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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 60/2015 
Sessió: ordinària 
Caràcter: públic  
Data: 15 de desembre de 2015 
Horari: 12:35 a 12:40 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa 
 
 
Assistents  
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde  
Antoni Llobet Mercadé 
Josep Maria Sala Rovira 
Joan Calmet Piqué 
Olga Sánchez Ruíz 
Jordi Serracanta Espinalt 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Responsable de Presidència 
Francesc de Puig Viladrich 
 
Absent justificat 
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 55, que va tenir lloc el dia 17 de 
novembre de 2015. 
 
 
2. Àrea d’Hisenda i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte que consisteix en la 

prestació dels serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de 
Manresa, lot número 2. 
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2.1.2 Aprovar, si escau, la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota 
temps limitat de l’any 2013. 

 
2.1.3 Aprovar, si escau, la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via 

pública del municipi de Manresa de l’any 2013. 
 
2.1.4 Aprovar, si escau, la 5a 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 2016). 

 
2.1.5 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50% de l'impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants, per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme 
municipal, segons proposta de data 2 de desembre de 2015. 

 
2.1.6 Aprovar, si escau, la revisió aplicable per a l’exercici 2016 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. 

 
2.1.7 Aprovar, si escau, les tarifes vinculades a la gestió del complex esportiu de les 

piscines municipals de Manresa. 
 
 
3. Àrea de Territori i Millora Urbana  
 
3.1 Regidoria delegada de Barris i Acció comunitàri a 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de 

concessions de drets funeraris sobre sepultures del cementiri municipal. 
 
 
3.2 Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natura l 
 
3.2.1 Aprovar, si escau, la 4a modificació del contracte de serveis que consisteix en la 

neteja de les dependències municipals. 
 
3.2.2 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix 

en el manteniment d’instal·lacions de protecció dels elements d’extinció contra 
incendis de diversos edificis municipals 

 
3.2.3 Aprovar, si escau, la Memòria valorada de les obres de “ Pavimentació d’un solar 

situat a la carretera C-1411 b”. 
 
3.2.4 Aprovar, si escau, la Memòria valorada de les obres de “ Pavimentació d’un tram 

de vorera de la Via de Sant Ignasi”. 
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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 29/2015). 
 
4.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador relatiu a  la tinença de 

gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN 69/2015). 
 
 
 
5. Assumptes sobrevinguts  
 
 
 
6. 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. 55, que correspon a la sessió 
ordinària del dia 17 de novembre 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. Àrea d’Hisenda i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de garantia d el contracte que consisteix en 

la prestació dels serveis i sistemes de telecomunic acions de l’Ajuntament 
de Manresa, lot número 2. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 13 de novembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en data 11 d’abril de 2011, va adjudicar el contracte que 
consisteix en la prestació dels serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament 
de Manresa, lot número 2, a favor de l’entitat mercantil UNITRONICS 
COMUNICACIONES, S.A., amb CIF A-81.356.313, per un import pels quatre anys de 
339.549,91 €, IVA no inclòs.  
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El contracte es va formalitzar el dia 19 de maig de 2011, amb una durada inicial de 
quatre anys, prorrogable per dos anys més. 
 
II. En data 4 d’abril de 2011, la mercantil UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. va 
constituir la garantia definitiva del contracte, mitjançant la presentació d’un aval bancari, 
per import de 18.800 €. 
 
III. Finalitzada la vigència del contracte, el cap de Secció de Xarxes i Eficiència Energètica, 
una vegada contrastat el compliment de l’objecte del servei i essent satisfactori, ha 
informat favorablement la devolució de la garantia dipositada. 
 
IV. En data 13 de novembre de 2015, el TMG de la Unitat de Contractació ha emès un 
informe en què conclou que, havent finalitzat el servei amb conformitat, s’escau retornar la 
garantia definitiva del contracte. 
 
Consideracions legals 
 
Primera. Devolució de la garantia definitiva del co ntracte.  L’article 90 de la Llei 
30/2007, de contractes del sector públic (LCSP en endavant), preveu que la garantia 
definitiva serà retornada quan s’hagi complert satisfactòriament el contracte i sempre que 
no existeixin responsabilitats imputables al contractista. 
 
Segona. Òrgan municipal competent.  L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és 
el Ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb 
la disposició addicional segona de la LCSP. 
 
Tanmateix, per acord del Ple del dia 30 de juny de 2015, publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona del dia 22 de juliol de 2015, s’ha delegat aquesta facultat a la 
Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Tornar a l’entitat mercantil UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A., amb CIF A-
81.356.313, i domicili a l’Av. Diagonal, núm. 177, 6a planta de Barcelona – 08018, l’aval 
d’Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros per un import de 18.800 €, que correspon a la 
garantia definitiva constituïda per respondre del compliment del contracte que consisteix en 
la prestació dels serveis i sistemes de telecomunic acions de l’Ajuntament de 
Manresa, lot número 2 , que l’Ajuntament de Manresa li va adjudicar en data 11 d’abril de 
2011, amb fonament al compliment contractual.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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2.1.2 Aprovar, si escau, la liquidació del servei p úblic d’aparcament en superfície 
sota temps limitat de l’any 2013. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 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 de l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, SA (NIF A28385458 – carrer Ulisses, 18, 4a planta edifici G, de 
Madrid). 

 
II. En dates 7 de novembre de 2014 i 28 d’octubre de 2015, l’entitat mercantil 

Estacionamientos y Servicios, SA, va presentar a l’Ajuntament de Manresa, amb 
números de registre d’entrada 56.808 i 52.887 respectivament, la liquidació i 
posterior rectificació, del servei públic d’aparcament en superfície sota temps 
limitat en el municipi de Manresa per a l’any 2013. 

 
III. En data 20 de novembre de 2015, la cap de Secció de Mobilitat ha emès un 

informe relatiu a la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota 
temps limitat, corresponent a l’exercici 2013, amb un import total de 285.607,42 
euros, IVA  inclòs, a favor de la concessionària. 

 
IV. Mitjançant proveïment de data 1 de desembre de 2015, s’ha donat  audiència a 

l’entitat mercantil Estacionamientos y Servicios, SA, en relació amb la liquidació 
del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, corresponent a 
l’exercici 2013, i l’adjudicatària ha manifestat la seva conformitat a la liquidació 
proposada (RE núm. 58.782/01.12.2015). 

 
V. La Interventora Accidental de l’Ajuntament ha expedit un certificat en el qual 

acredita que a l’estat de despeses del pressupost municipal vigent hi ha 
consignació pressupostària adequada i suficient per aprovar la  liquidació del 
servei esmentat. 
 

VI. En data 3 de desembre de 2015, la cap de la Unitat de Contractació, ha emès un 
informe, en el qual conclou que l’aprovació de la liquidació del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, 
corresponent a l’exercici 2013, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic de la liquidació.  La clàusula 149a del plec de clàusules administratives 
i de prescripcions tècniques reguladores del contracte estableix que, atès que els 
ingressos obtinguts estan directament relacionats amb l’exercici de l’autoritat per part de 
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l’Ajuntament de Manresa, aquest garantirà els ingressos corresponents a una ocupació 
del 55% sobre el total de les places inicials, 654, sempre que els expenedors siguin 
plenament operatius durant tot el període.  
 
Segons el contingut de l’informe de la cap de la Secció de Mobilitat esmentat en 
l’antecedent segon, en aplicació d’aquesta clàusula resulta una liquidació del servei 
públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, 
corresponent a l’exercici 2013, de 285.607,42 euros, IVA inclòs, a favor de la 
concessionària.   
 
2. Òrgan competent.  L’òrgan competent per aprovar la liquidació és el Ple de la 
Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació. 
 
Tanmateix, per acord del Ple de data 30 de juny de 2015, publicat al BOPB el dia 22 de 
juliol de 2015, es va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent 

ACORD 
 

Aprovar la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el 
municipi de Manresa de l’any 2013, amb un import total de 285.607,42 euros, IVA  inclòs, 
a favor de la concessionària, d’acord amb el detall següent: 
 

Càlcul de l’ocupació garantida (55% de 654 places) 
 
Nombre de places 654  
Dies de servei 299 
Hores diàries 8,5  
Tarifa 1,5541 € s/IVA    
                                                                   1,88 €  IVA inclòs    
  

    
Total garantit 1.420.723,33 € 
 
Total recaptació real any 2013 
 
 

Mes Dies  Recaptació)  
  amb IVA sense IVA 
gener  124.010,85€ 102.488,31€ 
febrer  116.768,91€ 96.503,23€ 
març  114.125,10€ 94.318,26€ 
abril  121.510,17€ 100.421,63€ 
maig  116.576,25€ 96.344,01€ 
juny  117.530,05€ 97.132,27€ 
juliol  116.754,65€ 96.491,45€ 
agost  93.925,27€ 77.624,19€ 
setembre  120.415,91€ 99.517,28€ 
octubre  116.104,41€ 95.954,06€ 
novembre  122.928,34€ 101.593,67€ 
desembre  119.147,30€ 98.468,84€ 
    
TOTAL 0 1.399.797,21€ 1.156.857,20€ 
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Càlcul de la liquidació any 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.3 Aprovar, si escau, la liquidació del servei d e retirada i dipòsit de vehicles a 

la via pública del municipi de Manresa de l’any 201 3. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. El Ple de la Corporació, en sessió de 20 d’octubre de 2003, va adjudicar 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 
d’un espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació d’un 
aparcament a la plaça Mil-centenari de Manresa sota condició suspensiva, 
l’explotació d’un local comercial situat a la plaça de la Reforma, la gestió del 
servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de 
Manresa i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública de 
Manresa,  a favor de la proposició de l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458 – carrer Ulisses, 18, 4a planta edifici G, de 
Madrid). 
 

II. En dates 7 de novembre de 2014 i 28 d’octubre de 2015, l’entitat mercantil 
Estacionamientos y Servicios, SA, va presentar a l’Ajuntament de Manresa, amb 
números de registre d’entrada 56.808 i 52.887 respectivament, la liquidació i 
posterior rectificació, del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública per 
a l’any 2013. 

 
III. En data 20 de novembre de 2015, la cap de Secció de Mobilitat ha emès un 

informe relatiu a la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via 
pública, corresponent a l’exercici 2013, amb un saldo de cent trenta-quatre mil 
cinc-cents quaranta-un euros amb cinc cèntims (134.541,05 €), amb l’IVA inclòs, 
a favor de l’entitat mercantil adjudicatària, Estacionamientos y Servicios, SA, 
d’acord amb el detall següent: 

 

Concepte  Import en €  
(sense IVA)  

Import en €  
(amb IVA)  

  

 

Recaptació real 1.156.857,20€ 
Ocupació garantida 1.420.723,33€ 
Costos PDA 12.900,90€ 
Costos amortització i 
finançament 
parquímetres 

40.727,84€ 

Liquidació a favor 
concessionària 236.039,19€ 285.607,42€ 
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1. Recaptacions per taxa 
 
Recaptació per retirades                 139.805,60 € 
Recaptació per mitja taxa          2.828,00 € 
Devolucions                     -2.700,60 € 
Recaptació per estàncies        16.718,50 €   
 
Recaptació total 2013                   156.651,50 € 
 
 Vehicles a dipòsit          1.580,00€ 
 Vehicles de trasllat (no genera taxa)                                   758,00€ 
 Taxa mitjana per vehicle                                                        99,15€ 

 
2. Costos serveis de retirada de vehicles i dipòsit   
 

Amortització      -------------- € 
Financiació      -------------- € 
Costos de personal    140.256,76 € 
Costos d’explotació      25.521,60 € 
Despeses generals i benefici industrial    21.112,60 € 
Total      186.890,96 € 
IVA          39.247,10 € 
TOTAL      226.138,06 € 
 
* kt aprovada            1,287676    
 
Preus actualitzats    291.192,55 € 

 
3.    Càlcul import a liquidar 

 
Total recaptació     156.651,50 € 
Total a garantir: Cost Servei   291.192,55 € 
Saldo                  -134.541,05 € 
 
Quantitat a liquidar (IVA inclòs)               -134 .541,05 € 

 
IV. Mitjançant proveïment de data 1 de desembre de 2015, s’ha donat  audiència a 

l’entitat mercantil Estacionamientos y Servicios, SA, en relació amb la liquidació 
del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública corresponent a l’exercici 
2013, i l’adjudicatària ha manifestat la seva conformitat a la liquidació proposada 
(RE núm. 58.778/01.12.2015). 

 
V. La Interventora Accidental de l’Ajuntament ha expedit un certificat en el qual 

acredita que a l’estat de despeses del pressupost municipal vigent hi ha 
consignació pressupostària adequada i suficient per aprovar la  liquidació del 
servei esmentat. 
 

VI. En data 3 de desembre de 2015, la cap de la Unitat de Contractació, ha emès un 
informe, en el qual conclou que l’aprovació de la liquidació del servei  de retirada i 
dipòsit de vehicles a la via pública per a l’exercici 2013, s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. Ingressos per el servei de retirada i dipòsit de  vehicles.  De conformitat amb la 
clàusula 152a del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que 
regeix la concessió, l’Ajuntament garantirà al concessionari, a través de la corresponent 
liquidació anual, uns ingressos que igualin el pressupost d’explotació del servei recollit en 
el contracte. 
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Segons el contingut de l’informe de la cap de la Secció de Mobilitat esmentat en 
l’antecedent tercer, en aplicació d’aquesta clàusula resulta una liquidació del servei de 
retirada i dipòsit de vehicles a la via pública de Manresa, corresponent a l’exercici 2013, 
de 134.541,05 euros amb l’IVA inclòs, a favor de la concessionària. 
 
2. Òrgan competent.  L’òrgan competent per aprovar la liquidació és el Ple de la 
Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació.  
 
Tanmateix, per acord del Ple de data 30 de juny de 2015, publicat al BOPB el dia 22 de 
juliol de 2015, es va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Aprovar la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública per a l’any 
2013, amb un import de cent trenta-quatre mil cinc-cents quaranta-un euros amb cinc 
cèntims (134.541,05 €), amb l’IVA inclòs, a favor de l’entitat mercantil adjudicatària, 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (NIF A-28.385.458 – carrer Ulisses, 18, 4a 
planta edifici G, de Madrid).” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.4 Aprovar, si escau, la 5a revisió de preus del  contracte que consisteix en la 

prestació del servei de manteniment de les instal.l acions d’enllumenat 
públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant 
Domènec del municipi de Manresa (anualitat 2016). 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 25 de novembre de 
2015, 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. Mitjançant proveïment del cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 

Patrimonial i Inversions, de data 17 de novembre de 2015, es va donar audiència 
a l’entitat mercantil Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. 
(SECE), en l’expedient de la 5a revisió de tarifes del servei indicat. 
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III. En data 24 de novembre de 2015, l’entitat mercantil Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE), ha presentat al Registre general de 
l’Ajuntament de Manresa un escrit, amb referència d’entrada número 57454, en 
què manifesta la seva conformitat amb els nous preus del contracte. 
 

IV.  La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe jurídic, en data   25 de 
novembre de 2015, en què conclou que l'expedient de la 5a revisió de preus del 
contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic de la plaça 
Sant Domènec del municipi de Manresa, amb efectes a 1 de gener de 2016, 
s'ajusta a dret 

 
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 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.  Per raó de la durada del contracte, l'òrgan competent per a 
l’aprovació de la revisió de preus és el Ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan 
de contractació.  
Tanmateix, per acord del Ple de data 30 de juny de 2015, publicat al BOPB el dia 22 de 
juliol de 2015, es va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, 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), amb efectes a 1 de 
gener de 2016, amb l’aplicació d’un coeficient de revisió del -0,255% corresponent al 85% 
de la variació del l’IPC (àmbit de Catalunya) en el període de temps comprès entre els 
mesos d’octubre de 2014 i octubre de 2015.  
 
Els nous preus del contracte per a l’anualitat 2016 es detallen en els documents annexos al 
present acord. 
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SEGON. Condicionar l’eficàcia i executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal per a l’exercici 2016.” 
 
CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC, SEMAFÒRIQUES, FONTS 
ORNAMENTALS I SANITARI PÚBLIC DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC DEL MUNICIPI DE 
MANRESA 
 
Expedient de la 5a revisió de preus 
 
Adjudicatària: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA 
 
 
Preus actuals del contracte: 
 

MANTENIMENT INTEGRAL 489.598,18 € IVA no inclòs Preus unitaris   
      

Enllumenat públic 391.678,43 €   Preu unitari per làmpada 31,703096  

Semaforització 48.959,88 €   
Preu unitari per regulador 
semafòric 806,720487  

Fonts ornamentals 34.271,91 €   Preu unitari per font 3.199,991941  

Sanitari públic plaça Sant Domènec 14.687,97 €   
Preu unitari per sanitari 
públic 12.342,831609  

       

    

Aquests preus unitaris no porten incorporats els 
conceptes de despeses generals, benefici 
industrial i  

    i impost sobre el valor afegit.  
        

        

TREBALLS NO PLANIFICATS I IMPREVISTOS 54.050,34 € IVA no inclòs Preus unitaris    

    
Pel que fa als preus unitaris relatius a materials, es 
tindran en compte els preus vigents de TARIFEC o 

    

els preus oficials de venda al públic aprovats pel 
fabricant, prèvia aplicació dels DESCOMPTES 
ofertats. 

    

Els preus unitaris relatius a semàfors es detallen a 
l'annex adjunt, i no incorporen els descomptes 
ofertats. 

    
Els preus unitaris relatius a mà d'obra es detallen a 
l'annex, i no incorporen els descomptes ofertats. 

        

Preu anual del contracte 543.648,52 € IVA no inclòs     

 
 
 
 
Percentatge de variació experimentat per l’IPC (cat alà) entre octubre de 2014 i 
octubre de 2015:               -0,3 % 
 
 
85% de variació experimentat per l’IPC (art. 78.3 L CSP):                                                      
-0,255% 
 

Càlcul de la revisió de preus – Nous preus vigents a partir del dia 01.01.2016 
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MANTENIMENT INTEGRAL 488.349,71€ IVA no inclòs Preus unitaris   
       

Enllumenat públic 390.679,65€   Preu unitari per làmpada 31,622253  

Semaforització 48.835,03€   Preu unitari per regulador semafòric 804,663350  

Fonts ornamentals 34.184,52€   Preu unitari per font 3.191,831962  

Sanitari públic plaça Sant Domènec 14.650,51€   Preu unitari per sanitari públic 12.311,357388  

       

    
Aquests preus unitaris no porten incorporats els conceptes de despeses generals, 
benefici industrial i  

    i impost sobre el valor afegit.  

        

        

TREBALLS NO PLANIFICATS I 
IMPREVISTOS 53.912,51€ IVA no inclòs Preus unitaris   

 

    
Pel que fa als preus unitaris relatius a materials, es tindran en compte els preus vigents 
de TARIFEC o  

    
els preus oficials de venda al públic aprovats pel fabricant, prèvia aplicació dels 
DESCOMPTES ofertats. 

    
Els preus unitaris relatius a semàfors es detallen a l'annex adjunt, i no incorporen els 
descomptes ofertats. 

    
Els preus unitaris relatius a mà d'obra es detallen a l'annex, i no incorporen els 
descomptes ofertats. 

        

Preu anual del contracte 542.262,22€ IVA no inclòs     

 
“ 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.5 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 50% de l'impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de di versos sol·licitants, per a 
la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en  qualsevol indret del 
terme municipal, segons proposta de data 2 de desem bre de 2015. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 2 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva 
d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les 
corresponents construccions, instal·lacions o obres. 
 
Pels tècnics competents s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació 
  
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

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

Sol·licitant:  XXX 
Expedient: GTR.ICB/2015000351 (GTR.ICI/2015000630 - LLI.OBM/2015000130) 
Descripció obres:  Recalçar els fonaments en un edifici plurifamiliar en testera, amb 
ocupació de la via pública, a la carretera de Santpedor, 158 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient: GTR.ICB/2015000372 (GTR.ICI/2015000629 - LLI.OBM/2015000138) 
Descripció obres:  Reformar l'interior d'un habitatge al carrer Tarragona, 24 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient: GTR.ICB/2015000387 (GTR.ICI/2015000665 - LLI.OBM/2015000146 
Descripció obres:  Rehabilitació estructural del forjat d'un local en planta baixa al carrer 
Doctor Esteve, 10 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  COM. PROPIETARIS PROL. GENERAL PRIM 13-15 
Expedient: GTR.ICB/2015000393 (GTR.ICI/2015000530 - LLI.COM/2015000360 
Descripció obres:  Substituir la canal de recollida d'aigües de la façana posterior, 
mitjançant instal·lació de plataforma elevadora, a la Prolongació  General Prim, 13-15 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  UPLAN SA 
Expedient: GTR.ICB/2015000396 (GTR.ICI/2015000532 - LLI.COM/2015000364 
Descripció obres:  Reparar parcialment la teulada pel que fa a les llates i teules, a la 
carretera de Vic, 244 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
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Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000404 (GTR.ICI/2015000544 - LLI.COM/2015000372) 
Descripció obres:  Reformar el bany al Grup Francesc Cots, 2 3r 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000411 (GTR.ICI/2015000576 - LLI.COM/2015000380) 
Descripció obres:  Rehabilitar la teulada substituint les teules i les llates per panell 
sandwitx, al carrer Tossalet dels Dolors, 5 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
 representat per VALL I PUIG MANEL 
Expedient:  GTR.ICB/2015000422 (GTR.ICI/2015000591 - LLI.COM/2015000391) 
Descripció obres:  Reformar la cuina i el bany al carrer Carrasco i Formiguera, 10 2n 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000444 (GTR.ICI/2015000620 - LLI.COM/2015000411) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per col·locació paviment a tota la casa, 
reforma de 2 banys, cuina i pintura al C/ Verge de les Angústies, 10 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  CONSTRUCCIONS I REFORMES ANSELM SCP 
Expedient:  GTR.ICB/2015000447 (GTR.ICI/2015000638 - LLI.COM/2015000418) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per canvi de banyera per plat de dutxa al 
c. Oms i de Prat 27-29 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000450 (GTR.ICI/2015000641 - LLI.COM/2015000421) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres reparació de terrassa a l'habitatge situat a 
C/Pompeu Fabra,13  3r porta 23 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000453 (GTR.ICI/2015000648 - LLI.COM/2015000425) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per reforma de bany i cuina al c. Pau 
Casals 22, 3r 4t 
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Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000456 (GTR.ICI/2015000651 - LLI.COM/2015000430) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per substitució de plat de dutxa al c. Flor 
de Lis 30 3r 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
 representat per XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000458 (GTR.ICI/2015000652 - LLI.COM/2015000432) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per reformes en banys al c. Barcelona 64 
1r 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  ANAKTES, S.A. 
Expedient:  GTR.ICB/2015000459 (GTR.ICI/2015000654 - LLI.COM/2015000433) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres substitució teules trencades a la coberta 
de l'edifici situat a Passeig Pere III 32 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000464 (GTR.ICI/2015000660 - LLI.COM/2015000439) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres reparació de teules o sustitució i reforma 
interior de bany C/Tosselet del Coro, 16 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000465 (GTR.ICI/2015000667 - LLI.COM/2015000440) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per substitució finestres i col.locació de 
làmina impermeabilitzant al terrat al c. Major 34, 1r 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000467 (GTR.ICI/2015000666 - LLI.COM/2015000441) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per anul·lar porta amb envà, enderrocar 
envà sala d'estar, col·locar parquet sintètic i enguixar envà al Ptge. Tarragona, 2-4 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
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d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
 
Sol·licitant:  XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2015000470 (GTR.ICI/2015000673 - LLI.COM/2015000446) 
Descripció obres:  Comunicació prèvia d'obres per canvi de rajoles bany i renovació de 
falsos sostres 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :   50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article” 
 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.6 Aprovar, si escau, la revisió aplicable per a  l’exercici 2016 al règim tarifari de 

la concessió administrativa que consisteix en la ge stió dels serveis públics 
per a la construcció i explotació d’un aparcament s ubterrani 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 retira da i dipòsit de vehicles situats 
a la via pública. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. 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). 

 
II. La cap de Secció de Mobilitat ha emès un informe, en data 1 de desembre de 

2015, proposant l’aprovació del règim tarifari del contracte per a l’exercici 2016. 
 
III. En resposta al proveïment municipal de data 2 de desembre de 2015, 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 59.451 / 7.12.2015, en què manifesta la seva 
conformitat amb els termes de la revisió proposada. 
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IV. La cap de la Unitat de Contractació,  ha emès un informe, en data 9 de desembre 
de 2015, en què conclou que la revisió de tarifes per a l’exercici 2016, 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, en els termes següents: L’Ajuntament, 
d’ofici, revisarà amb efectes a cada inici d’any natural el quadre de tarifes 
vigent.  
La variació de l’IPC (conjunt nacional) 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.  
Les noves tarifes entraran en vigor cada 1 de gener, sempre que hagin estat 
aprovades per l’Ajuntament i notificades a l’adjudicatària. 

 
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 del Ple de data 30 de juny de 2015, publicat al BOPB el 
dia 22 de juliol de 2015, es va delegar aquesta competència 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’1,276106 el coeficient de revisió aplicable, per a l’exercici 2016, 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 2016, aplicant 
sobre les tarifes a origen un coeficient de revisió de l’1,27610, essent el resultat de la 
revisió el que es transcriu a continuació:  
 
1. Servei públic d’aparcaments subterranis de la Plaça  de la Reforma . 
 

     
IVA NO 
INCLÒS 21% IVA   

Estacionament rotatori (pagament per unitats de temps 1 minut)   0,03209 0,03883 €/minut 
Estacionament rotatori (pagament per unitats de temps 1 hora)   1,92 2,33 €/hora 
Abonament mensual diürn (de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres) 71,50 86,52 € 
Abonament mensual nocturn (de 20 hores a 8 hores del dia següent) 49,50 59,89 € 
Abonament mensual 24 hores (durant les 24 h, durant 1 mes)   99,01 119,80 € 
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Abonament mensual migdia (de 7,30 a 15,30, de dilluns a divendres) 38,50 46,59 € 
Tarifa màxima per 24 hores d'estacionament     19,26 23,30 € 
Adquisició plaça de dret d'ús per 46 anys         13.446,96 16.270,83 €/plaça 
Adquisició plaça de dret d'ús per 20 anys         6.973,78 8.438,28 €/plaça 
Adquisició plaça de dret d'ús per 10 anys         3.486,89 4.219,13 €/plaça 
Despeses de manteniment mensual titulars plaça en règim de dret d'ús 9,91 11,99 €/plaça 

 
2. Servei públic d’aparcament en superfície sota temps  limitat . 
 
 

     IVA no inclòs 21% IVA  

Any 2016         1,54 1,86 €/hora 

Anul·lació denúncies       5,64 6,83 € 

 
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 €  1,85 60 1 HORA  
  0,10 3     1,90 61    
  0,15 5     1,95 63    
  0,20 6     2,00 64    
  0,25 8     2,05 66    
  0,30 10     2,10 68    
  0,35 11     2,15 69    
  0,40 13     2,15 69    
  0,45 14     2,20 71    

0,50 € 0,50 16 16 MINUTS   2,25 72    
  0,55 18     2,30 74    
  0,60 19     2,35 76    
  0,65 21     2,40 77    
  0,70 23    2,45 79    
  0,75 24     2,50 80    
  0,80 26     2,55 82    
  0,85 27     2,60 84    
  0,90 29     2,65 85    

0,95 € 0,95 31 31 MINUTS   2,70 87    
  1,00 32     2,75 89    
  1,05 34            2,80 €  2,80 90 1 H. 30 MIN.  
  1,10 35     2,85 92    
  1,15 37     2,90 93    
  1,20 39     2,95 95    
  1,25 40     3,00 97    
  1,30 42     3,05 98    
  1,35 43     3,10 100    

1,40 € 1,40 45 45 MINUTS   3,15 101    
  1,45 47     3,20 103    
  1,50 48     3,25 105    
  1,55 50     3,30 106    
  1,60 52     3,35 108    
  1,65 53     3,40 109    
  1,70 55     3,45 111    

  1,75 56    3,50 113    
  1,80 58     3,55 114    
          3,60 116    
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      3,65 118    
      3,70 119    
             3,75 €  3,75 121 2 hores màxim   
         

Anul·lació de denúncia. Tarifa arrodonida, amb el 21% IVA inclòs    
         

tarifa 
(arrodonida)          

6,85 €          
         
Nota: al parquímetre es mostraran les tarifes arrodonides i el temps que estan en negreta   
         

 
3. Servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública. 

 

Segons l’Ordenança Fiscal núm. 9 – 2016. 
 
 

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 vehicle sigui retirat dins de les sis hores següents a  
l'hora que hi va ésser ingressat. En cas contrari s’aplicarà a més el concepte d’estada.   
“ 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.7 Aprovar, si escau, les tarifes vinculades a l a gestió del complex esportiu de 

les piscines municipals de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 60, de 15 de desembre de 2015             20 

 

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 dues instàncies amb referència R.E. núm. 
55.311 / 11.11.15 i 58.374 / 30.11.15, respectivament, 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 2016.  
Aigües de Manresa SA posa de relleu que no proposa un augment de tarifes de 
forma generalitzada, però sí uns reajustaments tants en algunes quotes d’abonats 
com de serveis, amb l’objectiu d’arribar a l’equilibri econòmic.  
Les variacions de les tarifes proposades són les següents: 
 
ABONAMENTS 

� Augment de la quota de col·lectiu de més de 20 abonats (4%). 
� Substitució de la quota Familiar Generacional per la Familiar 3, que consisteix en 

oferir un preu de 33,05 € a cada membre adult d’una mateixa família amb un 1r 
grau de parentiu i de 19,60 € als nens d’entre 3 i 16 anys, a partir de 3 membres, 
sempre i quan, les quotes estiguin domiciliades al mateix número de compte. La 
quota d’incorporació de cada membre serà de 27 €. 

 
SERVEIS CLASSES I CURSETS (a aplicar a partir del curs 2016/2017) 

� Increment del preu hora del curset de natació, així com de les classes de natació i 
natació terapèutica (al voltant d’un 3%). 

� Increment del lloguer del carril de piscina (10%). 
� S’introdueix una sessió de fisioteràpia de 30’ a un preu de 20 € / sessió. 
� S’introdueix el ‘Servei d’Escola d’esquena’ adreçat a nens amb problemes 

d’esquena sota la supervisió del servei de fisioteràpia, amb un preu de 56,67 €  / 
mes, per dues sessions setmanals. 
 

III. La cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha emès un informe, en data 
3 de desembre de 2015, en què informa favorablement la proposta de tarifes 
presentada per AIGÜES DE MANRESA SA, posant de relleu que tot i l’esforç que 
s’ha fet durant aquests darrers anys en la millora de l’eficiència de la gestió de les 
piscines, tal com demostra la reducció de la despesa ordinària de funcionament i 
l’augment del 10.17% del nombre d ‘abonats, encara no s’ha arribat a tancar 
l’exercici amb equilibri pressupostari.   

 
IV. En data 9 de desembre de 2015, 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 2016, 
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 
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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 
2016, 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. 
 
Tanmateix, per acord del Ple de data 30 de juny de 2015, publicat al BOPB el dia 22 de 
juliol de 2015, es va delegar aquesta competència 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. Aprovar les tarifes per a l’accés dels usuaris del complex esportiu de les 
piscines municipals, corresponents a l’exercici 2016, el detall de les quals s’adjunta com 
annex al present acord, amb efectes a 1 de gener de 2016, 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.  
 

TARIFES  2016 2015 
% 

D'increment 

QUOTES D'INCORPORACIÓ Horari/Condicions 45,00     

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 3 Per cada membre que s'inscrigui 27,00 € 27,00 € 0,00% 
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QUOTES ABONAMENTS Horari/Condicions 41,30 €     

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 €   

Infantil Aigua 3-15 anys  Únicament piscina (per edat) 19,60 € 19,60 € 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 29,90 € 28,75 € 4,00% 

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

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

Familiar Empresa Municipal Sense restriccions ( familiars de 1º grau)  28,75 € 28,75 € 0,00% 

Reserva voluntària de plaça    9,50 € 9,50 € 0,00% 

Familiar 3 
Cada adult 33,05 i els menors de 3 a 16 
anys  19,60 €  33,05 €     

ENTRADES PUNTUALS Horari/Condicions 2016 2015   

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 € 7,00 € 0,00% 

Piscina Reduïda GPD  Accés únicament a piscina 6,00 € 6,00 € 0,00% 

Piscines. Jove (14 a 25 anys)  Accés únicament a piscina 6,00 € 6,00 € 0,00% 

Piscines Infantil ( 3 a 13 anys) Accés únicament a piscina 3,00 € 3,00 € 0,00% 

Piscines Preinfantil (< 2 any) Accés únicament a piscina 0,00 € 0,00 €   

QUOTES BLOQUEJADES (S'actualitza el preu però no 
s'aplicaran a noves altes) Horari/Condicions 2016 2015   

    34 34   
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Adult Aigua (fins a 64 anys) Accés únicament a piscina 34,00 € 34,00 € 0,00% 

Adult complert cap de setmana 
Accés a partir de divendres a partir de les 
15h 23,70 € 23,70 € 0,00% 

Preinfantil  aigua  2-5 anys  Accés únicament a piscina 12,60 € 12,60 € 0,00% 

Infantil-juvenil  Aigua 6-17 Accés únicament a piscina 20,40 € 20,40 € 0,00% 

Infantil-juvenil  complert 6-18 cap de setmana. 
Accés a partir de divendres a partir de les 
15h 19,40 € 19,40 € 0,00% 

Pensionistes i discapacitats Aigua   Accés únicament a piscina 22,80 € 22,80 € 0,00% 

Pensionistes i discapacitats cap de setmana 
Accés a partir de divendres a partir de les 
15h 19,40 € 19,40 € 0,00% 

Adult complert matinal   36,60 € 36,60 € 0,00% 

Familiar (mínim 3 persones)   36,60 € 36,60 € 0,00% 

Familiar aigua Accés únicament a piscina 28,90 € 28,90 € 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) 99,25 € 95,05 € 4,42% 

QUOTES SERVEIS, CLASSES, CURSETS ..... Horari/Condicions 2016 2015   

Cursos aprenentatge natació Horari/Condicions 33,50 €     

Nadons. De 4 a 24 mesos  (1 dia/setmana) 
Facturació Mensual. 20% dte abonat 
progenitor 33,50 € 32,50 € 3,08% 

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 33,50 € 32,50 € 3,08% 

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% 33,50 € 32,50 € 3,08% 

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% 37,80 € 36,65 € 3,14% 

Gimnàstica hipopressiva 1 sessió/set.  Facturació Mensual. 20% dte als abonats 46,00 € 44,60 € 3,14% 

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% 37,80 € 36,65 € 3,14% 

Cursets natació per a discapacitats Horari/Condicions       

Discapacitat psíquica o visual (1 dia/setmana) Facturació Mensual. Mínim 5 usuaris 14,80 € 14,30 € 3,50% 

Discapacitat psíquica o visual (2 dies/setmana) Facturació Mensual. Mínim 5 usuaris 29,50 € 28,60 € 3,15% 

Cursets natació per a grups escolars  Horari/Condicions       

Curset Escolar grups P3 a 6º Primària (1 dia/set) Facturació trimestral. Mínim 5 usuaris 26,80 € 26,00 € 3,08% 
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Curset Escolar grups P3 a 6º Primària (1 dia/set) Horari Lectiu Facturació trimestral. Mínim 20 usuaris 22,20 € 21,50 € 3,26% 

Classes particulars de natació Horari/Condicions       

Classes particulars (4 sessions) 30 minuts 
10% desc. abonats (fill abonat) i 25% dte 
2 persones. Dte acumulable 64,10 € 62,20 € 3,05% 

Classes particulars (8 sessions) 30 minuts 
10% desc. abonats (fill abonat) i 25% dte 
2 persones. Dte acumulable 121,80 € 118,18 € 3,06% 

Classes particulars (12 sessions) 30 minuts 
10% desc. abonats (fill abonat) i 25% dte 
2 persones. Dte acumulable 179,50 € 174,16 € 3,07% 

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) 28,35 € 27,50 € 3,08% 

Activitats lúdiques per a l'àrea aquàtica Horari/Condicions       

"Vine a jugar a la piscina" (1 sessió) Adreçades a grups escolars  7,10 € 6,90 € 2,90% 

Crèdit "Coneix el món de l'aigua" (8 sessions) 
Introducció al SOS, submarinisme (45' 
/sessió) 45,35 € 44,00 € 3,08% 

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  53,90 € 52,25 € 3,16% 

Hora despertador (1 setmana) Tarifa setmanal.  mínim 8 alumnes 14,75 € 14,30 € 3,15% 

Servei de dinar de 13:00 a 15:00h Tarifa setmanal. mínim 10 alumnes 61,85 € 60,00 € 3,08% 

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 140,00 € 136,00 € 2,94% 

Entrenament personal (5 sessions) 
10% dte. als abonats i 10% dte 2 
persones. Dte acumulable 176,00 € 184,00 € -4,35% 

Entrenament personal (2 sessió/setmana = 8 sessions/mes) 
10% dte. als abonats i 10% dte 2 
persones. Dte acumulable 240,00 € 232,00 € 3,45% 

Serveis de fisioteràpia Horari/Condicions 40,00 €     

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       
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Primera visaita + segona de seguiment 10% dte. als abonats. 62,00 € 62,00 € 0,00% 

Següents visites  10% dte. als abonats. 18,50 € 18,50 € 0,00% 

Àrea de wellness Horari/Condicions       

Bronzejat raigs UVA (1 sessió)   4,70 € 4,70 € 0,00% 

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 2015   

    27,50 €     

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

27,50 € 25,00 € 10,00% 

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 

  

20,90 € 19,00 € 10,00% 

Hora tècnic activitats dirigides 
  

27,50 € 25,00 € 10,00% 

Hora monitor de natació 
  

17,60 € 16,00 € 10,00% 

Lloguer de taquilla*/trimestre   30,00 € 27,25 € 10,09% 

Dipòsit Lloguer taquilla Article sense IVA 27,50 € 25,00 € 10,00% 

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% 

 
“ 
 
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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3. Àrea de Territori i Millora Urbana  
 
3.1 Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitàri a 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la convocatòria de concurs  públic per a l’atorgament de 

concessions de drets funeraris sobre sepultures del  cementiri municipal. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, de 3 
de desembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Joan Calmet Piqué, Tinent d’Alcalde, regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, fent 
ús de les atribucions que m’han estat conferides per la Resolució de l’Alcaldia 
Presidència de 19 de juny del 2015,  proposo a la Junta de Govern Local (sessió pública) 
l’aprovació de l’acord següent, que es basa en els fets i fonaments de dret que a  
continuació s’exposen :   

Fets i antecedents 
 
Primer.- Els serveis responsables del Cementiri municipal han constatat la demanda 
ciutadana de concessions de drets funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal. 
Aquesta demanda només es pot atendre mitjançant les sepultures actuals vacants, en no 
estar previst a curt termini construir nous blocs. 
 
Segon.- Existeix un nombre suficient de sepultures vacants a les diverses Seccions del 
Cementiri, per tal de treure’n una part a adjudicació, i garantir alhora les necessitats 
derivades de  les inhumacions per defuncions. Cal també tenir en compte que s’ha 
procedit a tramitar expedients de retrocessió de drets funeraris a favor de l’Ajuntament. 
Del total de sepultures vacants es proposa treure’n a concurs  236 nínxols, 3 urnes 
cineràries, i 3 sepultures del cementiri musulmà; i se’n reserven  un total de 207 
sepultures per atendre les necessitats per defuncions.  
 
Tercer.- La Junta de Govern Local, mitjançant acord de 17 de juny de 2013, va convocar 
concurs per a la concessió regular de drets funeraris sobre diverses sepultures del 
Cementiri municipal, per un període de 25 anys, prorrogables per un altre període de 25 
anys, el qual va donar lloc a l’adjudicació de drets funeraris per un total de 7 sepultures.  
Amb posterioritat, mitjançant acords de la Junta de Govern Local 15/10/2013,  
14/01/2014, 16/09/2014 i 17/03/2015, es van convocar altres concursos, que va donar 
com a resultat l’adjudicació de 33 sepultures. 
 
Fonaments legals  
 
Primer .- L’article 42 del Reglament regulador del Servei Públic de Cementiri contempla 
la modalitat de concessió  regular de drets funeraris sobre sepultures,per un període de 
25 anys, prorrogable per un altre període de 25 anys. 
 
Segon .- L’article 43 del Reglament esmentat estableix que l’atorgament de les 
concessions regulars  de drets funeraris sobre sepultures està subjecte a procediment de 
convocatòria pública. 
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Tercer .-  Els articles 57 i 60 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableixen 
que  les concessions de les utilitzacions privatives del domini públic municipal s’han 
d’adjudicar mitjançant concurs,  d’acord amb principis d’objectivitat, publicitat i 
concurrència.  
 
Quart .-  De conformitat amb la Base sisena de les Bases aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia  17 de juny de 2013, en cas de no adjudicar-se la totalitat de les 
sepultures, l’Ajuntament podrà obrir nous processos de pública concurrència per 
adjudicar les sepultures vacants. El nou concurs es regirà per les mateixes Bases, i en la 
convocatòria  s’haurà d’especificar les sepultures que son objecte de concurs. 
 
Cinquè .-  La competència per a resoldre aquest expedient correspon al Ple de la 
Corporació, de conformitat amb l’article 52.2.n) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya,aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, en tractar-se 
d’una concessió de l’ús privatiu sobre un bé de domini públic de durada superior als 
quatre anys. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 30 de juny de 2015, va delegar 
aquesta competència en la Junta de Govern Local . Al tractar-se d’una competència 
exercida per delegació del Ple, s’haurà de sotmetre a aprovació d’una sessió pública  de 
la Junta de Govern Local. 
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local (sessió pública) l’adopció del 
següents 

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

SEPULTURA TIPUS DESC_TIPUS SECCIO DESC_SECCIO FILA NUMERO 

       
3010017 0 Urna 30 

St. Ferran B 
(urnes) 1 17 

3020010 0 Urna 30 
St. Ferran B 
(urnes) 2 10 

3030011 0 Urna 30 
St. Ferran B 
(urnes) 3 11 

       

M6000010 M 
Sepultura 
Musulmana 60 

Cementiri 
Musulmà 0 10 

M6000013 M 
Sepultura 
Musulmana 60 

Cementiri 
Musulmà 0 13 
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M6000015 M 
Sepultura 
Musulmana 60 

Cementiri 
Musulmà 0 15 

10111129 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1129 
10111297 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1297 
10111513 1 Nínxol 1 St. Maurici 1 1513 
10210171 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 1 171 
11710616 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 1 616 
12910082 1 Nínxol 29 Sant Andreu 1 82 
13110041 1 Nínxol 31 St. Joan 1 41 
13110096 1 Nínxol 31 St. Joan 1 96 
13110156 1 Nínxol 31 St. Joan 1 156 
13110256 1 Nínxol 31 St. Joan 1 256 
13110286 1 Nínxol 31 St. Joan 1 286 
13110416 1 Nínxol 31 St. Joan 1 416 
13110506 1 Nínxol 31 St. Joan 1 506 
13110623 1 Nínxol 31 St. Joan 1 623 
13110635 1 Nínxol 31 St. Joan 1 635 
13110659 1 Nínxol 31 St. Joan 1 659 
13110749 1 Nínxol 31 St. Joan 1 749 
13110815 1 Nínxol 31 St. Joan 1 815 
13110989 1 Nínxol 31 St. Joan 1 989 
13210001 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 1 
13210016 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 16 
13210091 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 91 
13210321 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 321 
13210366 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 366 
13210381 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 381 
13210436 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 436 
13210441 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 441 
13210456 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 456 
13210521 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 521 
13210596 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 596 
13210606 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 606 
13210626 1 Nínxol 32 St. Ignasi 1 626 
13310097 1 Nínxol 33 St. Pere 1 97 
13310109 1 Nínxol 33 St. Pere 1 109 
13410014 1 Nínxol 34 St. Josep 1 14 
13410037 1 Nínxol 34 St. Josep 1 37 
13410086 1 Nínxol 34 St. Josep 1 86 
13410122 1 Nínxol 34 St. Josep 1 122 
13410181 1 Nínxol 34 St. Josep 1 181 
13510013 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 13 
13510062 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 62 
13510122 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 122 
13510169 1 Nínxol 35 St. Lluís 1 169 
13610001 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 1 
13610109 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 109 
13610242 1 Nínxol 36 St. Ramon 1 242 
13710145 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 145 
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13710218 1 Nínxol 37 St. Jaume 1 218 
13810121 1 Nínxol 38 St. Carles 1 121 
13810229 1 Nínxol 38 St. Carles 1 229 
13910049 1 Nínxol 39 St. Pau 1 49 
13910145 1 Nínxol 39 St. Pau 1 145 
17110004 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 4 
17110007 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 7 
17110010 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 1 10 
13120082 1 Nínxol 31 St. Joan 2 82 
13120132 1 Nínxol 31 St. Joan 2 132 
13120142 1 Nínxol 31 St. Joan 2 142 
13120152 1 Nínxol 31 St. Joan 2 152 
13120177 1 Nínxol 31 St. Joan 2 177 
13120237 1 Nínxol 31 St. Joan 2 237 
13120277 1 Nínxol 31 St. Joan 2 277 
13120312 1 Nínxol 31 St. Joan 2 312 
13120412 1 Nínxol 31 St. Joan 2 412 
13120720 1 Nínxol 31 St. Joan 2 720 
13120750 1 Nínxol 31 St. Joan 2 750 
13120810 1 Nínxol 31 St. Joan 2 810 
13220012 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 12 
13220082 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 82 
13220357 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 357 
13220387 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 387 
13220627 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 627 
13220632 1 Nínxol 32 St. Ignasi 2 632 
13320135 1 Nínxol 33 St. Pere 2 135 
13420147 1 Nínxol 34 St. Josep 2 147 
13520016 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 16 
13520051 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 51 
13520052 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 52 
13520124 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 124 
13520220 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 220 
13520255 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 255 
13520279 1 Nínxol 35 St. Lluís 2 279 
13620075 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 75 
13620123 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 123 
13620280 1 Nínxol 36 St. Ramon 2 280 
17120005 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 5 
17120008 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 8 
17120011 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 11 
17120017 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 2 17 
10130053 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 53 
10130390 1 Nínxol 1 St. Maurici 3 390 
10430313 1 Nínxol 4 St. Fruitós, s/l 3 313 
10830225 1 Nínxol 8 St. Fruitós, D 3 225 
11730723 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 3 723 
13130118 1 Nínxol 31 St. Joan 3 118 
13130158 1 Nínxol 31 St. Joan 3 158 
13130183 1 Nínxol 31 St. Joan 3 183 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 60, de 15 de desembre de 2015             30 

 

13130353 1 Nínxol 31 St. Joan 3 353 
13130383 1 Nínxol 31 St. Joan 3 383 
13130388 1 Nínxol 31 St. Joan 3 388 
13130589 1 Nínxol 31 St. Joan 3 589 
13130631 1 Nínxol 31 St. Joan 3 631 
13130763 1 Nínxol 31 St. Joan 3 763 
13130829 1 Nínxol 31 St. Joan 3 829 
13130889 1 Nínxol 31 St. Joan 3 889 
13130955 1 Nínxol 31 St. Joan 3 955 
13131003 1 Nínxol 31 St. Joan 3 1003 
13230133 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 133 
13230215 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 215 
13230353 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 353 
13230403 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 403 
13230438 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 438 
13230513 1 Nínxol 32 St. Ignasi 3 513 
13330018 1 Nínxol 33 St. Pere 3 18 
13330042 1 Nínxol 33 St. Pere 3 42 
13330101 1 Nínxol 33 St. Pere 3 101 
13430089 1 Nínxol 34 St. Josep 3 89 
13530018 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 18 
13530065 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 65 
13530078 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 78 
13530149 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 149 
13530174 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 174 
13530186 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 186 
13530209 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 209 
13530234 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 234 
13530245 1 Nínxol 35 St. Lluís 3 245 
13630018 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 18 
13630149 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 149 
13630150 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 150 
13630233 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 233 
13630257 1 Nínxol 36 St. Ramon 3 257 
13730029 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 29 
13730030 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 30 
13730126 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 126 
13730138 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 138 
13730161 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 161 
13730246 1 Nínxol 37 St. Jaume 3 246 
13830173 1 Nínxol 38 St. Carles 3 173 
13830233 1 Nínxol 38 St. Carles 3 233 
17130006 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 6 
17130012 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 12 
17130015 1 Nínxol 71 Cementiri Civil 3 15 
10240028 1 Nínxol 2 Sta. Agnès 4 28 
10940418 1 Nínxol 9 St. Fruitós, E 4 418 
11040058 1 Nínxol 10 St. Fruitós, F 4 58 
11740179 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 4 179 
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12640037 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 4 37 

12640057 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 4 57 

12940018 1 Nínxol 29 Sant Andreu 4 18 
12940067 1 Nínxol 29 Sant Andreu 4 67 
13140289 1 Nínxol 31 St. Joan 4 289 
13140439 1 Nínxol 31 St. Joan 4 439 
13240148 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 148 
13240168 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 168 
13240176 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 176 
13240208 1 Nínxol 32 St. Ignasi 4 208 
13440008 1 Nínxol 34 St. Josep 4 8 
13440115 1 Nínxol 34 St. Josep 4 115 
13540031 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 31 
13540115 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 115 
13540235 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 235 
13540248 1 Nínxol 35 St. Lluís 4 248 
13640080 1 Nínxol 36 St. Ramon 4 80 
13640103 1 Nínxol 36 St. Ramon 4 103 
13740055 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 55 
13740115 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 115 
13740127 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 127 
13740176 1 Nínxol 37 St. Jaume 4 176 
13840055 1 Nínxol 38 St. Carles 4 55 
13840092 1 Nínxol 38 St. Carles 4 92 
13840127 1 Nínxol 38 St. Carles 4 127 
13840271 1 Nínxol 38 St. Carles 4 271 
13940172 1 Nínxol 39 St. Pau 4 172 
11350112 1 Nínxol 13 St. Enric 5 112 
11750028 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 28 
11750112 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 112 
11750990 1 Nínxol 17 Sta. Rosa 5 990 
12150200 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 200 
12150287 1 Nínxol 21 Verge de l'Alba 5 287 

12550040 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 40 

12550070 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 70 

12550089 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 89 

12550109 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 109 

12550110 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 110 

12550119 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 119 

12550120 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 120 

12550130 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 130 
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12550140 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 140 

12550150 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 150 

12550169 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 169 

12550269 1 Nínxol 25 
Verge de 
Montserrat, B 5 269 

12650040 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 40 

12650049 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 49 

12650050 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 50 

12650090 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 90 

12650100 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 100 

12650119 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 119 

12650120 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 120 

12650129 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 129 

12650130 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 130 

12650139 1 Nínxol 26 
Verge del 
Carme 5 139 

12750019 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 19 
12750030 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 30 
12750039 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 39 
12750069 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 69 
12750070 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 70 
12750079 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 79 
12750089 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 89 
12750090 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 90 
12750119 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 119 
12750139 1 Nínxol 27 Verge de Núria 5 139 
12850010 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 10 
12850029 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 29 
12850039 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 39 
12850040 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 40 
12850049 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 49 
12850050 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 50 
12850059 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 59 
12850060 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 60 
12850069 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 69 
12850070 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 70 
12850079 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 79 
12850080 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 80 
12850090 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 90 
12850100 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 100 
12850119 1 Nínxol 28 Sta. Clara 5 119 
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12950019 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 19 
12950020 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 20 
12950060 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 60 
12950070 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 70 
12950079 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 79 
12950080 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 80 
12950099 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 99 
12950109 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 109 
12950110 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 110 
12950119 1 Nínxol 29 Sant Andreu 5 119 

RESUM 
  

   Total urnes 
 

3 

   Sepultura 
Musulmana 

 
3 

  
  

Nínxols 1ª 
filera 

 
55 

Nínxols 2ª 
filera 

 
34 

Nínxols 3ª 
filera 

 
53 

Nínxols 4ª 
filera 

 
31 

Nínxols 5ª 
filera 

 
63 

Nínxols 6ª 
filera 

 
0 

 Total nínxols 236  

 
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 d’Espai Urbà i Entorn Natura l 
 
3.2.1 Aprovar, si escau, la 4a modificació del cont racte de serveis que consisteix 

en la neteja de les dependències municipals. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 3 
de desembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de febrer de 2013, va adjudicar el 
contracte de serveis que consisteix en la neteja de les dependències municipals, a favor 
de l’entitat mercantil INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, SA, titular del NIF A-
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27.178.789, amb domicili al carrer Pallars núm. 193 7a planta de Barcelona 08005, amb 
un import anual per als treballs planificats de 1.349.773,94 € IVA no inclòs, i un preu de 
13,86 €/hora per a tasques extraordinàries.  
 
El contracte es va formalitzar el dia 22 de març de 2013 i va entrar en vigor el dia 1 d’abril 
de 2013. 
 
II. En data 10 de juny de 2015, mitjançant escriptura pública autoritzada pel senyor Jaime 
Recarte Casanova, notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid, amb el número 1.880 del seu 
protocol, es va formalitzar el canvi de denominació social de la societat per la de OHL 
Servicios Ingesan, SA. 
 
III. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 12 de maig de 2015, va revisar el preu del 
contracte en qüestió, amb efectes a 1 d’abril de 2015, fixant el nou preu anual en 
1.341.934,35 € IVA no inclòs, i un preu de 13,77 €/hora per a tasques extraordinàries.  
 
IV. En data 17 de novembre de 2015, la tècnica i el cap de la Secció d’Equipaments 
Municipals han emès un informe en què proposen una modificació del contracte que 
consisteix en incorporar als edificis actuals el Centre d’Interpretació de la Manresa 
Ignasiana (CIMI), la planta baixa i la planta primera de la Casa Consistorial i l’ampliació 
d’hores del Centre de Normalització Lingüística Montserrat (CNL), del Centre 
d’Interpretació Medieval i de l’escola Valldaura, amb efectes 1 de gener de 2016. 
 
V. Mitjançant proveïment de data 26 de novembre de 2015, es va donar audiència a 
l’entitat mercantil OHL Servicios Ingesan, SA, en relació amb la proposta de modificació 
contractual, i l’adjudicatària ha manifestat la seva conformitat a la incorporació dels 
canvis proposats. 
 
VI. El TMG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 
emès un informe jurídic el dia 3 de desembre de 2015, segons el qual la modificació del 
contracte s’ajusta a la legislació de contractes del sector públic. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable a la modificació contractual. La clàusula 35a del plec de 
clàusules administratives estableix el següent:” 
 

Un cop adjudicat el contracte, l’Ajuntament de Manresa podrà introduir modificacions en els 
centres o elements que l’integren, essent aquestes modificacions degudes a la incorporació 
de nous centres, baixes dels existents, modificació dels centres actuals, o a causes 
imprevistes degudament justificades que es comunicaran oportunament. 
 
Les valoracions del cost de les esmentades ampliacions o reduccions, a efectes de la seva 
integració o supressió de la facturació mensual per a treballs planificats, s’efectuarà 
mitjançant l’aplicació del preu/hora resultant de l’oferta per a cada categoria professional i 
centre, en proporció al nombre d’hores incrementades o reduïdes efectivament. 
 
.../” 
 

2. Objecte de la modificació contractual. La modificació consisteix en l’alta del Centre 
d’Interpretació de la Manresa Ignasiana i Casa Consistorial i les ampliacions del Centre 
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de Normalització Lingüística, Centre d’Interpretació Medieval i Escola Valldaura, al 
conjunt de dependències municipals incloses al servei de neteja, amb efectes 1 de gener 
de 2016. 
 
3. Informes preceptius. Abans de l’aprovació de la present modificació contractual, cal 
que emetin informe el secretari i l’interventor de la corporació, de conformitat amb el 
tercer paràgraf de l’article 114 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
4. Condicionament de l’aprovació de la modificació. Tenint en compte que es preveu que 
la modificació pugui entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016, és procedent condicionar 
la mateixa a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’any 2016. 
 
5. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de modificació és el 
Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la 
disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Tanmateix, per acord del Ple de data 30 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona del dia 22 de juliol de 2015, es va delegar aquesta competència 
en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar el contracte de serveis que consisteix en la neteja de les 
dependències municipals, adjudicat a l’entitat mercantil OHL Servicios Ingesan, SA (NIF 
A-27.178.789 i domicili al carrer Pallars, 193 7a planta de Barcelona 08005), en el sentit 
d’incorporar el Centre d’Interpretació de la Manresa Ignasiana (CIMI), la planta baixa i la 
planta primera de la Casa Consistorial i l’ampliació d’hores del Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat (CNL), del Centre d’Interpretació Medieval i de l’escola Valldaura, 
amb efectes 1 de gener de 2016. 
 
Les característiques principals de la modificació es detallen a continuació: 

Centre d’Interpretació de la Manresa Ignasiana (CIMI) 

 
Actualment s’estan duent a terme les obres d’adequació d’aquest espai, que es posarà 
en marxa a partir del gener de 2016. El servei es prestarà els dimarts i divendres amb 4 
hores cada dia, i els  diumenges amb 2 hores, durant 12 mesos l’any, amb un total de 
10 h/setmana. Les hores trimestrals de neteja de vidres seran 10. L’import de la inclusió 
del CIMI és de 6.635,79 €/any (IVA no inclòs). La superfície del CIMI és 194,62 m2. 
 
Casa Consistorial 
 
L’any vinent es jubila una de les netejadores de la Casa Consistorial, i es fa necessari 
incloure en el contracte de serveis que consisteix en la neteja de les dependències 
municipals, la neteja de planta baixa i planta primera d’aquest equipament. Les 
superfícies a netejar seran 426,81 m2 de la planta baixa i 271,51 m2 de la planta 
primera. 
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El servei es realitzarà de dilluns a divendres 6 hores diàries, durant 12 mesos l’any, 
amb un total de 30 h/setmana. Hi haurà 18 h/trimestre de neteja de vidres. L’import de 
la inclusió de la Casa Consistorial és de 24.368,24 €/any (IVA no inclòs). 

Centre de Normalització Lingüística Montserrat (CNL) 

A causa del trasllat de l’equipament des de l’actual ubicació (C/ Jaume I, 8 2a) fins a la 
nova al Pg. Pere III, 68 entresòl, cal ampliar el nombre d’hores de neteja general en 3 
h/setmanals i 7 h/trimestrals de vidres. L’import de l’increment d’hores del CNL és de 
2.965,05 €/any (IVA no inclòs). Les noves superfícies objecte de neteja són de 25,61 m2 

de la planta baixa i 280,36 m2 de l’entresòl. 
  
Centre d’Interpretació Medieval 

 
A causa de l’obertura de l’equipament durant els caps de setmana, cal ampliar el 
nombre d’hores de neteja, ja que les que hi ha assignades no són suficients. 
L’ampliació és d’1h en diumenges. Aquest augment té un cost de 1.315,08 €/any (IVA 
no inclòs). 

Escola Valldaura 

 
Des del passat 1 de setembre de 2015 hi ha una cargolera més a l’escola. Cal 
incrementar el servei de neteja 2 hores més cada dia, quedant el centre amb un total de 
60 hores setmanals (de dilluns a divendres) de neteja general durant 10 mesos i una 
setmana a l’any. L’ampliació del servei té un cost de 7.652,68 €/any (IVA no inclòs). La 
superfície total és de 589,62 m2. 
 

Així mateix, la repercussió econòmica de la modificació es detalla en el quadre següent: 
 

Concepte (anual) Import €, IVA no inclòs 
Import vigent del contracte 1.341.934,35 
Import de la modificació  42.936,84 
Nou import del contracte a partir 01-01-16 1.384.871,19 

 
S’adjunta com a annex al present acord l’actualització de la relació de dependències 
municipals incloses en el servei de neteja objecte del contracte. 
 
SEGON.- Condicionar l’eficàcia i executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal per a l’exercici 2016.” 
 

ANNEX. Dependències municipals incloses dins del se rvei de neteja 

1) Centres de Serveis Socials, Salut i Programes 

 
- Casal de Joves La Kampana, Pl. Icària, s/n 

- Centre Obert Font dels Capellans, Font dels Capellans, oct. 11 baixos. 

- Centre Obert La Balconada, Passeig de Sant Jordi, local 14. 

- Centre Obert Sergi Aguilera, C/ Bernat Oller, 18. 

- Dispensari Pare Ignasi Puig, Habitatges Pare Ignasi Puig, Barri Xup. 

- Dispensari Sant Pau, C/ Cardener, 12-14 1r. 

- EBAS Llevant, C/ Sant Blai, 12-14 1r. 
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- EBAS Ponent, C/ Bernat Oller, 14-16. 

- Edifici Joan Amades, C/ Sant Blai cant C/ Sant Llàtzer. 

- Les Saleses, C/ Saleses, 10. 

- Punt de Trobada, C/ Bruc, 112-114 3a. 

- Servei d’Informació i Atenció a la Dona i EBAS Centre, C/ Canal, 6. 

2) Centres d’educació 

 
- Escola Bages, C/ Sèquia, 55. 

- Escola Flama, C/ Comtes de Barcelona, s/n Pineda de Bages. 

- Escola Ítaca, Ctra. Pont de Vilomara, 127-141. 

- Escola La Font, C/ Sant Cristòfol, 43-45. 

- Escola La Sèquia, C/ Camí vell de Santpedor, 36-38. 

- Escola Pare Algué, C/ Mn. Jacint Verdaguer, 16-22. 

- Escola Pare Ignasi Puig, Habitatges Pare Ignasi Puig, Barri Xup. 

- Escola Puigberenguer, C/ Núria, s/n. 

- Escola Renaixença, Pl. Independència, 1. 

- Escola Sant Ignasi, C/ Mestre Albagès, 1-3. 

- Escola Serra i Hunter, Passeig de Sant Jordi, s/n. 

- Escola Valldaura, C/ Ausiàs March, 14-18. 

- Escola d’Arts, C/ Infants, 2. 

- Conservatori de Música, C/ Ignasi Balcells, 12-14. 

- Escola d’Adults, C/ Verge de l’Alba, 5-7 1r. 

- Llar d’Infants Estel, C/ Bruc, 112-114 bxos. 

- Llar d’Infants Llum, C/ Sant Antoni Abat, 13. 

- Llar d’Infants Lluna, Passeig de Sant Jordi, s/n. 

- Llar d’Infants Petit Príncep, Av. Dolors, 33. 

3) Centres Culturals 

 
- Arxiu Comarcal, Via Sant Ignasi, 40 1r. 

- Biblioteca Comarcal, Pg. Pere III, 27 1r. 

- Casal Escodines, C/ Sant Bartomeu, 50 

- Centre Cívic Selves i Carner, C/ Bernat Oller, 14-16. 

- Centre Cultural, Pg. Pere III, 27 bxos. 

- Centre d’Interpretació de la Manresa Ignasiana, C/ Mestre Blanch, 2. 

- Centre d’Interpretació Medieval, C/ Balç, s/n. 

- Museu Comarcal, Via Sant Ignasi, 40. 

- Serveis Generals de Cultura, Pg. Pere III, 27 bxos. 

4) Centres Esportius 

 
- Camp de futbol de terra del Congost, Zona esportiva El Congost. 

- Camp de futbol Mion Puigberenguer, Zona esportiva Mion Puigberenguer. 

- Camp de futbol Pare Ignasi Puig, Habitatges Pare Ignasi Puig, Barri Xup. 

- Complex Vell Congost, Zona esportiva El Congost. 

- Estadi Atletisme, Zona esportiva El Congost. 
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- Estadi de Gespa del Congost, Zona esportiva El Congost. 

- Pavelló Nou Congost, Zona esportiva El Congost. 

- Pavelló Pujolet, C/ Sant Fruitós, 28-32. 

5) Centres Administratius 

 
- Casa Caritat: SOFES, C/ Verge de l’Alba, 5-7. 

- Casa Consistorial, Plaça Major, 1. 

- Edifici Infants, Ctra. de Vic, 16. 

- Edifici Plaça Major, 5, Plaça Major, 5. 

- La Florinda, C/ Bruc, 33. 

- Magatzem de manteniment, C/ Edison cant. C/ Ramon Farguell. 

- Palau Firal, C/ Castelladral, 5-7 

6) Altres centres 

 
- Cementiri Municipal, Ctra. de Sant Joan, s/n. 

- Centre de Normalització Lingüística, Pg. Pere III, 68 entresòl. 

- Oficina de Turisme, Plaça Major, 9-10. 

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. 
 
 
3.2.2 Aprovar, si escau, la devolució de garantia d el contracte de serveis que 

consisteix en el manteniment d’instal·lacions de pr otecció dels elements 
d’extinció contra incendis de diversos edificis mun icipals 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 25 
de novembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. En data 25 de setembre de 2009, l’Ajuntament de Manresa va adjudicar 
definitivament el contracte de serveis que consisteix en el manteniment 
d’instal·lacions de protecció dels elements d’extinció contraincendis de diversos 
edificis municipals, a favor de l’entitat mercantil TECNO SEGURETAT ANOIA, 
S.L. amb CIF B-63.449.524, amb un pressupost màxim d’execució anual de 
5.272,60 €, IVA no inclòs. 

 
El contracte es va formalitzar el dia 5 d’octubre de 2009, amb una durada inicial de 
quatre anys, prorrogable per dos anys més. 

 
II. En data 24 de setembre de 2009, la mercantil TECNO SEGURETAT ANOIA, S.L. 

va constituir la garantia definitiva del contracte, per un import de 1.581,78 €. 
 
III. Finalitzada la vigència del contracte, el cap de la Secció d’Equipaments Municipals, 

una vegada contrastat el compliment de l’objecte del servei i essent satisfactori, ha 
informat favorablement la devolució de la garantia dipositada. 
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IV. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 25 de novembre 
de 2015, en què conclou que havent finalitzar el servei amb conformitat, s’escau 
retornar la garantia definitiva del contracte. 

 
Consideracions legals 
 
Primera. Devolució de la garantia definitiva del co ntracte.  D’acord amb l’article 90 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la garantia definitiva dels 
contractes serà retornada un cop acabat el període de garantia i acomplerta 
satisfactòriament la prestació, sempre que no existeixin responsabilitats imputables al 
contractista. 
 
Així, és procedent la devolució de la garantia definitiva constituïda per TECNO 
SEGURETAT ANOIA, S.L., de conformitat amb l’informe tècnic indicat a l’antecedent 
tercer. 
 
Segona. Òrgan municipal competent.  Per raó de la durada del contracte, l’òrgan 
competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la Corporació, en la seva condició 
d’òrgan de contractació.  
Tanmateix, mitjançant acord del Ple de data 30 de juny de 2015, publicat en el BOPB el dia 
22 de juliol de 2015, s’ha delegat aquesta facultat a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot aixó, com a regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Tornar a l’entitat mercantil TECNO SEGURETAT ANOIA SL (CIF B-63.449.524), amb 
domicili al C. Gran Bretanya, núm. 1 – 08700 d’Igualada, l’import de 1.581,78 €, que 
correspon a la garantia definitiva constituïda per respondre del compliment del contracte de 
serveis que consisteix en el manteniment d’instal·lacions de protecció dels ele ments 
d’extinció contraincendis de diversos edificis muni cipals , que l’Ajuntament de 
Manresa li va adjudicar definitivament el dia 25 de setembre de 2009, amb fonament al 
compliment contractual, no havent-se detectat cap incidència.” 
 
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. 
 
 
3.2.3 Aprovar, si escau, la Memòria valorada de les  obres de “ Pavimentació d’un 

solar situat a la carretera C-1411 b”. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 24 
de novembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets  
 
1. Els Serveis tècnics de la Secció d’Obra Pública dels Serveis al Territori han redactat 

la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Pavimentació d’un 
solar situat a la carretera C-1411 b“, amb un pressupost per al coneixement de 
l’administració de Quaranta-un mil nou-cents sis euros amb cinquanta-q uatre 
cèntims (41.906,54 €), més Vuit-mil vuit-cents euro s amb trenta-set euros 
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(8.800,37 €) en concepte del 21% d’IVA, resultant u n import total de Cinquanta 
mil set-cents sis euros amb noranta-un cèntims (50. 706,91 €).  

 
2. Les obres de la present Memòria tenen per objecte la pavimentació d’un solar situat 

al costat nord de la carretera C-1411 b, en el tram que llinda amb el Pont de Sant 
Francesc, i amb l’accés de vianants a les instal·lacions de RENFE, que té l’ús 
d’aparcament. La intervenció consisteix en dotar la superfície, actualment en terres, 
d’un paviment homogeni que millori les condicions d’accessibilitat i seguretat per als 
ciutadans que en fan ús.  

 
3. El vigent Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística  –aprovat definitivament el 

23 de maig de 1997– qualifica l’àmbit objecte d’intervenció de Sistema d’Espais 
Lliures, Clau D, Parc del Cardener.   

 
4. La Memòria inclou un Estudi bàsic de seguretat i salut . 
 
5. En el pressupost municipal vigent no hi figura cap aplicació pressupostària  per 

atendre l’execució de l’obra objecte de la present Memòria.  
 

Fonaments de dret  
 
1. Les obres compreses en l’actuació que es proposa realitzar tenen la consideració de 

reparacions menors i d’obres de conservació i mante niment  .  
  
2. L’article 34 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat 

per Decret 179/95, de 13 de juny, disposa que per a l’execució de les obres que 
tinguin la consideració de reparacions menors, només és necessària la següent 
documentació mínima:  

a. El pressupost 
b. Memòria i documentació tècnica  on es defineixin els treballs que exigeixen 

les reparacions. 
 

3. L’article 37.6 del ROAS ens diu que per a les obres consistents en conservació i 
manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els 
edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la corporació aprovi la 
documentació mínima a què fa referència l’article 34 

 
4. Els articles 59.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 58.4 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, les administracions poden acordar, per raons d’interès 
públic, la publicació dels actes administratius  a la seu electrònica i en el butlletí 
oficial corresponent, quan les persones destinatàries són una pluralitat 
indeterminada.  

 
5. 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 
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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 púb lic , l’exercici 
d’aquesta atribució, per als projectes amb PCA fins a 300.000,00 €.  

 
6. A manca d’una referència específica a les competències per a l’aprovació de 

Memòries valorades, procedeix l’aplicació analògica  de les normes que regulen les 
competències d’aprovació dels projectes d’obres, d’acord amb el principi d’aplicació 
de les normes jurídiques de l’article 4.1 del Codi civil. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de 
l’acord següent : 
 
Primer.- Aprovar la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada 
“Pavimentació d’un solar situat a la carretera C-14 11 b“, amb un pressupost per al 
coneixement de l’administració de Quaranta-un mil nou-cents sis euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (41.906,54 €), més Vuit-mi l vuit-cents euros amb trenta-
set euros (8.800,37 €) en concepte del 21% d’IVA, r esultant un import total de 
Cinquanta mil set-cents sis euros amb noranta-un cè ntims (50.706,91 €).  
 
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació de la Memòria a la seu electrònica i en el Butlletí 
Oficial de la Província.”  
 
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. 
 
 
3.2.4 Aprovar, si escau, la Memòria valorada de les  obres de “ Pavimentació d’un 

tram de vorera de la Via de Sant Ignasi”. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 24 
de novembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets  
 
1. Els serveis tècnics de la Secció d’Obra Pública dels Serveis al Territori han redactat 

la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Pavimentació d’un 
tram de la vorera de la Via Sant Ignasi“, amb un pressupost per al coneixement de 
l’administració de Trenta-tres mil sis-cents vint-i-sis euros amb seta nta-tres 
cèntims (33.626,73 €), més Set mil seixanta-un euro s amb seixanta-un cèntims 
(7.061,61€), en concepte del 21% d’IVA, resultant u n import total de Quaranta 
mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb trenta-quatre  cèntims (40.688,34 €).    

 
2. Les obres de la present Memòria tenen per objecte la urbanització d’un tram de 

vorera situat a la Via sant Ignasi, que enllaça un altre tram de vorera recentment 
urbanitzada, per tal de donar continuïtat als itineraris de vianants, seguint els 
mateixos criteris materials i compositius emprats en els trams ja executats. La 
Memòria descriu les diferents actuacions que comprèn la proposta.   

 
3. El vigent Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística –aprovat definitivament el 23 

de maig de 1997–  qualifica l’àmbit objecte d’intervenció de Sistema Viari (Clau A1 ).  
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4. La Memòria inclou un Estudi bàsic de seguretat i salut . 
 
5. En el pressupost municipal vigent no hi figura cap aplicació pressupostària  per 

atendre l’execució de l’obra objecte de la present Memòria.  
 

Fonaments de dret  
 
1. Les obres compreses en l’actuació que es proposa realitzar tenen  la consideració 

de reparacions menors i d’obres de conservació i mante niment  .  
  
2. L’article 34 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat 

per Decret 179/95, de 13 de juny disposa que per a l’execució de les obres que 
tinguin la consideració de reparacions menors, només és necessària la següent 
documentació mínima:  

a. El pressupost 
b. Memòria i documentació tècnica  on es defineixin els treballs que exigeixen 

les reparacions. 
 

3. L’article 37.6 del ROAS ens diu que per a les obres consistents en conservació i 
manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els 
edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la corporació aprovi la 
documentació mínima a què fa referència l’article 34 

 
4. Els articles 59.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 58.4 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, les administracions poden acordar, per raons d’interès 
públic, la publicació dels actes administratius  a la seu electrònica i en el butlletí 
oficial corresponent, quan les persones destinatàries són una pluralitat 
indeterminada.  

 
5. 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 púb lic , l’exercici 
d’aquesta atribució, per als projectes amb PCA fins a 300.000,00 €.  

 
6. A manca d’una referència específica a les competències per a l’aprovació de 

Memòries valorades, procedeix l’aplicació analògica  de les normes que regulen les 
competències d’aprovació dels projectes d’obres, d’acord amb el principi d’aplicació 
de les normes jurídiques de l’article 4.1 del Codi civil. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de 
l’acord següent : 
 
Primer.- Aprovar la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada 
“Pavimentació d’un tram de la vorera de la Via Sant  Ignasi“, amb un pressupost per 
al coneixement de l’administració de Trenta-tres mil sis-cents vint-i-sis euros amb 
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setanta-tres cèntims (33.626,73 €) ,més Set mil sei xanta-un euros amb seixanta-un 
cèntims (7.061,61€), en concepte del 21% d’IVA, res ultant un import total de 
Quaranta mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb tren ta-quatre cèntims (40.688,34 €). 
 
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació de la Memòria a la seu electrònica i en el Butlletí 
Oficial de la Província.”  
 
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. 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 peril losos sense llicència 
(SPU.SAN 29/2015). 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Sanitat, d’1 de desembre de 
2015, 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 animal 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. La seva manca podrà ser considerada 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. 
 
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 al 
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 del dia 2 
d’octubre de 2015, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini dels deu 
dies següents a la publicació. 
 
En data 16 d’octubre de 2015 la instructora del procediment va formular la proposta de 
resolució, que no va poder ser notificada a l’interessat i es va publicar al Butlletí Oficial de 
l’Estat del dia 29 d’octubre de 2015, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre els 
deu dies següents a la publicació. 
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
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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.- IMPOSAR  una sanció al sr. XXX (DNI XXX), domiciliat  al Bloc de vivendes 
Francesc Cots, 10 3r 2a  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. La manca de pagament dins el termini voluntari, donarà lloc al 
seu cobrament pel 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 ll icència (SPU.SAN 
69/2015). 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Sanitat, d’1 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“La regidora delegada de sanitat va incoar el dia 13 de maig de 2015 un expedient de 
protecció d’animals en relació a una gossa creuada de bòxer amb American 
Staffordshire, propietat del sr. XXX amb DNI núm. 39346992H, domiciliat al carrer de la 
Pau, 44 2n 1a de Manresa. A la resolució se li ordenava i atorgava un termini per què 
sol·licités la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos, amb l’advertiment que l’incompliment podria comportar la incoació d’expedient 
sancionador.  
 
Un cop transcorregut el termini atorgat, el sr. XXX no ha sol·licitat 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 
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administrativa. El fet de no disposar de la llicència administrativa podrà ser considerada 
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. 
 
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 domiciliat al 
carrer de la Pau, 42-44 2n 1a de Manresa per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Una infracció consistent en estar en possessió d’un gos potencialment perillosos 
sense disposar de la Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, 
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 l’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 
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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.” 
 
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,  


