
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 68/2014 
Sessió: extraordinària 
Caràcter: públic  
Data: 23 de desembre de 2014 
Horari: 12:40  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 
Antoni Llobet Mercadé 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Gerent  
Francesc de Puig Viladrich 
 
 
Absent justificat  
 
Tinent d’alcalde  
Miquel Davins Pey 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació acta anterior  
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 66, que va tenir lloc el dia 16 de 
desembre de 2014. 
 
 
2. Àrea d’Alcaldia Presidència  
 
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, les tarifes 
vinculades a la gestió del complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
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3. Àrea d’Economia i Governació  
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
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 revisió 
aplicable per a l’exercici 2015, al règim tarifari de la concessió administrativa que 
consisteix en la gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent 
a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la 
plaça del Mil Centenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial a 
la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota 
temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via 
pública. 

 
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: Aprovar, si escau, la revisió de 
preus del contracte que consisteix en la prestació del servei de manteniment de les 
instal·lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic 
de la plaça Sant Domènec del municipi de Manresa (Anualitat 2015) 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat, tal com 
consta a la convocatòria, per la necessitat d’aprovar la revisió de les tarifes vinculades 
amb els següents expedients, per tal que puguin entrar en vigor amb efectes del proper 
dia 1 de gener de 2015: 

a) La gestió del complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 

b) La concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai 
adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a 
la plaça del Mil Centenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la 
plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps 
limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública. 

c) Al contracte que consisteix en la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant 
Domènec del municipi de Manresa (Anualitat 2015) 
 
 
1.  Aprovació acta anterior  
 
El secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta l’aprovació de l’esborrany 
de l’acta de la sessió núm. 66, que correspon a la sessió ordinària del dia 16 de 
desembre de 2014 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 6 membres 
presents. 
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2. Àrea d’Alcaldia Presidència  
 
2.1.1 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, les 
tarifes vinculades a la gestió del complex esportiu  de les piscines municipals 
de Manresa. 

Motiu de la urgència: Atesa la necessitat d’aprovar els nous preus de les tarifes per a 
l’accés dels usuaris del complex esportiu de les piscines municipals, corresponents a 
l’exercici 2015, en el marc  de l’encàrrec de gestió del servei públic del complex esportiu 
de les piscines municipals, a la societat anònima municipal AIGÜES DE MANRESA SA, 
perquè puguin entrar en vigor amb efectes del proper dia 1 de gener de 2015. 

Atès que aquest expedient de revisió de preus no es va poder incloure a l'ordre del dia 
de la passada Junta de Govern Local pública del 16 de desembre de 2014, ja que el 
termini d'audiència atorgat a l'adjudicatària acabava més enllà. 

Esperar a la propera comissió informativa d'Economia i Governació, prevista per al dia 14 
de gener de 2015, comportaria demorar l’aprovació d’aquest expedient i l’entrada en 
vigor dels preus revisats. 
 
 
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 de l’alcalde president, de 19 de desembre de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. En data 21 de desembre de 2012, es va formalitzar l’encàrrec de gestió del servei 
públic del complex esportiu de les piscines municipals, a la societat anònima 
municipal AIGÜES DE MANRESA SA. 
La clàusula 11a de dit encàrrec preveu que l’Ajuntament de Manresa aprovi 
anualment el règim tarifari per l’accés dels usuaris al complex esportiu.  

 
II. El senyor Josep Alabern Valentí, en representació de l’entitat mercantil AIGÜES 

DE MANRESA SA, va presentar una instància amb referència R.E. núm. 60.319 / 
27.11.14, en què sol·licitava a l’Ajuntament de Manresa l’aprovació de les tarifes 
del complex esportiu de les piscines municipals, per a l’exercici 2015. 

 
III. La cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha emès un informe, en data 

15 de desembre de 2014, en què informa favorablement la proposta de tarifes 
presentada per AIGÜES DE MANRESA SA, posant de relleu que la nova 
proposta no varia els preus majoritàriament, adequant-se a l’evolució de l’IPC i als 
preus de mercat existents a la ciutat, i que tan sols incorpora una nova tarifa de 
reserva de plaça per tal de fidelitzar l’usuari, i alguns petits reajustaments de 
concepte a l’hora d’aplicar algunes tarifes.   

 
IV. El cap de Secció d’Activitat Econòmica, en data 19 de desembre de 2014, ha 

emès un informe en què subratlla que les variacions proposades, contenen petits 
reajustaments, però no són significatives des del punt de vista econòmic. 
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V. En data 19 de desembre de 2014, la cap de la Unitat de Contractació, ha emès 
un informe jurídic en què conclou que l’aprovació de les tarifes, per a l’exercici 
2015, per l’accés dels usuaris al complex esportiu de els piscines municipals, 
s’ajusta a dret. 

 
 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Règim aplicable a l’aprovació de les tarifes.  La clàusula 11a de  l’encàrrec de 
gestió del servei públic del complex esportiu de les piscines municipals a la mercantil 
AIGÜES DE MANRESA SA, estipula que l’Ajuntament de  Manresa aprovarà cada any el 
règim tarifari per a l’accés dels usuaris al complex esportiu de les piscines municipals, 
prèvia proposta presentada per Aigües de Manresa SA.  
I afegeix que l’import de les tarifes aprovades per l’Ajuntament tindrà el caràcter de preu 
màxim, sobre el qual Aigües de Manresa SA podrà fer promocions i descomptes, en 
funció de les instal·lacions a utilitzar, temps, horari, edat o condicions de l’usuari 
(famílies, empreses, estat laboral, esportista federat, soci d’entitat esportiva, col·lectiu, 
etc) i la forma de pagament (trimestral, semestral, anual). 
  
Així, un cop presentada la nova proposta tarifària per part de la mercantil AIGÜES DE 
MANRESA SA, la qual ha estat informada favorablement pels serveis tècnics municipals, 
és procedent l’aprovació per part de l’Ajuntament de Manresa de les tarifes per a l’accés 
dels usuaris al complex esportiu de les piscines municipals, corresponents a l’exercici 
2015, amb efectes a 1 de gener. 
 
2a. Òrgan competent . L’aprovació de les tarifes correspon al Ple de la corporació, en 
qualitat d’òrgan competent en la presa de decisions relatives a l’encàrrec de gestió del 
servei públic del complex esportiu de les piscines municipals. 
No obstant això, per acord del Ple del dia 21 de juliol de 2011, aquesta competència es 
va delegar a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar les tarifes per a l’accés dels usuaris del complex esportiu de les 
piscines municipals, corresponents a l’exercici 2015, el detall de les quals s’adjunta com 
annex al present acord, amb efectes a 1 de gener de 2015, de conformitat amb la 
clàusula 11a de l’encàrrec de gestió del servei públic del complex esportiu de les piscines 
municipals, a la societat anònima municipal AIGÜES DE MANRESA SA. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la mercantil AIGÜES DE MANRESA SA, per al seu 
coneixement i efectes oportuns.  
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Governació, en la primera sessió d’aquest òrgan que tingui lloc.” 
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TARIFES  2015 2014 
% 

D'increment  

QUOTES D'INCORPORACIÓ Horari/Condicions       

Preinfantil (0 a 2 anys   0,00 € 0,00 € 0,00% 

Infantil (3 a 15 anys)   27,00 € 27,00 € 0,00% 

Adult / Empresa i col·lectiu (fins a 64 anys)   45,00 € 45,00 € 0,00% 

Gent gran/Pensionista /Disminuït/ 
Joves/Universitària/Pocs recursos   36,00 € 36,00 € 0,00% 

Familiar Generacional Per cada membre que s'inscrigui 27,00 € 27,00 € 0,00% 

          

QUOTES ABONAMENTS Horari/Condicions       

Adult General (26 a 64 anys) Sense restriccions 41,30 € 41,30 € 0,00% 

Adult Horari Reduït  (fins a 64 anys) 06:30-10 i 13h a 17h (Sortida) i Cap set.  33,05 € 33,05 € 0,00% 

Pensionista/Discapacitat/Pocs Recursos Sense restriccions 33,05 € 33,05 € 0,00% 

Reduïda Pensionista/Discapacitat/Pocs 
Recursos 06:30-10 i 13h a 17h (Sortida) i Cap set.  24,80 € 24,80 € 0,00% 

Jove 16-25 anys Sense restriccions 33,05 € 33,05 € 0,00% 

Jove reduïda 16-25 anys 06:30-10 i 13h a 17h (Sortida) i Cap set.  24,80 € 24,80 € 0,00% 

Preinfantil < 3 anys   0,00 € 0,00 € 0,00% 

Infantil Aigua 3-15 anys  Únicament piscina (per edat) 19,60 € 19,60 € 0,00% 
Familiar generacional 
 

 
Inclou 1 Unitat familiar de: Parella adults, 
amb el seus fills fins a 15 anys i dos pares 
de la parella (màxim 5 inscrits) 

95,05 € 95,05 € 0,00% 

Universitària 
Sense restriccions, Alumne o treballador 
universitat 33,05 € 33,05 € 0,00% 

Col·lectiu o Empresa de 5 a 20 abonats 
Sense restriccions. Previ conveni amb 
l'empresa 33,05 € 33,05 € 0,00% 

Col·lectiu o Empresa > 20 abonats  
Sense restriccions. Previ conveni amb 
l'empresa 28,75 € 28,75 € 0,00% 

Empresa municipal   Sense restriccions 24,80 € 24,80 € 0,00% 

Aigües de Manresa (Treball Piscina) Sense restriccions 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Familiar Empresa Municipal Sense restriccions ( familiars de 1º grau)  28,75 € 33,05 € -13,01% 

Reserva voluntària de plaça    9,50 €   nova tarifa 

      

ENTRADES PUNTUALS Horari/Condicions 2015 2014 
% 

D'increment  

General adult (26-64 anys) Sense restriccions 10,35 € 10,35 € 0,00% 

General Reduïda (GPD) Sense restriccions 8,30 € 8,30 € 0,00% 

General Jove (16 a 25 anys) Sense restriccions 8,30 € 8,30 € 0,00% 

Piscines. Adult (26 a 64 anys) Accés únicament a piscina 7,00 € 6,20 € 12,91% 

Piscina Reduïda GPD  Accés únicament a piscina 6,00 € 4,55 € 31,98% 

Piscines. Jove (14 a 25 anys)  Accés únicament a piscina 6,00 € 4,55 € 31,98% 

Piscines Infantil ( 3 a 13 anys) Accés únicament a piscina 3,00 € 2,70 € 11,11% 

Piscines Preinfantil (< 2 any) Accés únicament a piscina 0,00 € 0,00 €   
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QUOTES BLOQUEJADES (S'actualitza el 
preu però no s'aplicaran a noves altes) Horari/Condicions 2015 2014 

% 
D'increment  

Adult Aigua (fins a 64 anys) Accés únicament a piscina 34,00 € 32,65 € 4,13% 

Adult complert cap de setmana 
Accés a partir de divendres a partir de les 
15h 23,70 € 22,75 € 4,18% 

Preinfantil  aigua  2-5 anys  Accés únicament a piscina 12,60 € 12,10 € 4,13% 

Infantil-juvenil  Aigua 6-17 Accés únicament a piscina 20,40 € 19,60 € 4,08% 

Infantil-juvenil  complert 6-18 cap de setmana. 
Accés a partir de divendres a partir de les 
15h 19,40 € 18,60 € 4,31% 

Pensionistes i discapacitats Aigua   Accés únicament a piscina 22,80 € 21,90 € 4,11% 

Pensionistes i discapacitats cap de setmana 
Accés a partir de divendres a partir de les 
15h 19,40 € 18,60 € 4,31% 

Adult complert matinal   36,60 € 35,15 € 4,13% 

Familiar (mínim 3 persones)   36,60 € 35,15 € 4,13% 

Familiar aigua Accés únicament a piscina 28,90 € 27,75 € 4,13% 

     
     

QUOTES SERVEIS, CLASSES, CURSETS  Horari/Condicions 2015 2014 
% 

D'increment  

Cursos aprenentatge natació Horari/Condicions       

Nadons. De 4 a 24 mesos  (1 dia/setmana) 
Facturació Mensual. 20% dte abonat 
progenitor 32,50 € 32,50 € 0,00% 

Nivell Iniciació. Infantils (1 dia/setmana) 2 a 15 
anys 

Facturació Trimestr al. 20% dte als 
abonats o fills abonats i dte. De 25% 2 
dies/set i 30% 3 dies/set 32,50 € 32,50 € 0,00% 

Natació Adults a partir de 16 anys (1 
dia/setmana) 

Facturació Mensual. 20% dte als abonats i 
dte. 2 dies set 25% i 3 dies set 30% 32,50 € 32,50 € 0,00% 

Activitats per a embarassades Horari/Condicions       

Activitat aquàtica (1dia/setmana)  
Facturació Mensual. 20% dte als abonats i 
dte. 2 dies set 25% i 3 dies set 30% 36,65 € 36,65 € 0,00% 

Gimnàstica hipopressiva 1 sessió/set.  Facturació Mensual. 20% dte als abonats 44,60 € 44,60 € 0,00% 

Natació terapèutica Horari/Condicions       

Natació terapèutica. Treball en grup (1 
dia/setmana) 

Facturació Mensual. 20% dte als abonats i 
dte. 2 dies set 25% i 3 dies set 30% 36,65 € 36,65 € 0,00% 

Cursets natació per a discapacitats Horari/Condicions       

Discapacitat psíquica o visual (1 dia/setmana) Facturació Mensual. Mínim 5 usuaris 14,30 € 14,30 € 0,00% 

Discapacitat psíquica o visual (2 dies/setmana) Facturació Mensual. Mínim 5 usuaris 28,60 € 28,60 € 0,00% 

Cursets natació per a grups escolars  Horari/Condicions       

Curset Escolar grups P3 a 6º Primària (1 dia/set) Facturació trimestral. Mínim 5 usuaris 26,00 € 26,00 € 0,00% 

Curset Escolar grups P3 a 6º Primària (1 dia/set) 
Horari Lectiu Facturació trimestral. Mínim 20 usuaris 21,50 € 21,50 € 0,00% 

Classes particulars de natació Horari/Condicions       
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Classes particulars (4 sessions) 30 minuts 
10% desc. abonats (fill abonat) i 25% dte 2 
persones. Dte acumulable 62,20 € 62,20 € 0,00% 

Classes particulars (8 sessions) 30 minuts 
10% desc. abonats (fill abonat) i 25% dte 2 
persones. Dte acumulable 118,18 € 118,18 € 0,00% 

Classes particulars (12 sessions) 30 minuts 
10% desc. abonats (fill abonat) i 25% dte 2 
persones. Dte acumulable 174,16 € 174,16 € 0,00% 

Cursos intensius d'estiu de natació Horari/Condicions       

Curset Intensiu 5 dies/setmana  (Curset d'1 
setmana) 

Tarifa setmanal. 20% dte als abonats (fill 
abonat) 27,50 € 27,50 € 0,00% 

Activitats lúdiques per a l'àrea aquàtica Horari/Condicions       

"Vine a jugar a la piscina" (1 sessió) Adreçades a grups escolars  6,90 € 6,90 € 0,00% 

Crèdit "Coneix el món de l'aigua" (8 sessions) 
Introducció al SOS, submarinisme (45' 
/sessió) 44,00 € 44,00 € 0,00% 

Colònies infantils Horari/Condicions       

PISIXICS / PISIJOC P2 a 2 ESO Matí o tarda. (1 
setmana) 

Tarifa setmanal. 20% dte als abonats o fills 
d'abonats  52,25 € 52,25 € 0,00% 

Hora despertador (1 setmana) Tarifa setmanal.  mínim 8 alumnes 14,30 € 14,30 € 0,00% 

Servei de dinar de 13:00 a 15:00h Tarifa setmanal. mínim 10 alumnes 60,00 € 60,00 € 0,00% 

Servei d'entrenador personal Horari/Condicions       

Entrenament personal (1 sessió) 
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. 
Dte acumulable 40,00 € 40,00 € 0,00% 

Entrenament personal (1 sessió/setmana = 4 
sessions/mes) 

10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. 
Dte acumulable 136,00 € 136,00 € 0,00% 

Entrenament personal (5 sessions) 
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. 
Dte acumulable 184,00 € 184,00 € 0,00% 

Entrenament personal (2 sessió/setmana = 8 
sessions/mes) 

10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. 
Dte acumulable 232,00 € 232,00 € 0,00% 

      

Serveis de fisioteràpia Horari/Condicions       

1ª Visita serveis de fisioteràpia (1 sessió) 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 40,00 € 40,00 € 0,00% 

2ª Visita i posteriors serveis de fisioteràpia (1 
sessió) 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 36,00 € 36,00 € 0,00% 

Visita a esportista de competició i 
treballadors/es piscina municipal Sessió de 30 minuts. Tarifa exempta d'IVA 14,00 € 14,00 € 0,00% 

1ª Visita Osteopatia 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 46,00 € 46,00 € 0,00% 

2ª Visita i posteriors Osteopatia 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 40,00 € 40,00 € 0,00% 

Fisioteràpia a l'aigua (1 sessió) 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 36,00 € 36,00 € 0,00% 

Fisioteràpia a l'aigua (5 sessions) 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 176,00 € 176,00 € 0,00% 

Fisioteràpia a l'aigua (10 sessions) 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 320,00 € 320,00 € 0,00% 

Fisioteràpia a l'aigua (20 sessions) 10% dte. Als abonats  Tarifa exempta d'IVA 600,00 € 600,00 € 0,00% 

Serveis de nutricionista Horari/Condicions       

Primera visaita + segona de seguiment 10% dte. als abonats. 62,00 € nova   

Següents visites  10% dte. als abonats. 18,50 € nova   

Àrea de wellness Horari/Condicions       

Bronzejat raigs UVA (1 sessió)   4,70 € 4,70 € 0,00% 
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Bronzejat raigs UVA (6 sessions)   23,50 € 23,50 € 0,00% 

Activitats dirigides de fitness Horari/Condicions       

Reformer Pilates (1 sessió) 
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. 
Dte acumulable 40,00 € 40,00 € 0,00% 

Reformer Pilates (1 sessió/setmana) 
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. 
Dte acumulable 140,00 € 140,00 € 0,00% 

Reformer Pilates (2 sessions/setmana) 
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. 
Dte acumulable 240,00 € 240,00 € 0,00% 

Reformer Pilates (abonament 5 sessions ) 
10% dte abonats. 10% dte a parelles. 
Caduca als 3 mesos 176,00 € 176,00 € 0,00% 

Kid's club Gimnàstica extraescolar (1 
sessions/setmana) 

Facturació trimestral 20% dte als abonats o 
fills d'abonats 24,00 € 24,00 € 0,00% 

Kid's club Gimnàstica extraescolar (2 
sessions/setmana) 

Facturació trimestral 20% dte als abonats o 
fills d'abonats 36,00 € 36,00 € 0,00% 

Lloguer de làmina d'aigua, equipaments i 
material Horari/Condicions 2015 2014 

% 
D'increment  

Lloguer hora/carrer de vas de piscina de 25 m 
20% dte Activitats Formació 

25,00 € 25,00 € 0,00% 

Lloguer hora sala d'activitats dirigides ciclisme 
indor,  sense tècnic  

  

64,00 € 64,00 € 0,00% 

Lloguer hora sala d'activitats dirigides diàfana, 
sense tècnic 

  

19,00 € 19,00 €   

Hora tècnic activitats dirigides 
  

25,00 € 25,00 €   

Hora monitor de natació 
  

16,00 € 16,00 €   

Lloguer de taquilla*/trimestre   27,25 € 27,25 € 0,00% 

Dipòsit Lloguer taquilla Article sense IVA 25,00 € 25,00 € 0,00% 

Lloguer cadenats   1,00 € 1,00 € 0,00% 

Altres Horari/Condicions       

Carnet del Pàrking    3,15 € 3,15 € 0,00% 

Reposició clau taquilla   5,45 € 5,45 € 0,00% 

Gestió devolució de rebuts. Tarifa per rebut 
retornat   3,50 € 3,50 € 0,00% 

 
 

OBSERVACIONS 
Tots els preus porten incorporat l'IVA del 21%, excepte els serveis de fisioteràpia, osteopatia i 
gimnàstica hipopressiva. (Serveis que es duen a terme per fisioterapeutes) 

 
QUOTES D'INCORPORACIÓ (MATRÍCULA) 
Periòdicament es podran fer promocions de matrícula per temporades, segments o serveis a 
promocionar. 
Si l'abonament és semestral la quota d'incorporació tindrà un descompte del 30%. 
Si l'abonament és anual, la quota d'incorporació serà gratuïta. 
Els treballadors i familiars de treballadors d'empreses municipals no han d'abonar matrícula. 

 
 

QUOTES D'ABONAMENT 
Quota de reserva voluntària, no dóna dret a utilitzar la instal·lació però permet que l'abonat s'incorpori 
de nou a la tarifa corresponent sense necessitat d'abonar matrícula. 
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Es modifiquen les franges d'edat per entrades puntuals a les piscines passant a ser infantils de 3 a 5 
anys a 3 a 13 anys. Jove actualment de 6 a 25 anys a 14 a 25 anys. 
No es faran més altes de les tarifes exclusives d'aigua excepte les de la franja dedat fins a 16 anys. 
Totes les tarifes vigents, donen accés a tota la instal·lació, excepte entrades puntuals d'aigua, accés a 
piscina d'estiu o les quotes bloquejades d'aigua que únicament dónen accés a la zona d'aigua. 
L'horari de totes les tarifes reduïdes és cada dia de 7 a 10 i de 13 a 17 (sortida) i caps de setmana. 
S'unifica en una sola tarifa: pensionistes, discapacitats i gent amb pocs recursos. Per tal de gaudir de 
la tarifa de pocs recursos, caldrà la autorització dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa 
La tarifa familiar generacional dóna accés a un màxim de 5 menbres de la mateixa família, cap de 
família, parella, els fills fins a 16 anys i dos pares. Per abonar-se a aquesta quota, cal presentar els 
correponents llibres de família i un únic compte bancari. 
Qualsevol incidència en el pagament de quotes o serveis d'un menbre integrant en la quota familiar, 
repercutirà a tots els membres de la quota. 

La tarifa universitària és extensiva a tot el col·lectiu universitari, alumnes i personal docent i no docent 
(va lligada a la caducitat de la targeta universitària). 
Per obtenir la tarifa de col·lectiu o empresa, cal signar un conveni entre ambdues parts. Hi ha un preu 
per entre 5 i 20 membres i un altre per a més de 20 membres. Periòdicament, quan el Complex ho 
requereixi, caldrà acreitar la pertinença a aquest col·lectiu. 

La tarifa per treballadors de les empreses municipals (Ajuntament, Manresana Equipaments Escènics, 
Fòrum i Aigües de Manresa), també es fa extensiva als treballadors del Consorci del Bages per la 
Gestió de Residus. Periòdicament quan el Complex ho requreixi, caldrà acreitar la relació laboral amb 
aquestes empreses. 

Els treballadors del Complex, podran fer ús lliure de les instal·lacions. 
De la tarifa de familiar de treballador d'empresa municipal en podran gaudir tots els familiars de primer 
grau, sempre i quan el treballador sigui abonat. 
Si es paga anualment totes les quotes tindran un descompte del 10% . 
Si es paga semestralment el descompte serà del 5%. 

 
 

QUOTES DE SERVEIS 
S'ofereix el nou servei de nutricionista. 
S'aplicarà el descompte corresponent tant si l'usuari és abonat com si u és el pare/mare en el cas de 
menors de 16 anys. 
Les classes particulars es faran de 30 minuts. 
S'aplicarà el descompte d'abonat als fills de treballadors d'empresa municipal. 
 
 
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 d’Economia i Governació  
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
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 
revisió aplicable per a l’exercici 2015, al règim t arifari de la concessió 
administrativa que consisteix en la gestió dels ser veis públics per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani  a la plaça de la Reforma, 
la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de  la Reforma, la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de l Mil Centenari sota 
condició suspensiva, l’explotació d’un local comerc ial a la plaça de la 
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Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament e n superfície sota temps 
limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsi t de vehicles situats a la via 
pública. 

 

Motiu de la urgència: Atesa la necessitat d’aprovar la revisió aplicable, per a l’exercici 2015, 
al règim tarifari de la concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis 
públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la 
Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-Centenari sota condició 
suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del servei 
públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit 
de vehicles situats a la via pública, per tal que un cop aprovats els nous preus puguin entrar 
en vigor amb efectes de l’1 de gener 2015. 

Atès que aquest expedient de revisió de preus no es va poder incloure a l'ordre del dia 
de la passada Junta de Govern Local pública del 16 de desembre de 2014, ja que el 
termini d'audiència atorgat a l'adjudicatària acabava més enllà. 

Esperar a la propera comissió informativa d'Economia i Governació, prevista per al dia 14 
de gener de 2015, comportaria demorar l’aprovació d’aquest expedient i l’entrada en 
vigor dels preus revisats. 
 
 
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, de 18 de desembre de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
 
“Antecedents 
 
El Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el 23 d’octubre de 2003, va adoptar 
l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió 
dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la 
plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-Centenari sota 
condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió 
del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de 
retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública, a favor de la proposició presentada 
per l’entitat mercantil  ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (NIF A-28.385.458 – 
carrer Cardenal Marcelo Spínola, 50-52 de Madrid 28016). 
 
La cap de Secció de Mobilitat ha emès un informe, en data 12 de desembre de 2014, 
proposant l’aprovació del règim tarifari del contracte per a l’exercici 2015. 
 
En resposta al proveïment municipal de data 16 de desembre de 2014, en què es donava 
audiència a la concessionària en l’expedient de revisió de preus, l’entitat mercantil 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. ha presentat un escrit, amb referència 
d’entrada número 63.158 / 18.12.14, en què manifesta la seva conformitat amb els 
termes de la revisió proposada. 
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La cap de la Unitat de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha emès 
un informe, en data 18 de desembre de 2014, en què conclou que la revisió de tarifes en 
els termes proposats, s’ajusta a dret. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 

I. El sistema de revisió de les tarifes de la concessió està prevista a la clàusula 
146 del plec que regeix el contracte. 

 
II. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord de revisió de tarifes és el Ple de 

la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació. 
 

Tanmateix, per acord plenari de 6 de juliol de 2011, l’exercici d’aquesta 
competència ha estat delegat en la Junta de Govern Local. 

 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
 
ACORD 
 
PRIMER. Fixar en l’1,285102 el coeficient de revisió aplicable, per a l’exercici 2015, al 
règim tarifari de la concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis públics 
per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la 
reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça del Mil-Centenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un 
local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície 
sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública, 
d’acord amb el sistema de revisió de tarifes establert a la clàusula 146a del plec de 
clàusules administratives que regeix la concessió. 
 
SEGON. Aprovar la revisió del règim tarifari del contracte per a l’exercici 2015, aplicant 
sobre les tarifes a origen un coeficient de revisió de l’1,285102, essent el resultat de la 
revisió el que es transcriu a continuació:  
 
1. Servei públic d’aparcaments subterranis de la Pl aça de la Reforma . 
 

     
IVA no 
inclòs 21% IVA   

Estacionament rotatori (pagament per unitats de temps 1 minut)   0,03231 0,03910 €/minut 

Estacionament rotatori (pagament per unitats de temps 1 hora)   1,94 2,34 €/hora 

Abonament mensual diürn (de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres) 72,01 87,13 € 

Abonament mensual nocturn (de 20 hores a 8 hores del dia següent) 49,85 60,32 € 

Abonament mensual 24 hores (durant les 24 h, durant 1 mes)   99,71 120,65 € 

Abonament mensual migdia (de 7,30 a 15,30, de dilluns a divendres) 38,77 46,92 € 

Tarifa màxima per 24 hores d'estacionament     19,39 23,47 € 

Adquisició plaça de dret d'ús per 46 anys         13.541,76 16.385,52 €/plaça 

Adquisició plaça de dret d'ús per 20 anys         7.022,94 8.497,76 €/plaça 

Adquisició plaça de dret d'ús per 10 anys         3.511,47 4.248,87 €/plaça 

Despeses de manteniment mensual titulars plaça en règim de dret d'ús 9,98 12,08 €/plaça 

 
 
 
 
2. Servei públic d’aparcament en superfície sota te mps limitat . 
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     IVA no inclòs 21% IVA  

Any 2015         1,55 1,88 €/hora 

Anul·lació denúncies       5,68 6,88 € 

 
El quadre de tarifes per aquest servei és el que s’indica a continuació. Els imports ressaltats 
en negreta es troben arrodonits a fraccions de 0.05 € i porten l’IVA del 21% incorporat. 

 
tarifa 

(arrodonida) euros minuts temps
tarifa 

(arrodonida) euros minuts temps
0,05 € 0,05 2 2 minuts 1,85 59

0,10 3 1,90 € 1,90 61 1h. 1 min.
0,15 5 1,95 62
0,20 6 2,00 64
0,25 8 2,05 66
0,30 10 2,10 67
0,35 11 2,15 69
0,40 13 2,15 69
0,45 14 2,20 70

0,50 € 0,50 16 16 minuts 2,25 72
0,55 18 2,30 74
0,60 19 2,35 75
0,65 21 2,40 77
0,70 22 2,45 78
0,75 24 2,50 80
0,80 26 2,55 82
0,85 27 2,60 83
0,90 29 2,65 85

0,95 € 0,95 30 30 minuts 2,70 86
1,00 32 2,75 88
1,05 34 2,80 € 2,80 90 1 h. 30 min.
1,10 35 2,85 91
1,15 37 2,90 93
1,20 38 2,95 94
1,25 40 3,00 96
1,30 42 3,05 98
1,35 43 3,10 99

1,40 € 1,40 45 45 minuts 3,15 101
1,45 46 3,20 102
1,50 48 3,25 104
1,55 50 3,30 106
1,60 51 3,35 107
1,65 53 3,40 109
1,70 54 3,45 110
1,75 56 3,50 112
1,80 58 3,55 113

3,60 115
3,65 117
3,70 118

3,75 € 3,75 120 2 hores màxim 

 
 
Anul·lació de denúncia.  
  

tarifa (arrodonida)   
6,90 €   

   
Nota: al parquímetre es mostraran les tarifes arrod onides i els temps que estan en negreta. 
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3. Servei de retirada i dipòsit de vehicles situats  a la via pública . 

 

Segons l’Ordenança Fiscal núm. 9 - 2015.  
 
 

1. Grua Municipal       
1.1. Serveis dins del nucli urbà       
1.1.1. Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:   
        

De les 8 a les 20 hores         100,00 € 

A partir de les 20 hores         111,00 € 

        
1.1.2. Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit Municipal,  
per comparèixer el titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de   
retirada:        
        

De les 8 a les 20 hores          49,00 € 

A partir de les 20 hores          56,00 € 

        
2. Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:      
        

Primer dia o fracció         31,60 € 

Altres dies, per dia o fracció         14,20 € 

        
3. Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de vehicles, per  

cada servei      49,00 € 
 

Les tarifes esmentades inclouen l’estada en el Dipòsit Municipal, sempre que el vehicles 
sigui retirat dins de les sis hores següents a l’hora en que hi va ésser ingressat. En cas 
contrari s’aplicarà a més el concepte d’estada. 

 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Governació, en la primera sessió d’aquest òrgan 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. 
 
 
3.1.2 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:  Aprovar, si escau, la 
revisió de preus del contracte que consisteix en la  prestació del servei de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públ ic, semafòriques, fonts 
ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant Domè nec del municipi de 
Manresa (Anualitat 2015) 

 
Motiu de la urgència: Tenint en compte que els preus revisats del contracte que 
consisteix en la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat 
públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant Domènec del 
municipi de Manresa han d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015, es considera  
adient que es puguin aprovar abans de finalitzar l'any. 
 
Atès que aquest expedient de revisió de preus no es va poder incloure a l'ordre del dia 
de la passada Junta de Govern Local pública del 16 de desembre de 2014, ja que el 
termini d'audiència atorgat a l'adjudicatària acabava més enllà. Tot i així, per poder 
intentar aprovar els nous preus abans d'acabar l'any es va demanar a SECE que donés, 
si escau, la conformitat abans d'acabar el termini d'audiència, tal i com ha fet. 
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Esperar a la propera comissió informativa d'Economia i Governació, prevista per al dia 14 
de gener de 2015, comportaria demorar l’aprovació d’aquest expedient i l’entrada en 
vigor dels preus revisats. 
 
 
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 18 de 
desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 20 de novembre de 2010, 
va adoptar l’acord d’adjudicar provisionalment el contracte que consisteix en la prestació 
del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts 
ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant Domènec del municipi de Manresa,  el qual 
va quedar aprovat definitivament de manera automàtica, amb efectes des del dia 21 de 
desembre de 2010, a favor  de l’entitat mercantil Sociedad Española de Construcciones 
Eléctricas, S.A. (SECE). 
 
II. L’interventor Municipal ha emès un certificat el dia 9 de desembre de 2014, en el qual 
indica que cal condicionar suspensivament l’eficàcia i executivitat de la revisió a 
l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2015.  
 
III. Mitjançant proveïment del cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions de data 11 de desembre de 2014 es va donar audiència a l’entitat 
mercantil Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE), en l’expedient 
de revisió de tarifes del servei indicat. 
 
IV. L’entitat mercantil Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE), ha 
presentat davant del registre general de l’Ajuntament de Manresa un escrit, amb 
referència d’entrada número 62.670, del dia 16 de desembre de 2014, en el qual 
manifesta la seva conformitat amb el càlcul de la revisió feta per l’Ajuntament.  
 
V. El TMG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 
emès un informe jurídic al respecte el dia 18 de desembre de 2014. 

 
Consideracions jurídiques 
 
PRIMER. Fonament de la revisió de preus.  La revisió del preu està prevista a la 
clàusula 32a del plec de clàusules administratives que regeix el contracte, la qual té el 
següent contingut: 
 

/...L’Ajuntament, d’ofici, revisarà amb efectes a cada inici d’any natural el preu global corresponent al 
manteniment de les instal·lacions objecte del contracte i els preus unitaris corresponents a làmpada, 
regulador semafòric, font i sanitari públic. La revisió s’efectuarà a partir de la variació experimentada 
per l’Índex general de preus al consum (IPC, en endavant), referit a la comunitat autònoma de 
Catalunya, aplicant-se la limitació prevista a l’apartat 3 de l’article 78 de la LCSP (la revisió no podrà 
superar el 85% de la variació experimentada per l’índex adoptat). A efectes pressupostaris, també 
es revisarà el preu global i els unitaris corresponents als altres treballs no planificables i imprevistos. 

 
 
La variació de l’IPC a aplicar serà la registrada entre els mesos d’octubre de l’any en curs i el de l’any 
immediatament anterior a la revisió. L’índex de referència de l’IPC per a la primera revisió de preus 
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serà el del mes en què es produeixi l’obertura de proposicions. Els nous preus entraran en vigor cada 
1 de gener, sempre que hagin estat aprovats per l’Ajuntament i notificats a l’adjudicatari. En qualsevol 
cas, s’entendran de partida per a la primera revisió anual, aquells que s’hagin fixat en el procediment 
obert i hagin estat aprovats per l’Ajuntament en l’acord d’adjudicació del contracte../ 

 
SEGON. Òrgan competent.  L'òrgan competent per resoldre la revisió de preus és el ple 
de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació. Tanmateix, per acord del 
ple del dia 21 de juliol de 2011 es va delegar aquesta competència en la Junta de Govern 
Local. 
 
Tenint en compte que aquest acord s’inclourà a l’ordre del dia d’una Junta de Govern 
Local anterior a la propera comissió informativa d’Economia i Governació, s’haurà de 
donar compte a aquesta última després que la Junta, si escau, ho aprovi. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent  
 
 

ACORD 
 
PRIMER. Revisar el preu del contracte que consisteix en la prestació del servei de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals i 
sanitari públic de la plaça Sant Domènec del municipi de Manresa, adjudicat a l'entitat 
mercantil  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (A08001182 , c. 
Rosselló i Porcel, 21 planta 15 – 08016 Barcelona), a partir del dia 1 de gener de 2015, 
per aplicació d’un coeficient de revisió del 0,085% corresponent al 85% de la variació del 
l’IPC (àmbit de Catalunya) en el període de temps comprès entre els mesos d’octubre de 
2013 i octubre de 2014.  
 
Els nous preus del contracte per a l’anualitat 2015 es detallen en els documents annexos a 
aquest acord. 
 
 
SEGON. Condicionar l’eficàcia i executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal per a l’exercici 2015. 
 
 
TERCER. Donar compte del contingut d’aquest acord a la propera sessió de la comissió 
informativa d’Economia i Governació que tingui lloc.” 
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  QUADRE DE PREUS OBRA CIVIL    
     
    
     

UNITAT CONCEPTE PREUS 2014 PREUS 2015 

Ml 

Canalització en vorera incloent demolició, rasa de 
20x40cm, replè i piconat, tub corrugat de 90mm de 
diàmetre, doble capa i reposició de paviment de panots. 52,11 € 52,16 € 

Ml 

Canalització en calçada incloent demolició, rasa de 
40x60cm, replè i piconat, 2 tubs corrugats de 90mm de 
diàmetre, doble capa i reposició de paviment asfàltic. 142,57 € 142,69 € 

Ml 

Canalització en terra incloent obertura rasa de 20x40cm,  
replè i piconat i tub corrugat de 90mm de diàmetre, doble 
capa. 29,36 € 29,38 € 

Ut 
Pericó de registre amb mides internes de 60x60x80 cm. 
(incloent marc i tapa). 241,40 € 241,61 € 

Ut 
Pericó de registre amb mides internes de 40x40x60 cm. ó 
30x30x60 cm. (incloent marc i tapa). 142,54 € 142,66 € 

Ut 
Fonament de 40x40x40 cm, inclòs perns, amb formigó de 
150 Kg/cm2. 126,31 € 126,42 € 

Ut 
Fonament de 60x60x60 cm, inclòs perns, amb formigó de 
150 Kg/cm2. 189,45 € 189,62 € 

Ut 
Fonament de 80x80x80 cm, inclòs perns, amb formigó de 
150 Kg/cm2. 232,36 € 232,56 € 

Ut 
Fonament de 80x80x100 cm. inclòs perns, amb formigó de 
150 Kg/cm2. 257,51 € 257,73 € 

Ut 
Fonament de 100x100x130 cm. inclòs perns, amb formigó 
de 150 Kg/cm2. 330,34 € 330,62 € 

Ut Fonament per quadre de comandament. 227,98 € 228,18 € 

Ut Realització de cata fins a 0,3 m3 (vorera) 146,55 € 146,68 € 

Ut Realització de cata fins a 1 m3 (vorera) 260,54 € 260,76 € 
M² Demolició de paviment en calçada 28,50 € 28,52 € 
M² Demolició de paviment en vorera 32,57 € 32,59 € 

M² 
Reposició paviment vorera amb 8 cm de formigó de 150 
Kg/cm2 i panot vermell o blanc de 3 cm. 58,62 € 58,67 € 

M² reposició de paviment en calçada 73,28 € 73,34 € 

Ut Excavació i fixació de pal de fusta fins a 10 m d’alçada 146,55 € 146,68 € 
     
      Aquesta llista de preus no inclou l'IVA.   
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  QUADRE DE PREUS - SEMÀFORS     
    
U. Concepte PREU 2014 PREU 2015 

    

REGULADORS   
U Regulador de tràfic controlat per microprocessador model 

mf-4, amb alarma, per a 2 grups, modularitat per ampliació 
fins a 24 grups, funcionament per "stages". possibilitat 
d’esser actuat pel tràfic i amb 8 plans diferents. coordinable i 
centralitzable. EN ARMARI DOBLE TIPUS MANRESA 
COLOR GRIS PLATA AMB QUADRE D’ESCOMESA 
CPMST-M. 7.322,80 € 7.329,03 € 

U Mòdul de sortides per a 2 grups semafòrics 672,68 € 673,26 € 
U Regulador de tràfic controlat per microprocessador model 

mf-bc, modularitat per ampliació fins a 4 grups, 
funcionament per "stages". possibilitat d’esser actuat per 
demanda. 3.476,94 € 3.479,90 € 

   
SEMÀFORS AMB ÓPTICA DE LEDS I ALIMENTACIÓ A 200 
Vca   
U Semàfor de 1 focus de 300mm i 2 focus de 200 mm de 

diàmetre per a vehicles, amb òptica de LEDS. Mod. 13/300-
200 Led 1.021,38 € 1.022,25 € 

U Semàfor de 3 focus de 200mm de diàmetre per a vehicles, 
amb òptica de LEDS. Mod. 13/200 Led. 890,88 € 891,63 € 

U Semàfor de 3 focus de 200mm de diàmetre per a vehicles 
de fletxes, amb òptica de LEDS. Mod. 13/200 Led R-A-V. 943,07 € 943,87 € 

U Semàfor de 3 focus de 200mm de diàmetre per a vehicles 
de fletxes, amb òptica de LEDS. Mod. 13/200 Led R-A-A. 868,79 € 869,53 € 

U Semàfor de 2 focus de 200mm de diàmetre per a vehicles 
àmbar - àmbar, amb òptica de LEDS. Mod. 12/200 Led. 503,71 € 504,14 € 

U Semàfor de 1 focus de 200mm de diàmetre per a vehicles 
àmbar, amb òptica de LEDS. Mod. 11/200 Led. 251,85 € 252,07 € 

U Semàfor de 2 focus de 200mm de costat per a vianants, 
amb òptica de LEDS. Mod. 12/200 PPC Led. 662,63 € 663,19 € 

U Mòdul vermell de leds per a semàfor de 300 mm de 
diàmetre per a vehicles i alimentació a 220 Vca 230,85 € 231,04 € 

U Mòdul àmbar de leds per a semàfor de 300 mm de diàmetre 
per a vehicles i alimentació a 220 Vca 230,85 € 231,04 € 

U Mòdul vermell de leds per a semàfor de 200 mm de 
diàmetre per a vehicles i alimentació a 220 Vca 150,56 € 150,68 € 

U Mòdul àmbar de leds per a semàfor de 200 mm de diàmetre 
per a vehicles i alimentació a 220 Vca 150,56 € 150,68 € 

U Mòdul verd de leds per a semàfor de 200 mm de diàmetre 
per a vehicles i alimentació a 220 Vca. 281,03 € 281,27 € 

U Mòdul vermell fletxa negativa de leds per a semàfor de 200 
mm de diàmetre per a vehicles i alimentació a 220 Vca 186,68 € 186,84 € 

U Mòdul àmbar fletxa negativa de leds per a semàfor de 200 
mm de diàmetre per a vehicles i alimentació a 220 Vca 186,68 € 186,84 € 

U Mòdul verd fletxa positiva de leds per a semàfor de 200 mm 
de diàmetre per a vehicles i alimentació a 220 Vca. 260,95 € 261,17 € 

U Mòdul vermell de leds per a semàfor de 100 mm de 
diàmetre per a vehicles i alimentació a 220 Vca 120,44 € 120,55 € 
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U Mòdul àmbar de leds per a semàfor de 100 mm de diàmetre 
per a vehicles i alimentació a 220 Vca 120,44 € 120,55 € 

U Mòdul verd de leds per a semàfor de 100 mm de diàmetre 
per a vehicles i alimentació a 220 Vca. 140,52 € 140,64 € 

U Mòdul vermell de leds per a semàfor PPC per a vianants i 
alimentació a 220 Vca. 200,73 € 200,91 € 

U Mòdul verd de leds per a semàfor PPC per a vianants i 
alimentació a 220 Vca. 240,89 € 241,09 € 

U Semàfor per a invidents amb demanda. Mod. ONCE 675,87 € 676,45 € 
U Polsador de vianants per a demanda compacte. 76,24 € 76,30 € 
U Polsador de vianants per a demanda amb llum. 153,27 € 153,40 € 
U Comandament per a demanda de semàfor d’invidents 58,76 € 58,81 € 

    
SUPORTS PER A SEMÀFORS   
U Baixant de bàcul per a semàfor mod. 13/300. 131,43 € 131,54 € 
U Baixant de bàcul per a semàfor mod. 12/300 113,86 € 113,96 € 
U Baixant de bàcul per a semàfor mod. 13/200 68,68 € 68,74 € 
U Baixant de bàcul per a semàfor mod. 12/200. 61,24 € 61,29 € 
U Suport senzill mod. 270 mm. 32,42 € 32,45 € 
U Suport doble mod. 270 mm. 78,38 € 78,44 € 
U Pantalla contrast per a semàfor mod. 13/300. 207,18 € 207,36 € 
U Pantalla contrast per a semàfor mod. 12/300 126,11 € 126,22 € 
U Pantalla contrast per a semàfor mod. 13/200. 126,35 € 126,46 € 
U Pantalla contrast per a semàfor mod. 12/200 114,86 € 114,96 € 
    
     Aquesta llista de preus no inclou l'IVA.   
 
 
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. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general,  
 


