ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 23/2020
Sessió: ordinària per mitjans telemàtics
Caràcter: públic
Data: 16 de juny de 2020
Horari: 12:36 h a 12:40 h
Assistents per mitjans telemàtics
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Marc Aloy Guàrdia
Joan Calmet Piqué
Cristina Cruz Mas
Antoni Massegú Calveras
David Aaron López Martí
Núria Masgrau Fontanet
Secretari general
José Luis González Leal
Motivació del caràcter telemàtic de la sessió
La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la
Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens
locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, quan
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats
públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la
concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri
a distància.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, declara en el seu art.
1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19.
La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que va ser prorrogada
pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, pel
Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel Reial decret 514/2020, de 8 de maig i pel
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.
El Congrés de Diputats ha aprovat una sisena pròrroga de l’estat d’alarma, que s’estén
fins al dia 21 de juny de 2020.
Es dóna, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica de la Junta
de Govern Local amb caràcter públic.

Ordre del dia

1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 18, que va tenir lloc el
dia 19 de maig de 2020.

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

2.1.1 Aprovar, si escau, l’autorització a una treballadora per compatibilitzar
l’activitat pública que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de
personal laboral temporal a temps parcial, com a auxiliar tècnica
d’equipaments, amb l’activitat privada d’administrativa, per compte aliè.
3.

Àrea de Territori

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

3.1.1 Aprovar inicialment , si escau, del “Projecte executiu de les actuacions per a
l’adaptació a l’accessibilitat, les instal·lacions i les mesures de protecció contra
incendis de la finca i Casa de la Natura La Culla”. (AJT.DIC 20/2020)
4.

Assumptes sobrevinguts

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió, el secretari general sotmet a la consideració dels membres
de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 18 que correspon a la
sessió ordinària del dia 19 de maig de 2020, i la Junta de Govern Local l’aprova per
unanimitat dels 7 membres presents.
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals)

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

2.1.1 Aprovar, si escau, l’autorització a una treballadora per compatibilitzar
l’activitat pública que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de
personal laboral temporal a temps parcial, com a auxiliar tècnica
d’equipaments, amb l’activitat privada d’administrativa, per compte aliè.
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 19 de maig de 2020, que es transcriu a continuació:
“Antecedents:
1. Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX (DNI XXX) personal laboral
temporal, amb un contracte d’interinitat per substitució en el lloc de treball
d’auxiliar tècnica d’equipaments, per mitjà de la qual demana la compatibilitat
per a l’exercici d’una activitat privada, per compte d’altri, com a administrativa, i
amb una jornada setmanal de 27,25 hores.
2. La senyora Mas té un percentatge de dedicació del 33,33%, en virtut d’un
contracte a temps parcial de 12,50 hores setmanals, i la dedicació a la segona
activitat seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No
percep cap complement específic pel factor d’incompatibilitat.
Consideracions legals:
El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent:




Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (arts 321 a 344).

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o
incompatibilitat del personal municipal.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la senyora XXX (DNI XXXV) per poder compatibilitzar l’activitat
pública que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal
a temps parcial amb una jornada de 12,50 hores, per realitzar tasques d’auxiliar
tècnica d’equipaments, amb l’activitat privada per compte aliè, administrativa, amb una
jornada 27,25 hores setmanals desenvolupades fora de l’horari laboral.
Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar la jornada de treball ni l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
modificació de les condicions del lloc de treball.
Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits
següents:
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•

•
•
•

Si l’activitat té relació en els assumptes en què la interessada
intervingui, hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic que ocupa, o si es relaciona
directament amb la que desenvolupa el departament en què presta
serveis.
Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada
laboral de l’activitat pública
Si la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
superés la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un
50%.

Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada.
Cinquè. Informar la senyora XXX que l’autorització de compatibilitat serà publicada al
Portal de Govern obert i transparència que consta en la web municipal, amb expressió
dels indicadors establerts en matèria de publicitat activa, per donar compliment a la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.

Àrea de Territori

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

3.1.1 Aprovar inicialment , si escau, del “Projecte executiu de les actuacions
per a l’adaptació a l’accessibilitat, les instal·lacions i les mesures de
protecció contra incendis de la finca i Casa de la Natura La Culla”.
(AJT.DIC 20/2020)
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, d’1 de juny
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. Per encàrrec d’Aigües de Manresa SA, actual gestora de l’equipament
municipal cultural Casa de la Natura “La Culla”, l’equip tècnic de Santamaria
Arquitectes han redactat el projecte anomenat “Projecte executiu de les
actuacions per a l’adaptació a l’accessibilitat, les instal.lacions i les
mesures de protecció contra incendis de la finca i Casa de la Natura La
Culla.”, amb un pressupost per a coneixement de l’administració de Dos-cents
divuit mil dos-cents noranta-un euros amb vint-i-sis cèntims (218.291,26 €), IVA
exclòs, més Quaranta-cinc mil vuit-cents quaranta-un euros amb setze cèntims
(45.841,16 €), que corresponen a un 21% d’IVA, que fan un total de Dos-cents
seixanta-quatre mil cent trenta-dos euros amb quaranta-dos cèntims
(264.132,42 €) IVA inclòs.
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2. En data 22 de maig del 2020, els serveis tècnics han emès un informe en el
qual manifesten que el projecte esmentat ha de classificar-se com a obra
ordinària i, concretament de reforma, d’acord amb el concepte que defineix
l’article 12.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/95, de 13 de juny.
3. El projecte té per objectiu que l’equipament municipal cultural reuneixi les
condicions correctes d’accessibilitat que permetin als usuaris amb mobilitat
reduïda l’accés des de l’exterior, amb itineraris accessibles, i a l’interior, amb un
nou nus de comunicacions format per una escala i un ascensor. L’actuació
engloba un total de quatre actuacions: l’adaptació de l’edifici a l’accessibilitat, la
previsió d’un aparcament, millora de les instal·lacions de la casa i actualització
de les mesures de protecció contra incendis de l’edifici.
4. L’edifici i la finca de la Casa de la Culla es troba classificat com a sòl urbà, amb
la qualificació urbanística de Sistema d’Equipaments. Ambiental i de Lleure.
Clau E.8 i
la millora de l’accés principal de l’edifici està situat en sòl qualificat de Sistema
viari. Recorreguts de vianants. Itineraris de vianants. Clau a2.
Així mateix, l’actuació es troba inclosa en el Pla Especial Urbanístic de
Protecció del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic,
geològic i paisatgístic de Manresa (PEUPP), amb un nivell de protecció
integral, com a patrimoni arquitectònic, i disposa de la categoria de Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN, Registre R- I 51-5522, des de l’any 1949).
5. La Comissió Municipal de Patrimoni Cultural (CMPC), en la sessió Permanent
de 26 de maig del 2020, ha informat favorablement les intervencions incloses
en el Projecte que es proposa aprovar, d’acord amb l’article 13 del PEUPP,
segons consta a l’informe de la mateixa data.
6. La Memòria del projecte incorpora l’Estudi de Seguretat i Salut a què fa
referència l’article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
7. L’execució del Projecte no comportarà cap afectació de béns i drets que s’hagin
d’ocupar o expropiar.
8. El projecte no figura, a data d’avui, previst en el pressupost municipal vigent.
Fonaments de dret
1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal
ordinària de primer establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la
classificació establerta a l’article 12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals
(ROAS),
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2. L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós
de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al
33 del ROAS, estableixen el contingut mínim del Projecte.
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”. De conformitat amb l’article 65.1
del ROAS, quan no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu.
4. El tràmit d’informació pública s’ha de realitzar, en tot cas, al diari o butlletí oficial
corresponent i per mitjans electrònics. La consulta de l’expedient es pot fer
directament, en el lloc indicat a l’anunci, o a distància, per mitjà de la seu
electrònica de l’administració corresponent. Les persones que formulen
al·legacions en el tràmit d’informació pública no adquireixen, per aquest fet, la
condició d’interessades (art. 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).
5. L’article 37.5 del ROAS disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del
projecte és de sis mesos a comptar des de l’aprovació inicial.
6. L’article 38.2 del ROAS disposa que “l’acord d’aprovació definitiva del projecte
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al butlletí informatiu local si n’hi ha, i s’ha d’inserir al
tauler d’anuncis de la corporació”.
7. L’article 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’elaborar en la fase de redacció del projecte, un estudi
de seguretat i salut.
8. L’article 13 de la normativa del PEUPP estableix la necessitat d’un informe
preceptiu, no vinculant, de la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural per a
l’aprovació de qualsevol dels instruments de desenvolupament i execució del
PEUPP.
9. 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 ha de ser autoritzada pel Departament de Cultura de la Generalitat. Així
mateix, qualsevol intervenció en un BCIN inclourà un informe sobre els seus
valors històrics, artístics i arqueològics i sobre el seu estat actual, i també
d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposi.
10. 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, disposen que
correspon al Ple de la Corporació l’aprovació dels projectes d’obres i serveis
quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no
estiguin previstos en el pressupost. Tanmateix el Ple de la Corporació, en
sessió d’1 de juliol del 2019, va delegar en la Junta de Govern local, en
sessió de caràcter públic, l’exercici d’aquesta atribució, per als projectes amb
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PCA fins a 300.000,00 €. Així, la competència per aprovar el present projecte
correspon a la Junta de Govern Local (en sessió de caràcter públic), en no
estar previst en el pressupost municipal vigent, i no superar el PCA (sense el 21%
d’IVA) el límit dels 300.000,00 €.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, com a tinent d’alcalde, regidor
delegat d’Urbanisme i Mobilitat, en exercici de les competències conferides per
Resolució de l’Alcalde núm. 7787, de 21 de juny del 2019, i publicada al BOPB de 28-62019, proposo l’aprovació per part de la Junta de Govern Local, amb caràcter públic, de
l’acord següent:
ACORD
1.- APROVAR INICIALMENT el “Projecte executiu de les actuacions per a
l’adaptació a l’accessibilitat, les instal.lacions i les mesures de protecció contra
incendis de la finca i Casa de la Natura La Culla.”, amb un pressupost per a
coneixement de l’administració de Dos-cents divuit mil dos-cents noranta-un euros amb
vint-i-sis cèntims (218.291,26 €), IVA exclòs, més Quaranta-cinc mil vuit-cents quarantaun euros amb setze cèntims (45.841,16 €), que corresponen a un 21% d’IVA, que fan un
total de Dos-cents seixanta-quatre mil cent trenta-dos euros amb quaranta-dos
cèntims (264.132,42 €) IVA inclòs.
2.- DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en
compliment i als efectes del que determina el Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre.
3.- SOL·LICITAR INFORME al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb allò previst a l’article 34 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català.
4.-SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un
termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà
examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de
conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Publicar-ho també en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i per mitjans telemàtics.
5.-INFORMAR QUE, si no es formulen reclamacions ni al·legacions durant el període
d’informació pública, el Projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica,
sense que es requereixi un nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al
de la finalització del període d’informació pública, i sempre que es disposi de
l’autorització preceptiva esmentada en el punt tercer d’aquest acord. 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 pel Decret 179/95, de 13 de juny.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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4.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten
5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.
El secretari general,
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