ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número: 22/2014
Caràcter: ordinari públic
Data: 29 d’abril 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
Josep Maria Sala Rovira
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Joan Calmet Piqué
Secretari general
José Luis González Leal
Gerent
Francesc de Puig Viladrich

Absents
Tinent d’alcalde
Antoni Llobet Mercadé
Ordre del dia
1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 19, que va tenir lloc el dia 15 d’abril
de 2014.
2.

Àrea d’Economia i Governació

2.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Governació

2.1.1

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, l’adjudicació
de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar restaurant del complex esportiu
Vell Congost de Manresa.

3.

Àrea de Territori i Paisatge

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

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 inicialment, si escau, el
projecte constructiu de connexions en alta dels nuclis del Torrent Mas d'en Pla,
Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa.

4.

Assumptes sobrevinguts

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació acta anterior

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la
Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 19, que correspon a la sessió
ordinària del dia 15 d’abril 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

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,
l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar restaurant del
complex esportiu Vell Congost de Manresa.

Motiu de la urgència: Atès que la clàusula 22a. del Plec de condicions de l’expedient de
contractació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar restaurant del complex
esportiu Vell Congost de Manresa, preveu que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar
el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació
requerida al licitador, la qual ha estat aportada per l’adjudicatari dins del termini atorgat.
Esperar a la propera Comissió informativa d’Economia i Governació, prevista per al
proper dia 7 de maig de 2014, comportaria demorar aquesta adjudicació.

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 membres presents, el
secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 23 d’abril de
2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
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I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 28 de gener de 2014, va aprovar
l’expedient de contractació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar restaurant
del complex esportiu Vell Congost de Manresa. L’anunci de la convocatòria fou publicat
en el Butlletí Oficial de la Província del dia 10 de febrer de 2014, així com en el perfil del
contractant de l’Ajuntament.
II. Segons consta a l’acta de la Mesa de contractació, celebrada el dia 17 de març de
2014, durant el període de presentació de proposicions fou rebuda una única oferta, que
és la següent:
Proposició núm. 1:
Licitador: SERVEIS D’HOSTALERIA CONGOST-TAC SCP
NIF: J-66238585
Domicili: Grup Parada, s/n, Bloc 1, 4rt.-1a.
Representant: Sr. XXX

En aquesta mateixa acta consta que es va declarar admesa la proposició presentada.
III. En la mateixa sessió de la Mesa de Contractació es procedí a l’obertura del sobre
núm. 2, que conté l’oferta tècnica i econòmica presentada pel licitador, la documentació
del qual fou recollida pel comitè d’experts previst en la clàusula 15a. del Plec de
Clàusules Administratives, per a la seva valoració.
IV. En data 2 d’abril de 2014, la Mesa de contractació va acordar sol·licitar al licitador
diversos aclariments respecte a la documentació del sobre núm. 2, a proposta del comitè
d’experts. Mitjançant proveïment de 3 d’abril de 2014, fou atorgat un termini de 10 dies
hàbils al licitador per tal que aportés els esmentats aclariments. La documentació
requerida fou aportada dins del termini atorgat.
V. En data 11 d’abril de 2014, el comitè d’experts va elaborar l’informe de valoració de la
documentació continguda en el sobre núm. 2 i d’atorgament de la puntuació definitiva de
l’oferta tècnica i econòmica. El resultat de la puntuació és de 146 punts sobre els 200
possibles, que es desglossen d’acord amb el quadre següent:
Criteri d’adjudicació

Valoració

Puntuació
Màxima

73,5

100

Enfocament general que es pretén donar a l'espai del
bar restaurant

3,5

5,0

Proposta d'inversions durant el termini de la
concessió.

7,0

10,0

Reducció del termini de durada de la concessió.

0,0

5,0

Relació qualitat / preu del servei proposat.

6,5

10,0

Estàndards de qualitat del servei.

7,5

10,0

a) Proposta tècnica per a l’explotació del bar restaurant:
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Pla de funcionament de gestió, dotació de personal i
estructura organitzativa prevista.

3,5

5,0

Pla de seguiment i control de les condicions de
higiene i salut. Pla d'actuació per neteja de les
instal·lacions.

7,5

10,0

Mesures previstes per salvaguardar la integritat dels
bens aspectes a l'explotació. Pla de manteniment i
conservació dels bens adscrits.

2,0

5,0

36,0

40,0

62,5

80

Concepció i aprofitament de l'espai i capacitat del
servei de restauració

20,0

25,0

Proposta de mobiliari, parament, imatge, disseny i
decoració

7,5

15,00

Proposta i organització de l'execució de les despeses
de primer establiment necessàries per al
funcionament del bar restaurant.

15,0

20,00

Major inversió en despeses de primer establiment
respecte a la prevista com a mínima en el plec de
prescripcions tècniques.

20,0

20,00

10,00

20,00

Pla Econòmic financer.
b) Proposta tècnica per a l’execució de les inversions de
primer establiment necessàries per al funcionament del bar
restaurant:

c) Millores:

VI. A la vista de l’informe del comitè d’experts, la Mesa de Contractació, reunida en data
14 d’abril de 2014, va acordar proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte per a la concessió administrativa d’ús privatiu del bar restaurant del complex
esportiu Vell Congost de Manresa, a la societat SERVEIS D’HOSTALERIA CONGOSTTAC SCP, previ compliment de les obligacions que prescriu la clàusula 20a del plec de
clàusules administratives.
VII. En data 14 d’abril de 2014, mitjançant proveïment, la societat proposada fou
requerida perquè en un termini màxim de deu dies hàbils aportés la documentació
acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, així
com la garantia definitiva del contracte, corresponent al 3% del valor del domini públic
afectat, com a condició prèvia per poder procedir a l’adjudicació del contracte. La
documentació sol·licitada ha estat aportada per l’adjudicatari dins del termini atorgat.
VIII. En data 23 d’abril de 2014, el tècnic d’administració general de l’Oficina de
Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic en el
qual fa constar que l’adjudicació del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu
del bar restaurant del complex Vell Congost de Manresa, a favor de la societat SERVEIS
D’HOSTALERIA CONGOST-TAC SCP, s’ajusta a dret.
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Consideracions jurídiques
1. Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada per
SERVEIS D’HOSTALERIA CONGOST-TAC SCP, es pot concloure que aquesta conté
tota la documentació relativa a la personalitat del contractista exigida en la clàusula 13a
del plec de clàusules administratives que regeixen aquest concurs i que el licitador no es
troba incurs en cap de les prohibicions de contractar que prescriu l’article 60 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2. Tramitació de l’expedient. L’expedient per a la concessió administrativa d’ús privatiu
del bar restaurant del complex esportiu Vell Congost de Manresa ha complert tots els
tràmits preceptius establerts a l’efecte per l’article 60 i següents del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprovà el Reglament del patrimoni dels ens locals i pel RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
3. La clàusula 22a. del plec de condicions diu que l’òrgan de contractació haurà
d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació requerida al licitador.
4. L’òrgan competent per a l’adjudicació d’una concessió administrativa és el Ple de la
Corporació, d’acord amb allò que disposa l’article 60 del Reglament del patrimoni dels
ens locals (RPEL). Tanmateix, aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern
Local per acord plenari de 21 de juliol de 2011.
Per tot això, com regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent
ACORD
Primer. ADJUDICAR el contracte de concessió administrativa d’ús privatiu del bar
restaurant del complex esportiu Vell Congost de Manresa, a favor de l’oferta presentada
per SERVEIS D’HOSTALERIA CONGOST-TAC SCP (NIF J-66238585), per un termini
de vint (20) anys, comptats a partir de la data de la seva formalització en document
administratiu, i un cànon de sis-cents (600) euros a partir del 6è any, incrementat en cent
(100) euros anuals, d’acord amb les condicions de l’oferta presentada.
Segon. NOTIFICAR el present dictamen a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació del
contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.
Tercer. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit per l’Ajuntament. La formalització s’efectuarà dins dels quinze dies
hàbils següents a la recepció de la notificació per part de l’interessat, d’acord amb allò
que preveu la clàusula 24a. del plec de clàusules administratives que regeixen la
concessió.
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Quart. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Manresa i en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquest dictamen a la Comissió Informativa d’Economia i
Governació, en la primera sessió que tingui lloc.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres
presents, aprova la proposta esmentada, que esdevé acord de la Junta.
3.

Àrea de Territori i Paisatge

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

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 inicialment, si
escau, el projecte constructiu de connexions en alta dels nuclis del Torrent
Mas d'en Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de
Manresa.

Motiu de la urgència: Atès que l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que, quan raons d’interès públic ho aconsellin es podrà acordar, d’ofici o a
petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual es
reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, excepte els
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. L’Interès públic de l’actuació es
considera justificat a la Memòria del projecte, per la urgència de resoldre els abocaments
a celobert de les aigües residuals, amb anterioritat al període de pluges habitual de la
tardor.
Esperar a la propera Comissió informativa de Territori i Paisatge, prevista per al proper
dia 8 de maig de 2014, comportaria demorar la tramitació d’aquest expedient.

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 membres presents, el
secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, de 25
d’abril de 2014, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. L’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació consistent en la connexió dels
Sectors de Mas d’en Pla i Miralpeix al Sistema de sanejament de Manresa .
2. En el marc d’aquesta actuació s’ha procedit a la redacció, mitjançant la societat privada
municipal AIGÜES DE MANRESA, S.A., del projecte anomenat “Projecte constructiu de
connexions en alta dels Nuclis de Torrent Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval de
Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa “, amb un pressupost per a
coneixement de l’administració de Dos-cents vuitanta mil dos-cents cinquanta-tres
euros amb setanta-tres cèntims (280.253,73 €), IVA exclòs.
3. En data 5 de febrer de 2014, AIGÜES DE MANRESA, S.A, fa lliurament del Projecte a
l’Ajuntament.
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4. En data 25 d’abril de 2014, l’arquitecta, Cap de la Secció d’Obra Pública,
informe favorable on manifesta :

ha emès

a. Que el projecte té la consideració d’ “obra ordinària “, de conformitat amb l’article
12 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny i, dintre d’aquestes, en la tipologia prevista a
l’apartat 3 d’aquest article, considerant que el seu objectiu comporta els elements
que defineixen aquest tipus d’obres d’acord amb l’esmentada definició legal.
b. Que el projecte comprèn tots els elements necessaris per assolir el fi proposat.
5. La Memòria del projecte incorpora, en el seu Annex VII , l’Estudi bàsic 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. Així
mateix inclou la relació detallada dels béns i drets que s’hagin d’ocupar i, si s’escau,
expropiar, i un Estudi d’impacte i integració paisatgística.
6. S’acredita en l’Annex XXI de la Memòria, la sol·licitud d’informes a les següents
institucions i administracions, d’acord amb el que preveu l’article 48 del TRLU :
a.
b.
c.
d.
e.

Agència Catalana de l’Aigua
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Departament de Cultura
Institut Geològic de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

En la data d’emissió d’aquest informe, només consten les respostes de l’Agència
Catalana de l’Aigua i del Departament de Territori i Sostenibilitat.
7. L’Annex XV de la Memòria defineix el tipus d’afectació i d’ocupació que comportarà
l’execució de les obres, i conté la relació detallada dels béns i drets afectats, especificant
la superfície afectada i el seu titular. A la relació, no hi consta la valoració individualitzada
dels béns a expropiar, si bé figura una partida global al pressupost del projecte per aquest
concepte.
8. D’acord amb la memòria del projecte, l’actuació es porta a terme en sòl no urbanitzable .
Fonaments de dret
1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de primer
establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a l’article
12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),
2. L’article 235 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. I l’article 31.1 disposa que, quan calgui, s’ha
d’incloure en elm Projecte la relació detallada dels béns i drets que s’hagin d’ocupar i, si
s’escau, expropiar, com també la valoració individualitzada, als efectes expropiatoris .
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”. I l’article 37.2 del ROAS estableix que, simultàniament a la informació pública,
s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, quan així ho exigeixi la
legislació sectorial, i s’ha de notificar individualment a les persones directament afectades
que figurin ala relació de béns o drets que s’hagin d’ocupar i, si s’escau, d’expropiar .
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4. L’article 37.5 disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis
mesos a comptar des de l’aprovació inicial.
5. Pel que fa a la urgència en la tramitació de l’expedient, l’article 50 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, disposa que, quan raons d’interès públic ho aconsellin es podrà
acordar, d’ofici o a petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació
d’urgència, per la qual es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment
ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. L’Interès públic de
l’actuació es considera justificat a la Memòria del projecte, per la urgència de resoldre els
abocaments a celobert de les aigües residuals, amb anterioritat al període de pluges
habitual de la tardor.
6. L’article 27.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU),aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per Llei 3/2012, de 22 de febrer, defineix com
a “serveis urbanístics bàsics “ les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament.
7. L’article 47 del TRLU defineix el règim d’ús del sòl no urbanitzable (SNU) . Segons
l’apartat 4 d’aquest article el SNU pot ésser objecte d’actuacions específiques per a
destinar-lo a les activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural, considerant-se que són d’interès públic les instal·lacions i obres d’abastament
i de subministrament d’aigua i de sanejament.
8. L’article 48 del TRLU regula el procediment d’aprovació de projectes d’actuacions
específiques d’interès públic en SNU. D’acord amb l’apartat 1 d’aquest article, els
projectes als quals fa referència l’article 47.4 del TRLU, han d’ésser sotmesos a
informació pública per part de l’ajuntament , per un termini d’un mes , i han d’incloure la
documentació següent :
a. Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
b. Un estudi d’impacte paisatgístic.
c. Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de
cultura, si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat.
d. Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura si no és comprès
en un pla sectorial agrari.
e. Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats,
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació
vigent.
f. Un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments
paleontològics o punts geològics d’interès.
g. Els altres informes que exigeix la legislació sectorial.
9. L’article 48.2 del TRLU estableix que l’aprovació prèvia dels projectes als quals es
refereix l’article 47.4 del TRLU correspon a l’Ajuntament i l’aprovació definitiva correspon
a la Comissió Territorial d’Urbanisme que pertoqui, que l’ha d’adoptar en el termini de tres
mesos des que se li presenta l’expedient complet.
10. 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”.
11. L’article 22.2. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que correspon al Ple
municipal 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 els pressupostos.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 22, de 29 d’abril de 2014

8

L’aprovació d’aquest projecte és competència del Ple municipal, en no estar previst en
els pressupostos municipals. El Ple municipal, mitjançant acord de 17 de novembre de
2011, va delegar aquesta atribució a la Junta de Govern Local.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor delegat
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD :
1. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte
constructiu de connexions en alta dels Nuclis de Torrent Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval de
Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa “ amb un pressupost per a coneixement de
l’administració de Dos-cents vuitanta mil dos-cents cinquanta tres euros amb setanta tres
cèntims (280.253,73€), IVA exclòs. I acordar la seva tramitació pel procediment d’urgència.
2. 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.
3. NOTIFICAR INDIVIDUALMENT aquest acord d’aprovació inicial a les persones directament
afectades que figuren a la relació de béns i drets a ocupar i, si s’escau, expropiar, que figuren a la
Memòria del Projecte.
4. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un termini de
quinze dies hàbils comptats a partir del dia hàbil següent 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.
5. INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període d’informació
pública, el Projecte se sotmetrà a l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en
aplicació del que preveu l’article 48.2 del text Refós de la Llei d’Urbanisme .”

El secretari dóna compte de l’informe emès per la Secretaria General, de 29 d’abril de
2014, que es transcriu a continuació:
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres
presents, aprova la proposta esmentada, 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,
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