerç

Tarifa (€)
2,15
7,95
42,20
0,00
2,00

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i la
societat concessionària del servei, Manresa Bus, S.A.

QUART.- PUBLICAR aquest Acord al tauler d’edictes i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, i al Diari Oficial de la Generalitat.

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.
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4.

Àrea de Serveis a les Persones

4.1

Regidoria delegada de Sanitat

4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció en l’expedient sancionador
relatiu a la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència
(SPU.SAN 28/2015).
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Sanitat, de 5 de gener de 2016,
que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de setembre de 2015 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents en
estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència
administrativa, l’incompliment està considerat infracció de caràcter molt greu, tipificada a
l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació a l’article
42 de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 17 de
setembre de 2015 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava als
sr. XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser
sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 13 de
novembre de 2015, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 27 de novembre de 2015 la instructora del procediment va formular la proposta
de resolució, que va ser notificada a l’interessat en data 2 de desembre de 2015, sense
que s’hagin presentat al·legacions dintre els 10 dies següents a la notificació.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, el regidor delegat de Sanitat, en exercici de les competències que m’han
estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució núm. 5778 de
19 de juny de 2015, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de
juliol de 2015, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (DNI XXX) i domiciliat al c/ Major, 39 1r de
Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de
constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.2

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador relatiu a la
tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN
70/2015).

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Sanitat, de 7 de gener de 2016,
que es transcriu a continuació:
“El 27 de juliol de 2015 la Policia Local va denunciar al sr. XXX per la conducció d’un
gos, amb identificació electrònica 724098100674045, a la via pública sense subjectar.
Per resolució del Tinent d’alcalde a proposta del regidor delegat de sanitat de 2 de
novembre de 2015 es va incoar expedient de protecció d’animals i es va atorgar un
termini de 10 dies al sr. XXX per que procedís a censar el seu gos i a sol·licitar la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Aquesta resolució va ser notificada el 16 de novembre de 2015.
Transcorregut el termini el sr. XXX no ha censat el seu gos ni ha sol·licitat la Llicència
administrativa.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació
al Sr. XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació de l’expedient sancionador.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència
administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de caràcter
molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27
en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos.
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Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30
euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, El regidor delegat de Sanitat, en exercici de les competències que m’han
estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució núm. 5778 de
19 de juny de 2015, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de
juliol de 2015, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al Sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili actual c/
Lleida, 24 1r 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós ( microxip 724098100674045)
sense disposar de la Llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, infracció qualificada com a molt greu que pot ser
sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap de Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Programes, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari,
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles
10 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article
135 de la Llei 30/1992 i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat.
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 42.4 de la Llei
30/1992 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i
notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables
als interessats
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a la llei
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC.”
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 60, de 15 de desembre de 2015

14

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.

5.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.

6.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.

El secretari general,
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