ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número: 38/2015
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 21 de juliol de 2015
Horari: 12:30 a 12:40
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Antoni Llobet Mercadé
M. Mercè Rosich Vilaró
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
Ordre del dia

1.

Acceptació de la delegació de competències del Ple

Acceptació expressa de la delegació de competències a la Junta de Govern Local, com a
òrgan col·legiat, conferida per acord de Ple de data 30 de juny de 2015, concretament en el
seu punt primer.
2.

Àrea d’Hisenda i Governació

2.1

Regidoria delegada d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió
administrativa de la gestió del servei públic del mercat municipal de
Puigmercadal.
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2.1.2 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 de la ciutat, segons proposta de data
9 de juliol de 2015.
2.1.3 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 de la ciutat, segons una segona
proposta de data 9 de juliol de 2015.
2.1.4 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants, per a la
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat per la prèvia declaració
d’especial interès o utilitat municipal de les obres corresponents.
2.1.5

Aprovar, si escau, l’autorització per substituir dos vehicles de l’actual flota del servei
públic de transport urbà de viatgers de Manresa, per dues noves unitats de vehicles
híbrids.

2.1.6

Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat a
l’antiga església de Casa Caritat, a favor de l’entitat Colla Castellera Tirallongues.

2.1.7

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’autorització
per al refinançament del deute corresponent al préstec hipotecari constituït sobre la
concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un complex cívic, cultural,
esportiu i de serveis anomenat Ateneu les Bases.

3.

Àrea de Territori i Millora Urbana

3.1

Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural

3.1.1 Aprovar, si escau, la 4a revisió de preus de la concessió administrativa que
consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i
neteja urbana del municipi de Manresa.
4.

Assumptes sobrevinguts

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals)

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del
dia de la convocatòria.
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1.

Acceptació de la delegació de competències del Ple

Acceptació expressa de la delegació de competències a la Junta de Govern Local,
com a òrgan col·legiat, conferida per acord de Ple de data 30 de juny de 2015,
concretament en el seu punt primer.
Prèvia deliberació, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels 7 membres presents,
acorda acceptar la delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local, com a òrgan
col·legiat, conferida per acord del Ple de data 30 de juny de 2015, concretament en el
seu punt primer, que diu el següent:
“Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es
relacionen a continuació:
1.

Exercir les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària. (art. 22.2.j LRBRL)

2.

La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. (art. 22.2.k LRBRL)

3.

La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost - excepte de les de tresoreria, que li
correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada
moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici
anterior- tot això de conformitat amb el que diu la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. (art. 22.2.m LRBRL)

4.

Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas,
els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions
plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada de 6.000.000.- euros. (Disp. Addic. Segona TRLCSP).
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades
de l’esmentada delegació principal.

5.

Adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició
de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor superi l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del
patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge ni la quantia indicats.
(Disp. Addic. Segona TRLCSP).

6.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l'article
103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7.

La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal.
(arts. 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre)
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8.

La Imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus
derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
(Art. 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos)

9.

L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics, excepte la
modificació anual del preu públic “Manresa Salut i Esport”, que serà
competència del Ple de la corporació. (Art. 22,2,e) LRBRL)

10.

Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos, fins a un import màxim de pressupost per a coneixement de
l’Administració de 300.000 € (IVA exclòs) (Art. 22,2,ñ) LRBRL).”

2.

Àrea d’Hisenda i Governació

2.1

Regidoria delegada d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, la devolució de la garantia definitiva del contracte de
concessió administrativa de la gestió del servei públic del mercat municipal
de Puigmercadal.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de
juliol de 2015, que es transcriu a continuació:

“Antecedents
I.

El Ple de la Corporació, en sessió de 18 de desembre de 2000, va adjudicar la
concessió administrativa de la gestió del servei públic del mercat municipal de
Puigmercadal, a favor de la mercantil MERCAT PUIGMERCADAL SL.

II.

En data 27 de desembre de 2000, l’entitat mercantil Mercat Puigmercadal SL va
dipositar a la Caixa de la Corporació de l’Ajuntament de Manresa, una fiança d’un
milió dues-centes seixanta-set mil dues-centes noranta pessetes (avui, set mil siscents setze euros amb cinquanta-set cèntims) en metàl·lic, en concepte de garantia
definitiva de la concessió.

III. En virtut del document de cessió de crèdit de data 22 de juny de 2015, que obra a
l’expedient, la mercantil Mercat Puigmercadal SL va transferir al senyor XXX els drets
de crèdit, per import de 7.616,57 €, que ostenta enfront l’Ajuntament de Manresa, en
virtut de la fiança dipositada a la Caixa de la Corporació com a garantia definitiva de la
concessió administrativa del servei de gestió i explotació del Mercat Municipal de
Puigmercadal, en data 27 de desembre de 2000.
IV. En data 3 de juliol de 2015, el cap de Secció d’Activitat Econòmica ha emès un informe
en què conclou que la prestació del servei s’ha produït correctament, que el contractista
ha realitzat la gestió de forma continuada i no s’observen motius que impedeixin la
devolució de la garantia dipositada.
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V.

La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 7 de juliol de 2015, en
què conclou que havent finalitzat el servei amb conformitat, i d’acord a la cessió de
crèdit subscrita pel concessionari, s’escau retornar la garantia definitiva del contracte al
senyor XXX (XXX).

Consideracions jurídiques
1. L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, diu
literalment que aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia, i transcorregut el
temps de la mateixa, es dictarà acord de devolució de la garantia o cancel·lació
de l’aval.
2. 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 l’article 22 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
la disposició addicional segona del TRLCSP.
Tanmateix, per acord del Ple de 30 de juny de 2015, l’exercici d’aquesta
competència ha estat delegat a la Junta de Govern Local.

Per tot això, com a tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent

ACORD
Tornar al senyor XXX, titular del DNI XXX, amb domicili al carrer XXX de XXX, l'import
de set mil sis-cents setze euros amb cinquanta-set cèntims (7.616,57 €), que corresponen
a la garantia definitiva constituïda per respondre del compliment del contracte de
concessió administrativa de la gestió del servei públic del mercat municipal de
Puigmercadal, adjudicat per acord del Ple de la Corporació de 18 de desembre de 2000,
amb fonament al compliment contractual i a la cessió de crèdit subscrita pel concessionari.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
2.1.2 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 de la ciutat, segons
proposta de data 9 de juliol de 2015.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de juliol 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.
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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.
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/2015000228 (GTR.ICI/2015000309 - LLI.COM/2015000203)
Descripció obres: Canvi de terra i mobles de la cuina a l'Avda. Bases de Manresa, 3539-2n.-1a.
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/2015000230 (GTR.ICI/2015000313 - LLI.COM/2015000206)
Descripció obres: Encimentar part del jardi privat situat a l'habitatge del passatge Joan
Miró, 48
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 PG. PERE III 18
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000231 (GTR.ICI/2015000314 - LLI.COM/2015000207
Descripció obres: Rehabilitar terrat al Passeig Pere III, 18
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/2015000234 (GTR.ICI/2015000316 - LLI.COM/2015000210
Descripció obres: Reforma interior de bany a La Parada, 115è.-3a.
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: IMMOBILIARIA PUIGDELLIVOL, SL
representat per VALLESPI PUIGDELLIVOL JOSEP
Expedient: GTR.ICB/2015000244 (GTR.ICI/2015000389 - LLI.OBM/2015000072
Descripció obres: Col·locació d'ascensor en edifici plurifamiliar al C/. Martí i Julià, 26
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/2015000246 (GTR.ICI/2015000330 - LLI.COM/2015000217)
Descripció obres: Canviar esglaó d'entada al C/. Sant Miquel, 39-baixos
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: COMUNITAT PROPIETARIS C/LLEIDA 2-4-6
Expedient: GTR.ICB/2015000253 (GTR.ICI/2015000378 - LLI.OBM/2015000076)
Descripció obres: Reforç biguetes balcons façana posterior al C/. Lleida, 2
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: CENTRE DE CAPACITACIO AGRARIA DE MANRESA
Expedient: GTR.ICB/2015000254 (GTR.ICI/2015000341 - LLI.COM/2015000223)
Descripció obres: Obres de manteniment a l'escola agrària (Can Poc Oli)
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: IMMOBILIARIA PUIGDELLIVOL, SL
representat per JUBERT FRANCES OLIVIA
Expedient: GTR.ICB/2015000255 (GTR.ICI/2015000342 - LLI.COM/2015000224)
Descripció obres: Posar terra de gres al C/. Martí i Julià, 26-4t.-3a,
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/2015000256 (GTR.ICI/2015000343 - LLI.COM/2015000225)
Descripció obres: reforma de bany al C/. Sant Maurici, 43-3r.
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/2015000263 (GTR.ICI/2015000352 - LLI.COM/2015000232)
Descripció obres: Canvi de portes de balcons i finestres i reforma cuina al C/. Cadí, 26
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: ASEPEYO
Expedient: GTR.ICB/2015000268 (GTR.ICI/2015000363 - LLI.COM/2015000241)
Descripció obres: Reforma interior de banys existents al C/. Circumval·lació, 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
d'immobles, en qualsevol indret del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest
article
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000276 (GTR.ICI/2015000371 - LLI.COM/2015000245)
Descripció obres: Desplaçar paret del dormitori a l'Avda. Dolors, 70-9è.-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: COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ST.BLAI 26
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000280 (GTR.ICI/2015000383 - LLI.COM/2015000250)
Descripció obres: Col·locació envà pluvial al C/. Sant Blai, 26
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/2015000282 (GTR.ICI/2015000379 - LLI.COM/2015000253)
Descripció obres: Canvi de rajoles i paviment cuina a l'habitatge situat al Grup Pare
Ignasi Puig, 24-4t.-1a.
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 C/ CIRCUMVAL.LACIÓ, 44
Expedient: GTR.ICB/2015000284 (GTR.ICI/2015000387 - LLI.COM/2015000254)
Descripció obres: Restauració de paret mitjanera esquerra (instal·lació envà pluvial) al
C/. Circumval.lació, 44
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/2015000286 (GTR.ICI/2015000388 - LLI.COM/2015000256)
Descripció obres: Canvi de teulada al C/. Sant Benet, 30
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: COMUNITAT DE PROPIETARIS MOSSEN SERAPI FARRE 25
Expedient: GTR.ICB/2015000287 (GTR.ICI/2015000391 - LLI.COM/2015000257)
Descripció obres: Canviar paviment entrada comunitat al C/. Mossèn Serepi Farré, 25
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/2015000288 (GTR.ICI/2015000393 - LLI.COM/2015000258)
Descripció obres: Reforma parcial de bany al C/. Lluís Millet, 8-10-4t.-4a.
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/2015000289 (GTR.ICI/2015000398 - LLI.COM/2015000259)
Descripció obres: Canvi rajoles i paviment de cuina a l'habitatge situat al Passeig de
Pere III, 41-3r.-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: MESICA ACTIUS, SL
Expedient: GTR.ICB/2015000294 (GTR.ICI/2015000402 - LLI.COM/2015000263)
Descripció obres: Obres de millora habitatge Cra. de Vic, 140-6è.-1a.
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/2015000295 (GTR.ICI/2015000401 - LLI.COM/2015000265)
Descripció obres: Canviar rajoles i mobles de la cuina al C/. Pau Casals, 7-2n.-1a.
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/2015000296 (GTR.ICI/2015000400 - LLI.COM/2015000266)
Descripció obres: Reforma de bany a la Ctra. Santpedor, 72
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/2015000301 (GTR.ICI/2015000405 - LLI.COM/2015000269)
Descripció obres: Reforma de bany al Passeig de Pere III, 96-4t.-1a.
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/2015000302 (GTR.ICI/2015000406 - LLI.COM/2015000270)
Descripció obres: Substitució de paviment de pis i enrajolat a la cuina del C/. Pau
Casals, 19-21-1r.-3a.
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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
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000307 (GTR.ICI/2015000412 - LLI.COM/2015000276)
Descripció obres: Reforma interior de cuina al C/. Gaudi, 5-7
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 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
2.1.3 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 de la ciutat, segons una
segona proposta de data 9 de juliol de 2015.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de juliol 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.
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/2014000038 (GTR.ICI/2014000195 - LLI.OBM/2014000014)
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Descripció obres: Substitució de coberta al C/. Callús, 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: COMUNITAT DE PROPIETARIS C/BARCELONA,18-20 C/GINJOLER 11-1315
Expedient: GTR.ICB/
2015000139 (GTR.ICI/2015000296 - LLI.OBM/2015000037)
Descripció obres: Arranjament forjat al C/. Barcelona, 18-20, cantonada C/. Ginjoler, 1113-15
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: XXX
Expedient: GTR.ICB/
2015000155 (GTR.ICI/2015000336 - LLI.OBM/2015000043
Descripció obres: Reposició de coberta en cobert a l'interior de l'illa al C/. Sant Valentí,
17
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: RIPO SERVI, S.L.
representat per GIL YUSTE IVAN
Expedient: GTR.ICB/
2015000166 (GTR.ICI/2015000232 - LLI.COM/2015000148
Descripció obres: Reparació de façana al C/. Cintaries, 1
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/
2015000185 (GTR.ICI/2015000263 - LLI.COM/2015000166
Descripció obres: Reparar canal pluvial en planta sota coberta al C/. Doctor Esteve, 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
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/
2015000188 (GTR.ICI/2015000270 - LLI.COM/2015000170)
Descripció obres: Reforma de cuina al C/. Gaudi, 11-13-5è.-1a.
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/
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2015000189 (GTR.ICI/2015000268 - LLI.COM/2015000171)
Descripció obres: Canviar terra del pis a La Balconada, bloc 29-4t.-3a.
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: COMUNITAT DE PROPIETARIS AV.TUDELA 37
Expedient: GTR.ICB/2015000190 (GTR.ICI/2015000267 - LLI.COM/2015000172)
Descripció obres: Reparació terrat comunitari de l'habitatge situat a l'Avda Tudela, 37baixos
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/2015000197 (GTR.ICI/2015000277 - LLI.COM/2015000178)
Descripció obres: Canvi de rajoles de la cuina i bany i banyera per plat de dutxa i
parquet a tot el pis a la Crta. de Cardona, 48-2n.-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/2015000198 (GTR.ICI/2015000280 - LLI.COM/2015000179)
Descripció obres: Reparació puntual dels sota balcons del C/. Carrió, 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
Expedient: GTR.ICB/2015000199 (GTR.ICI/2015000347 - LLI.OBM/2015000052)
Descripció obres: Nova distribució del pis al C/. Barcelona, 9-6è.-1a.
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/2015000210 (GTR.ICI/2015000290 - LLI.COM/2015000188)
Descripció obres: Reformar bany i cuina al Camí Vall del Paradis, 2-5è.-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/2015000211 (GTR.ICI/2015000292 - LLI.COM/2015000190)
Descripció obres: Reforma de bany, cuina i canvi de finestres al C/. Sant Antoni Ma.
Claret, 34
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: COMUNITAT DE PROPIETARIS SARRET I ARBÓS 38-42
Expedient: GTR.ICB/2015000212 (GTR.ICI/2015000293 - LLI.COM/2015000191)
Descripció obres: Reparar pert interior en mal estat al C/. Sarret i Arbós, 36-42
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/2015000217 (GTR.ICI/2015000385 - LLI.OBM/2015000062)
Descripció obres: Reforma de planta baixa i instal.lació d'ascensor a la Cra Pont de
Vilomara, 14
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/2015000218 (GTR.ICI/2015000297 - LLI.COM/2015000194)
Descripció obres: Reforma cuina, bany i finestres al C/. Tarragona, 24-àtoc-5è.
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/2015000219 (GTR.ICI/2015000300 - LLI.COM/2015000195)
Descripció obres: Reforma bany a La Parada, 11-4t.-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: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL BLOC NÚMERO 3 DE LA PARADA
Expedient: GTR.ICB/2015000222 (GTR.ICI/2015000305 - LLI.COM/2015000197)
Descripció obres: Reparació canaleres habitatge situat al Grup La Parada, Bloc, 3
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/2015000223 (GTR.ICI/2015000306 - LLI.COM/2015000198)
Descripció obres: Reforma de cuina i bany al C/. Lluis Millet, 20
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/2015000226 (GTR.ICI/2015000304 - LLI.COM/2015000201)
Descripció obres: Reformar cuina i bany al C/. Pere Vilella, 1-4t.-3a.
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/2015000227 (GTR.ICI/2015000311 - LLI.COM/2015000202)
Descripció obres: Adequació de banys i cuina al C/. Puigterrà de Baix, 7-9
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 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
2.1.4 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants, per a
la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat per la prèvia
declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres corresponents.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de juliol 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.
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/2015000101 (GTR.ICI/2015000291 - LLI.OBM/2015000028)
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Dos de Maig, 18
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.
Sol·licitant: PHONE KING SL
Expedient: GTR.ICB/2015000130 (GTR.ICI/2015000196 - LLI.COM/2015000119)
Descripció obres: Condicionament local comercial a la Muralla del Carme, 13-baixos
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Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació de façanes del
Centre històric.
Sol·licitant: XXX
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000135 (GTR.ICI/2015000380 - LLI.OMA/2015000008
Descripció obres: Rehabilitació estructura d'edifici existent al C/. Born, 1
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000141 (GTR.ICI/2015000384 - LLI.OBM/2015000038
Descripció obres: Reforma de dúplex al C/. Santa Llúcia, 24
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació de façanes del
Centre històric.
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS C/ RAMON LLULL, 1
Expedient: GTR.ICB/2015000195 (GTR.ICI/2015000279 - LLI.COM/2015000177
Descripció obres: revestiment de galeries al C/. Ramon Llull, 1 i 3
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95% de la quota a l'empara de l'apartat 7 a de
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en
qualsevol indret del terme municipal
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000209 (GTR.ICI/2015000288 - LLI.COM/2015000186)
Descripció obres: Reforma de cornisa al C/. Bailèn, 9
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95% de la quota a l'empara de l'apartat 7 a de
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en
qualsevol indret del terme municipal
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000213 (GTR.ICI/2015000294 - LLI.COM/2015000192)
Descripció obres: Reforma de cuina i bany al C/. Urgell, 41-1er. pis
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació de façanes del
Centre històric.
Sol·licitant: IMMOGESPAT F-C,S.L.
representat per FARRES CASAS SALVADOR
Expedient: GTR.ICB/2015000233 (GTR.ICI/2015000317 - LLI.COM/2015000209)
Descripció obres: Reforma de banys, cuina i col·locació de parquet al C/. Sant Salvador,
19-2n.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació de façanes del
Centre històric.
Sol·licitant: GRUPINVER BCN XXI SL
representat per CARMONA MILLAN CARME
Expedient: GTR.ICB/2015000260 (GTR.ICI/2015000348 - LLI.COM/2015000228)
Descripció obres: Reforma d'espai comunitari al C/. Beates, 3
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació de façanes del
Centre històric.
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Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C/BERNAT DE CABRERA 10-12
Expedient: GTR.ICB/2015000267 (GTR.ICI/2015000362 - LLI.COM/2015000240)
Descripció obres: Col·locació envà pluvial a l'habitatge situat al C/. Bernat de Cabrera,
10-14
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95% de la quota a l'empara de l'apartat 7 a de
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en
qualsevol indret del terme municipal
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2015000281 (GTR.ICI/2015000382 - LLI.COM/2015000252)
Descripció obres: Aïllament paret façana posterior al C/. Circumval·lació, 34
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95% de la quota a l'empara de l'apartat 7 a de
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en
qualsevol indret del terme municipal “

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
2.1.5

Aprovar, si escau, l’autorització per substituir dos vehicles de l’actual flota del
servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa, per dues noves unitats
de vehicles híbrids.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Mobilitat, de 13 de juliol de
2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil
Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I. Els
Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la concessió administrativa
que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers
del municipi de Manresa, amb un pressupost anual de dos milions set-cents
vint-i-cinc mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims (2.725.061,34 €), i una
vigència inicial de deu (10) anys.
La prestació del servei es va iniciar en data 1 d’octubre de 2013.
II. En data 10 d’octubre de 2014, Manresa Bus SA va comunicar a l’Ajuntament de
Manresa que en virtut dels compromisos adquirits en quant a la flota de vehicles
que presta el servei, tenia la intenció de procedir a substituir dos dels vehicles
actuals per uns altres d’híbrids.
III. En data 22 de maig de 2015, la cap de Secció de Mobilitat ha emès un informe en
què posa de relleu, que:
‘El Pla de Mobilitat de Manresa, entre d’altres millores de caràcter ambiental,
proposa que durant la renovació dels vehicles de la flota municipal, es
substitueixin els antics per nous adaptats al funcionament híbrid.
Durant l’any 2014 s’han realitzat proves amb diferents vehicles de tipus híbrid a la
ciutat per valorar les possibilitats i rendiment en el servei normal de transport
públic urbà en condicions reals.
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A partir d’aquests resultats s’ha observat empíricament que els diferents vehicles
híbrids provats registren un estalvi de combustible respecte els vehicles actuals
que oscil·len entre el 7% i el 24%, així com una reducció molt considerable de
l’emissió de soroll i partícules contaminants. També es valora positivament una
millora en la confortabilitat dels passatgers.
També s’ha realitzat un estudi comparatiu de valoració econòmica dels vehicles
híbrids provats, amb un vehicle estàndard de gasoil model euro 6. En el aquest
estudi s’ha tingut en compte el cost d’adquisició de cada un dels vehicles, el
consum real de combustible, i un increment de cost de manteniment en funció del
sistema híbrid del vehicle. Aquest estudi es realitza amb tres escenaris, amb tres
preus de gasoil.
Els resultats obtinguts ens indiquen que el model més competitiu dels híbrids
testats és el Model Man A 37 Euro6 híbrid. Aquest obté un resultat d’un estalvi de
combustible del 22% respecte els vehicles actuals de la flota, i tenint en compte
un increment de cost de manteniment del 10%, i una amortització dels vehicles a
14 anys, suposa un increment de cost anual de 2.907,46 euros amb el preu del
gasoil a 1,077€; valor que es veuria disminuït en cas d’increments del preu del
gasoil.
A la reunió de control de la concessió del servei de transport públic urbà de 18 de
setembre de 2014 es va valorar l’estudi comparatiu del resultat de les proves
entre vehicles híbrids i dièsels lliurat per part de l’empresa, resultant que el model
que s’adapta millor a les necessitats és el model de MAN A37 Euro 6 Hybrid de
12 m.’
Per tot això, l’informe conclou que a la vista dels resultats de les proves
realitzades a diferents vehicles híbrids i les corresponents ratios d’estalvi de
combustible, els avantatges mediambientals en reducció d’emissions de
partícules contaminants i de reducció del soroll, així com el resultat del
procediment d’adjudicació efectuat per la concessionària a favor de la proposta
de la mercantil Man Truck&Bus Iberia SAU; en la mesura que el vehicle
acompleix els requisits mínims establerts al plec així com els criteris de les
millores establertes al Pla de Mobilitat, s’escau autoritzar la substitució de dos
vehicles de la flota actual per dues unitats del model MAN LION’S CITY HYBRID
(A37 Hybrid) Euro 6.
IV. El Cap de Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha
emès un informe, en data 13 de juliol de 2015, en què conclou que la substitució
de dos vehicles de la flota actual de la concessió (concretament el 5 i el 6) per
dues noves unitats de vehicles híbrids que reuneixin les condicions estipulades
en el PPT, s’ajusta a dret.

Consideracions jurídiques
1a. Composició de la flota. La prescripció 3a del PPT que regeix la concessió adscriu al
servei un total de 17 vehicles, i preveia la renovació de la flota amb la substitució de dos
(2) vehicles durant l’exercici 2014.
Així mateix, regula les condicions mínimes exigibles que hauran de complir el nous
vehicles i el seu procediment d’adquisició, requerint l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Manresa per tal de formalitzar-ne la seva adquisició.
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Composició de la flota disponible
En aquest moment el servei té adscrits 17 vehicles (a l’annex 3 d’aquest plec figura una taula amb la
seva relació), i en hora punta en circulen 14. Per tant, hi ha 3 vehicles que són de reserva.
A partir de l’antiguitat dels vehicles adscrits en l’actualitat, durant el període de durada del contracte es
considera una renovació de la flota d’autobusos amb la següent estructura temporal provisional:

núm.

any
data entrada
provisional
en servei
nou vehicle

005

30-01-99

2014

006

30-01-99

2014

La flota actual està composta per autobusos estàndard i minibusos. En el moment de plantejar
l’adquisició de cada nou vehicle l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de l’adjudicatari, en decidirà la
tipologia.
Els nous vehicles hauran de complir com a mínim les condicions següents:
−

Hauran de ser adequats a les condicions de l’itinerari de transport urbà de Manresa

−

Hauran de complir amb els següents preceptes d’accessibilitat:
-

−
−

Rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, cadires de rodes i cotxets
de nens.
Espai interior destinat a la col·locació de cadira de rodes i cotxets de nens.
Reserva de seients per a persones amb mobilitat reduïda, senyalitzats i propers a
les portes d’accés.
Informació visual i sonora a bord dels vehicles (informació de propera parada,
correspondència, incidències...) per a persones amb discapacitats visuals i
auditives.
Suspensió amb sistema “kneeling” (agenollament).
Vehicles de pis baix continu, es manté el mateix nivell del terra des de la porta
d’entrada fins al final del vehicle (sense graons).

Aniran equipats amb aire condicionat.
Atesa l’evolució existent en el terreny de les noves tecnologies més sostenibles
mediambientalment aplicables als vehicles, l’Ajuntament de Manresa podrà, a mesura
que ho consideri oportú, exigir en un futur la incorporació d’aquest tipus de noves
tecnologies als nous vehicles adquirits i, si fos possible, també a la flota ja existent.

Per a qualsevol eventual adquisició de vehicles caldrà tenir en compte que la determinació de les
característiques bàsiques dels vehicles (complint sempre amb els requisits mínims detallats en aquest
punt del plec), així com la modalitat i els terminis de finançament, seran proposats per l’empresa
operadora, però hauran de comptar amb el vist i plau de l’Ajuntament de Manresa.
Amb aquest objectiu l’Ajuntament de Manresa delega en l’empresa operadora la gestió i adquisició
dels vehicles que siguin necessaris per al servei.
L’empresa haurà d’ajustar el procediment d’adquisició de vehicles a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre,
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis
postals, i també a altres normatives que li siguin d’aplicació. De totes formes, encara que el valor del
subministrament del vehicle sigui inferior a la quantitat mínima que ve marcada per la Llei 31/2007 per
a l’aplicació d’aquesta norma per adquisició de vehicles, es continuarà aplicant el mateix sistema.
En qualsevol cas, per tal de formalitzar l’adquisició de vehicles, l’empresa adjudicatària haurà de
comptar amb l’autorització de l’Ajuntament de Manresa.

2a. 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 del TRLCSP. No obstant això, per acord plenari de 30 de
juny de 2015 l’exercici d’aquesta competència es va delegar en la Junta de Govern
Local.
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Per tot això, com a regidora delegada de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, proposo
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
ACORD
Autoritzar la substitució de dos vehicles de la flota actual de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, per dues noves unitats del model Man A37 Euro 6
Hybrid, descrit a l’annex núm. 1 que s’adjunta al present acord.


Els vehicles hauran d’iniciar el servei amb tot l’equipament necessari i de
senyalització interior i exterior, segons la imatge visual del servei i d’accessibilitat,
així com, integrat al sistema SAE.



Les despeses d’amortització definitives ajustades a la data de posada a disposició
del servei, estimat inicialment per al 4t trimestre del 2015, s’incorporaran al
compte d’explotació de l’any en curs en el moment de la seva incorporació.”

ANNEX NÚM. 1
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
2.1.6

Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat
a l’antiga església de Casa Caritat, a favor de l’entitat Colla Castellera
Tirallongues.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de
juliol de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 9 de maig de 2007 es va signar el conveni regulador de la cessió d’ús del
local ubicat a l’antiga església de Casa Caritat a favor de l’entitat COLLA
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CASTELLERA TIRALLONGUES, amb una vigència de 6 anys comptats des de la
data de signatura del conveni.
II. En virtut del pacte quart, apartat a) d’aquest conveni, un cop exhaurit el termini de
vigència establert, les parts podran convenir de mutu acord i de forma expressa la
pròrroga de la cessió per períodes de 2 anys, prèvia comunicació amb una
antelació mínima de tres mesos.
III. El cap de la Secció de Cultura ha emès informe favorable a la pròrroga de
l’esmentada cessió d’ús en els termes acordats al conveni original.
IV. Mitjançant proveïment amb referència registre de sortida número 32.137/09.06.15,
es va donar audiència a la COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES per tal que en
el termini de 10 dies manifestés el seu interès a prorrogar la cessió d’ús pel període
indicat.
V. Segons escrit amb referència registre d’entrada número 37.595/07.07.15, l’entitat
en qüestió ha manifestat el seu interès a prorrogar la cessió d’ús per un període de
2 anys.
VI. El TAG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha
emès informe favorable al respecte, en data 8 de juliol de 2015.

Consideracions jurídiques
1a. Termini de la cessió d’ús. El punt quart, apartat a) d’aquest conveni diu literalment
així:
/... “a) La cessió d’ús tindrà una durada de 6 anys comptats des de la data de la
signatura del present conveni. Aquesta cessió podrà ser denunciada per qualsevol
de les parts, prèvia comunicació amb una antelació mínima de 3 mesos.
Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de
forma expressa la pròrroga de la cessió per períodes de 2 anys, prèvia
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos.”.../

2a. Audiència a l'interessat. S'ha practicat el tràmit d'audiència a l'entitat interessada, de
conformitat amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3a. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la
Corporació, atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament
de patrimoni dels ens locals. Tanmateix, aquesta competència ha estat delegada a la
Junta de Govern Local, en virtut de l’acord del Ple de la Corporació de 30 de juny de
2015.

Per tot allò exposat, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent
ACORD
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Prorrogar la cessió d’ús corresponent al local ubicat a l’antiga església de Casa Caritat a
favor de l’entitat COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES per un període de 2 anys, el
qual finalitzarà el 8 de maig de 2017.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.

2.1.7

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau,
l’autorització per al refinançament del deute corresponent al préstec hipotecari
constituït sobre la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació
d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu les Bases.

Motiu de la urgència: El refinançament del deute corresponent als préstecs hipotecaris
constituïts sobre la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació
d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu Les Bases, requereix
l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Manresa.
La concessionària Ateneu Les Bases, AIE, en data 15 de juliol de 2015, ha presentat una
proposta que comporta un seguit d’avantatges d’estalvi de costos financers i de reducció
de quotes a pagar que revertiran en una millora per a l’explotació de la concessió i en un
alleugeriment de les necessitats de tresoreria (amb una quitança de 2.000.000 €).
Atès que no va ser possible incloure aquesta proposta a l’ordre del dia de la Comissió
informativa d’Hisenda i Governació, que va tenir lloc el passat dia 15 de juliol de 2015.
Esperar a la propera Comissió informativa d’Hisenda i Governació, prevista per al proper
mes de setembre, comportaria la demora i paralització de l’operació fins a finals de
setembre la qual cosa suposaria entorpir els acords de la concessionària amb l’entitat
bancària que ofereix el refinançament.
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 7 membres presents, el
secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de juliol de
2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. L'Ajuntament de Manresa, en execució de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 20 de juliol de 2009, va adjudicar definitivament el contracte de concessió
d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació d’un complex cívic,
cultural, esportiu i de serveis, a favor de l’Agrupació d’Interès Econòmic ATENEU
LES BASES AIE.
L’objecte d’aquest contracte és la construcció i ulterior explotació d’un complex
cívic, cultural, esportiu i de serveis i la urbanització dels espais lliures exteriors
d’aquest àmbit.
II. L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 12 de
juliol de 2010, va autoritzar la constitució d’una hipoteca sobre la concessió. Les
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condicions de l’acord de finançament aprovades pel Consell d’Administració de
Caixa d’Estalvis Laietana, en el seu moment, preveien explícitament que el
finançament obtingut en l’operació es destinés a la construcció del complex cívic,
cultural, esportiu i de serveis, i es retornés en un període 20 anys, inferior al
termini de vigència de la concessió, i fixava:


L’import de la hipoteca en 8.900.000 €.



El tipus d’interès en el 4.25% durant el primer any.



Amb revisions semestrals del tipus lligades a l’EURIBOR més el 2.75%.



Amb una comissió d’apertura del 0.25% i una comissió de cancel·lació
anticipada de l’1%.

III. A instància d’Ateneu les Bases AIE, i mitjançant acords de la Junta de Govern
Local de 19 de novembre, 3 i 17 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa
va autoritzar la modificació de la hipoteca, per tal de millorar les condicions de
finançament del projecte, en els termes proposats per Bankia per a la
reestructuració del préstec:


Import de la hipoteca:

8.900.000,00 €.



Tipus d’interès:

Euríbor + 2,25 %.



Període de retorn del préstec:

25 anys, a comptar des de la data de la
novació.

IV. En data 15 de juliol de 2015, Ateneu les Bases AIE ha presentat una instància
sol·licitant autorització per al re finançament del deute financer contret amb
Bankia, que es tradueix en un compromís de quitança per import de 2.000.000 €.
La proposta de re finançament consisteix en substituir els préstecs actuals pels
següents:


Préstec 01585683234
per import de 6.100.000 € i un termini total de 384 mesos (amb 3
mesos de carència).
Tipus d’interès:
1.75% els 36 primers mesos.
Resta EURIBOR BOE (mitja mensual) + 2.25% amb revisió semestral.



Préstec 01585683837
per import de 500.000 € i un termini total de 384 mesos (amb 36
mesos de carència).
Tipus d’interès:
0% els 36 primers mesos.
Resta EURIBOR BOE (mitja mensual) + 2.25% amb revisió semestral.
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Préstec 01585684749
per import de 2.000.000 € i un termini total de 384 mesos (amb 60
mesos de carència).
Tipus d’interès:
0% els 60 primers mesos.
Resta EURIBOR BOE (mitja mensual) + 2.25% amb revisió semestral.

La present proposta inclou un COMPROMÍS DE QUITANÇA signat per Bankia en
carta privada, que consisteix en la condonació del préstec 01585684749, per
import de 2.000.000 €, passats 60 mesos des de la seva signatura, sempre i
quant ATENEU LES BASES AIE acompleixi puntualment el pagament de les
quotes dels préstecs 01585683234 i 01585683837 a les corresponents dates de
venciment.
La concessionària ha subratllat que de les condicions proposades per Bankia se’n
desprenen un seguit d’avantatges d’estalvi de costos financers i de reducció de
quotes a pagar que revertiran en una millora per a l’explotació de la concessió i
en un alleugeriment de les necessitats de tresoreria.
V. El cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha
emès un informe, en data 15 de juliol de 2015, en què conclou que l’autorització
de l’Ajuntament de Manresa per al re finançament de l’esmentat deute financer,
condicionada al fet que la redacció definitiva de les pòlisses de préstec hipotecari
no contradiguin en cap punt el contingut de les prescripcions del plec de clàusules
administratives que regeix la concessió, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1a. Possibilitat d’hipotecar la concessió. La clàusula 65a del plec que regula la
concessió estableix literalment el següent:
/... Clàusula 65a. Hipoteca de la concessió. L’adjudicatari podrà hipotecar, prèvia aprovació de
l’Ajuntament de Manresa, el dret real de concessió del qual sigui titular, però no els béns sobre els que recau
la concessió. En tot cas, la hipoteca haurà de quedar cancel·lada dos (2) anys abans de la data fixada per a
l’acabament del termini de la concessió.
La hipoteca de la concessió es subscriurà en els termes previstos a l’article 107 de la Llei Hipotecària,
únicament i exclusiva en garantia d’operacions de crèdit que concerti l’adjudicatari per fer front al
finançament de les inversions que deriven de la construcció i posada en funcionament del Complex Nord Les
Bases..../
Per tant, el re finançament del deute corresponent als préstecs hipotecaris constituïts sobre la concessió
resulta possible sempre que es compleixin els requisits fixats en aquesta clàusula:
–

L’autorització municipal per modificar la hipoteca de la concessió ha de ser prèvia a la signatura de
l’operació de préstec amb garantia hipotecaria.

–

El termini del préstec hipotecari s’ha d’extingir com a màxim 2 anys abans de l’acabament del
termini de la concessió.

–

El destí del préstec concedit ha de ser necessàriament el finançament de les inversions que deriven
de la construcció i posada en funcionament de l’Ateneu Les Bases.
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2a. Òrgan competent. L’òrgan competent per autoritzar el re finançament del deute
corresponent als préstecs hipotecaris constituïts sobre la concessió és el Ple de la
corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació.
No obstant això, per acord plenari de 30 de juny de 2015, aquesta competència va ser
delegada a la Junta de Govern Local.

Per tot això, com a Regidor d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent

ACORD
PRIMER. Autoritzar el re finançament del deute corresponent als préstecs hipotecaris
constituïts sobre la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació
d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu Les Bases, en els
termes següents:


Préstec 01585683234, per import de 6.100.000 € i un termini total
de 384 mesos (amb 3 mesos de carència).
Tipus d’interès:
1.75% els 36 primers mesos.
Resta EURIBOR BOE (mitja mensual) + 2.25% amb revisió semestral.



Préstec 01585683837, per import de 500.000 € i un termini total de
384 mesos (amb 36 mesos de carència).
Tipus d’interès:
0% els 36 primers mesos.
Resta EURIBOR BOE (mitja mensual) + 2.25% amb revisió semestral.



Préstec 01585684749, per import de 2.000.000 € i un termini total
de 384 mesos (amb 60 mesos de carència).
Tipus d’interès:
0% els 60 primers mesos.
Resta EURIBOR BOE (mitja mensual) + 2.25% amb revisió semestral.
Després del període de carència COMPROMÍS DE QUITANÇA.

SEGON. Condicionar la present autorització per al re finançament dels préstecs
hipotecaris existents sobre la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i
explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu Les Bases
a la ciutat de Manresa, al fet que la redacció definitiva de les tres pòlisses de préstec
hipotecari, no contradiguin en cap punt el contingut de les prescripcions del plec de
clàusules administratives que regeix la concessió.
TERCER. Donar compte del contingut d’aquest acord a la primera Comissió Informativa
d’Hisenda i Governació que es dugui a terme.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta.
3.

Àrea de Territori i Millora Urbana

3.1

Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural

3.1.1 Aprovar, si escau, la 4a revisió de preus de la concessió administrativa que
consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids
urbans i neteja urbana del municipi de Manresa.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 7
de juliol de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I.

El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer de 2011, va
adoptar l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que consisteix
en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja
urbana del municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (A-28.037.224) amb domicili al carrer
Veneçuela núm. 72-76 3a planta de Barcelona.
La prestació del servei es va iniciar el dia 1 de maig de 2011.

II. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2012, es van
aprovar els preus unitaris per jornada dels serveis previstos en el contracte, fruit
de la combinació dels preus unitaris de personal (Annex V.4) i els preus unitaris
de material (Annex V.5), per tal de poder-los utilitzar com a preus unitaris en les
certificacions mensuals del servei.
III. Per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb efectes a
1 de setembre de 2012, es va modificar el tipus d’IVA aplicable al servei,
incrementant-se del 8% al 10%.
IV. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2012, es va
aprovar la 1a modificació de la concessió del servei públic de recollida de residus
sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que comportà un nou
cànon a origen, per a l’any 2013, de 5.909.426,78 €.
V. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2014, es va
aprovar la 2a modificació de la concessió del servei públic de recollida de residus
sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que comportà un nou
cànon a origen, per a l’any 2014, de 5.655.551,17 €.
VI. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local d’1 d’abril de 2014 es van aprovar
els nous preus unitaris per jornada a origen dels serveis previstos en el contracte,
fruit de la nova combinació dels preus unitaris de personal i els preus unitaris de
material, amb efectes a 21 de gener de 2014 (data d’aprovació de la 2a
modificació del contracte).
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VII. En data 17 de gener de 2014, mitjançant escriptura pública autoritzada per la
senyora Almudena Elena Castro-Girona Martínez, Notària de l’Il·lustre Col·legi de
Catalunya, amb el número 37 del seu protocol, es va formalitzar la cessió del
contracte a favor de la UTE SANEJAMENT MANRESA.
VIII. En data 6 de febrer de 2015, la UTE SANEJAMENT MANRESA va presentar una
instància, amb R.E. 8264, sol·licitant l’aprovació dels coeficients de revisió dels
preus aplicables en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2015.
IX. En data 27 de febrer de 2015, el cap de la Secció de Tresoreria va emetre un
informe en què determinava les kt aplicables i fixava el cànon anual de la
concessió per a l’exercici 2015.
X. En data 6 de març de 2015, la cap de la Secció de Neteja, Residus i Agenda 21
va emetre un informe que incorporava el llistat de preus unitaris (per jornada) a
origen, i mitjançant l’aplicació de la Kt pertinent fixava els preus aplicables per a
l’exercici 2015.
XI. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2015, es va
aprovar la 3a modificació de la concessió, amb efectes 1 d’abril de 2015, que
comportà una ampliació de 52.421,90 €, i un nou cànon anual de 5.707.973,07€ a
preus origen i amb les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA de 10%
inclòs.
XII. Mitjançant sengles proveïments de data 9 de març i 2 d’abril de 2015, s’ha donat
audiència a la UTE SANEJAMENT MANRESA, en l’expedient de la 4a revisió de
preus del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió del
servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de
Manresa. I la concessionària, malgrat haver sol·licitat una ampliació del termini
per manifestar la seva conformitat o disconformitat amb els termes de la revisió
proposada finalment no s’ha pronunciat al respecte (si bé els coeficients de revisió
aplicables a 2015, això és, kt2 0.98256 i kt3 0.98804, coincideixen amb presentats
per la pròpia concessionària).
XIII. En data 7 de juliol de 2015, la cap d’Unitat de Contractació ha emès un informe
jurídic en què conclou que l’aprovació de la 4a revisió de preus de la concessió,
s’ajusta a dret.

Consideracions jurídiques
1. Revisió de preus. La clàusula 61a del Plec de clàusules administratives que
regeix la concessió, diu literalment que el concessionari tindrà dret a una
actualització anual dels preus de la concessió, en funció de les variacions que
experimentin els diferents costos d’explotació. Aquesta actualització de preus
només és aplicable als components preu 2 i 3 del preu anual total.
Els preus indicats podran ser revisats, a l’alça o la baixa, d’acord amb les
variacions oficials que puguin afectar els elements que conformen la fórmula
polinòmica.
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El preu anual màxim del contracte a origen:
-

a 1 de gener de 2015,
fruit de la 2a modificació del contracte, és de 5.655.551,17€ (IVA inclòs)
a 1 d’abril de 2015,
fruit de la 3a modificació del contracte, és de 5.707.973,07€ (IVA inclòs)

L’actualització anual de preus, a aplicar als components abans esmentats, es
subjectarà a l’aplicació de la següent fórmula:
Pn+1 = Preu 1n + (Preu 2n x (1+Kt2)) + (Preu 3n x (1+Kt3))
Durant el 2011 no s’aplicarà cap tipus d’actualització o revisió de preus.
Pel que fa als exercicis 2012, 2013 i 2014, mitjançant acord de la Junta de
Govern Local de data 19 de març de 2012, 25 de març de 2013 i 1 d’abril de
2014, respectivament, es va aprovar la 1a, 2a i 3a revisió de preus de la
concessió.
Amb efectes a 1 de gener s’aplicaran nous preus unitaris.
2. Òrgan municipal competent. L'òrgan competent per a l’aprovació de la 4a revisió
de preus de la concessió és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan
de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP.
Tanmateix, per acord del Ple de data 30 de juny de 2015, l’exercici d’aquesta
competència ha estat delegat a 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. Revisar el cànon de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del
servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de
Manresa, adjudicada a la UTE SANEJAMENT MANRESA (CIF U-66. 220.450) amb
domicili al carrer Josep Comas i Solà, 12 - Polígon Industrial de Bufalvent - 08243 de
Manresa, amb efectes a 1 de gener de 2015, aplicant els següents coeficients de revisió:
KT2 = 1,024502.
KT3 = 1,029618.
SEGON. Fixar el preu anual màxim del contracte, per a l’exercici 2015:



amb efectes 1 de gener de 2015, en 5.788.783,91€ (IVA inclòs)
amb efectes 1 d’abril de 2015, en 5.842.492,15€ (IVA inclòs

d’acord al detall que s’acompanya en el document adjunt com a Annex II.
TERCER. Aprovar la revisió de preus unitaris per jornada que es detallen en el document
adjunt com a Annex I.”
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ANNEX I
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
TIPUS DE SERVEI
Preus origen

COST JORNADA
Preus 2015 (Kt2)=1,024502

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ REBUIG
Càrrega Lateral amb antiguitat
Càrrega Lateral sense antiguitat
Càrrega Posterior amb antiguitat
Càrrega Posterior sense antiguitat

331,83
301,47
685,57
609,55

339,96
308,86
702,37
624,49

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DOMICILIÀRIA
Laborable Nit amb antiguitat (dll-dcs-dvs) E1
Laborable Nit amb antiguitat (dll-dcs-dvs) E2
Laborable Nit sense antiguitat (dll-dcs-dvs) E1
Laborable Nit sense antiguitat (dll-dcs-dvs) E2
Laborable Nit amb antiguitat (dts-djs-dbt)
Laborable Nit sense antiguitat (dts-djs-dbt)
Festiu Nit amb antiguitat (dll-dcs-dvs) E1
Festiu Nit amb antiguitat (dll-dcs-dvs) E2
Festiu Nit sense antiguitat (dll-dcs-dvs) E1
Festiu Nit sense antiguitat (dll-dcs-dvs) E2
Festiu Nit amb antiguitat (dts-djs-dbt)
Festiu Nit sense antiguitat (dts-djs-dbt)

473,14
449,99
419,93
396,78
449,99
396,78
444,57
421,42
444,57
421,42
421,42
421,42

484,73
461,02
430,22
406,50
461,02
406,50
455,46
431,75
455,46
431,75
431,75
431,75

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA COMERCIAL
Laborable Dia amb antiguitat
Laborable Dia sense antiguitat
Festiu Dia amb antiguitat
Festiu Dia sense antiguitat
Laborable Nit amb antiguitat E2
Laborable Nit sense antiguitat E2
Festiu Nit amb antiguitat E2
Festiu Nit sense antiguitat E2

410,46
357,26
352,32
352,32
449,99
396,78
421,42
421,42

420,52
366,01
360,95
360,95
461,02
406,50
431,75
431,75

RECOLLIDA PAPER/CARTRÓ COMERCIAL
Laborable Dia amb antiguitat
Laborable Dia sense antiguitat

410,46
357,26

420,52
366,01

RECOLLIDA VOLUMINOSOS
Laborable Dia amb antiguitat
Laborable Dia sense antiguitat
Laborable Nit amb antiguitat
Laborable Nit sense antiguitat

508,70
433,80
577,20
502,28

521,16
444,43
591,34
514,59
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ALTRES RECOLLIDES - MERCATS
Laborable Dia amb antiguitat
Laborable Dia sense antiguitat
Multivol moviment autocompactador

410,46
357,26
90,00

420,52
366,01
92,21

REPÀS D'UBICACIONS
Repàs ubicacions amb antiguitat E1
Repàs ubicacions amb antiguitat E2
Repàs ubicacions sense antiguitat E1
Repàs ubicacions sense antiguitat E2

216,09
214,01
184,62
182,54

221,38
219,25
189,14
187,01

RENTAT DE CONTENIDORS
Lateral Nit Laborable amb antiguitat
Lateral Nit Festiu amb antiguitat
Lateral Nit Laborable sense antiguitat
Posterior Nit Laborable amb antiguitat
Posterior Nit Festiu amb antiguitat
Posterior Nit Laborable sense antiguitat
Ubicacions Nit Laborable amb antiguitat
Ubicacions Nit Festiu amb antiguitat
Ubicacions Nit Laborable sense antiguitat

310,64
275,91
279,14
463,98
435,41
410,77
401,25
372,68
348,04

318,25
282,67
285,98
475,35
446,08
420,83
411,08
381,81
356,57

2,59
0,22
0,04
0,02
0,93
0,55
0,15

2,65
0,23
0,04
0,02
0,95
0,56
0,15

MANTENIMENT DE CONTENIDORS
Contenidor estacionari
Manteniment de càrrega lateral
Manteniment de càrrega posterior
Manteniment d'orgànica
Stoc de cont. de càrrega lateral
Stoc de cont. de càrrega posterior
Stoc de cont. d'orgànica

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
TIPUS DEL SERVEI
Preus origen

COST JORNADA
Preus 2015 (Kt2)=1,024502

ESCOMBRADA MANUAL
Centre Ciutat amb antiguitat
Centre Ciutat sense antiguitat
Resta ciutat de Dll a Dv amb antiguitat
Resta ciutat de Dll a Dv sense antiguitat
Resta ciutat Dbt amb antiguitat
Resta ciutat Dbt sense antiguitat

173,67
151,66
152,76
131,06
152,76
131,06

177,93
155,38
156,50
134,27
156,50
134,27

ESCOMBRADA MANUAL AMB VEHICLE AUXILIAR
De Dll a Dv amb antiguitat i veh. Gasoil
De Dll a Dv sense antiguitat i veh. Gasoil

175,51
144,49

179,81
148,03
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De Dll a Dv amb antiguitat i veh. Elèctric
De Dll a Dv sense antiguitat i veh. Elèctric
Dbt amb antiguitat i veh. Gasoil
Dbt sense antiguitat i veh. Gasoil
Dbt amb antiguitat i veh. Elèctric
Dbt sense antiguitat i veh. Elèctric

185,55
154,53
175,51
144,49
185,55
154,53

190,10
158,32
179,81
148,03
190,10
158,32

REPÀS DE TARDA
Corretorns amb antiguitat amb carretó
Corretorns sense antiguitat amb carretó
Corretorns amb antiguitat i veh. auxiliar
Corretorns sense antiguitat i veh. auxiliar
De Dll a Dv amb antiguitat i veh. auxiliar
De Dll a Dv sense antiguitat i veh. auxiliar
Dbt amb antiguitat i veh. auxiliar
Dbt sense antiguitat i veh. auxiliar

173,67
151,66
206,64
175,17
185,55
154,53
185,55
154,53

177,93
155,38
211,70
179,46
190,10
158,32
190,10
158,32

ESCOMBRADA MECÀNICA
Cond. Dia Ant Maq Dual (RAVO)
Cond. Dia S-Ant Maq Dual (RAVO)
Cond Dia Ant Maq Gran (B-400)
Cond Dia S-Ant Maq Gran (B-400)
PC Dia Ant Maq Petita (B-200H)
PC Dia S-Ant Maq Petita (B-200H)
PC Dia Ant Maq Petita (City-Cat)
PC Dia S-Ant Maq Petita (City Cat)
Dll - Dv; Cond Nit Ant Maq Gran (B-400)
Dll - Dv; Cond Nit S-Ant Maq Gran (B-400)
Dbt; Cond Nit Ant Maq Gran (B-400)
Dbt; Cond Nit S-Ant Maq Gran (B-400)
Dll - Dv;PC Nit Ant Maq Petita (City-Cat)
Dll - Dv:PC Nit S-Ant Maq Petita (City-Cat)
Dbt; PC Nit Ant Maq Petita (City-Cat)
Dbt; PC Nit S-Ant Maq Petita (City-Cat)
Dll - Dv;PC Nit Ant Maq Petita (B-200H)
Dll - Dv:PC Nit S-Ant Maq Petita(B-200H)
Dbt; PC Nit Ant Maq Petita (B-200H)
Dbt; PC Nit S-Ant Maq Petita (B-200H)

259,16
227,66
245,08
213,58
218,97
187,95
235,87
204,85
265,23
233,73
265,23
233,73
255,08
224,06
255,08
224,06
238,18
207,16
238,18
207,16

265,51
233,24
251,08
218,81
224,34
192,56
241,65
209,87
271,73
239,46
271,73
239,46
261,33
229,55
261,33
229,55
244,02
212,24
244,02
212,24

ESCOMBRADA MIXTA
Dll-Dv; Esc Dual amb antiguitat
Dll-Dv; Esc Dual sense antiguitat
Dbt; Esc Dual amb antiguitat
Dbt; Esc Dual sense antiguitat
Dll - Dv; Maq Petita (B-200H) amb antiguitat
Dll - Dv: Maq Petita(B-200H) sense antiguitat
Dbt; Maq Petita (B-200H) amb antiguitat
Dbt; Maq Petita (B-200H) sense antiguitat

410,86
357,66
410,86
357,66
370,67
317,95
370,67
317,95

420,93
366,42
420,93
366,42
379,75
325,74
379,75
325,74
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Dll - Dv; Maq Petita (City-Cat) amb antiguitat
Dll - Dv:Maq Petita(City-Cat) sense antiguitat
Dbt; Maq Petita (City-Cat) amb antiguitat
Dbt; Maq Petita (City-Cat) sense antiguitat

387,57
334,85
387,57
334,85

397,07
343,05
397,07
343,05

BRIGADES
Acció Immediata amb antiguitat
Acció Immediata sense antiguitat
Neteja Intensiva amb antiguitat
Neteja intensiva sense antiguitat
Neteja Intensiva amb antiguitat (hidro s/aigua calenta)
Neteja Intensiva sense antiguitat (hidro s/aigua calenta)
Dll - Dv; Accions diverses amb antiguitat i 2 peons
Dll - Dv; Accions diverses sense antiguitat i 2 peons
Dbt; Accions diverses amb antiguitat i 1 peó
Dbt; Accions diverses sense antiguitat i 1 peó
Bufador
Desbrossadora

383,88
330,04
362,21
309,01
357,31
304,11
508,70
433,80
357,00
303,80
1,88
6,03

393,29
338,13
371,08
316,58
366,06
311,56
521,16
444,43
365,75
311,24
1,93
6,18

REG. BALDEIG I AIGUABATRE
Dll - Dv dia; Baldejadora AP amb cúpula
Dbt dia; Baldejadora AP amb cúpula
Dll - Dv nit; Baldejadora AP amb cúpula
Dbt nit; Baldejadora AP amb cúpula
Dll - Dv dia; Cisterna reg i baldeig
Dbt dia; Cisterna reg i baldeig
Dll - Dv nit; Cisterna reg i baldeig
Dbt nit; Cisterna reg i baldeig

209,39
209,39
228,60
228,60
249,92
249,92
270,07
270,07

214,52
214,52
234,20
234,20
256,04
256,04
276,69
276,69

REFORÇ FULLES
Dll - Dv; Escombradora petita (City- Cat)
Dbt; Escombradora petita (City-Cat)

235,87
235,87

241,65
241,65
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GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I DE NETEJA URBANA DEL MUNICIPI DE MANRESA

ANNEX II

Fomento de Construcciones y Contratas SA
4a REVISIÓ DE PREUS
PREU 1

PREU 2

AMORTITZACIÓ I
FINANÇAMENT
INVERSIONS

PREU 3

COST DIRECTE SERVEI

DG i BI 9,8%

Subtotal

IVA

TOTAL

COST DIRECTE DESPESES

Personal

Altres

Combustible

Personal

Combustible

Altres

(no revisable)
2011 ( OFERTA)
235.937,36 €

3.731.346,54 €

213.507,38 €

374.775,14 €

4.319.629,06 €

312.914,55 €

5.183,25 €

159.672,99 €

477.770,79 €

5.033.337,21 €

493.267,05 €

5.526.604,26 €

442.128,34 €

5.968.732,60 €

3.731.346,54 €

213.507,38 €

374.775,14 €

4.319.629,06 €

312.914,55 €

5.183,25 €

159.672,99 €

477.770,79 €

5.129.632,50 €

502.703,99 €

5.632.336,49 €

450.586,92 €

6.082.923,40 €

3.772.465,98 €

215.860,23 €

378.905,16 €

4.367.231,37 €

316.112,54 €

5.236,22 €

161.304,85 €

482.653,61 €

5.182.117,63 €

507.847,53 €

5.689.965,16 €

455.197,21 €

6.145.162,37 €

3.731.346,54 €

213.507,38 €

374.775,14 €

4.319.629,06 €

312.914,55 €

5.183,25 €

159.672,99 €

477.770,79 €

5.230.484,19 €

512.587,45 €

5.743.071,64 €

459.445,73 €

6.202.517,37 €

5.743.071,64 €

574.307,16 €

6.317.378,80 €

2012 PREVIST
332.232,65 €
2012 REVISAT
332.232,65 €

kt2 1,01102

kt3 1,01022

2.013
2013 PREVIST
433.084,34 €
Increment IVA 10%

1a MODIFICACIÓ
278.681,28 €

3.576.119,03 €

200.724,52 €

360.554,59 €

312.914,55 €

5.183,25 €

158.542,43 €

3.722.292,90 €

208.929,13 €

375.292,26 €

4.306.514,29 €

325.314,73 €

5.388,65 €

164.825,15 €

3.731.346,54 €

213.507,38 €

374.775,14 €

4.319.629,06 €

312.914,55 €

5.183,25 €

3.386.946,99 €

183.650,94 €

362.325,61 €

3.932.923,54 €

312.914,55 €

5.183,25 €

kt2

1,042686

191.490,26 €

377.791,84 €

4.100.804,31 €

kt2

1,024502

188.150,67 €

371.203,15 €

184.255,31 €

362.782,79 €
kt2

1,024502

188.769,85 €

371.671,53 €

4.073.432,84 €

2013 REVISAT
278.681,28 €

4.137.398,14 €

Kt2

4.892.719,65 €

479.486,53 €

5.372.206,18 €

537.220,62 €

5.909.426,78 €

495.528,53 €

5.080.724,10 €

497.910,96 €

5.578.635,06 €

557.863,51 €

6.136.498,57 €

159.672,99 €

477.770,79 €

5.241.175,65 €

513.635,21 €

5.754.810,86 €

460.384,87 €

6.215.195,73 €

152.820,23 €

470.918,03 €

4.682.522,90 €

458.887,24 €

5.141.410,14 €

514.141,01 €

5.655.551,17 €

kt3

1,042081

490.734,73 €

4.870.220,38 €

477.281,60 €

5.347.501,97 €

534.750,20 €

5.882.252,17 €

1,040875

476.640,23 €

Kt3

1,039628

2.014
2014 PREVIST
443.775,80 €

2a MODIFICACIÓ
278.681,33 €
2014 REVISAT

278.681,33 €

3.531.522,21 €

326.082,31 €

5.401,37 €

159.251,06 €

kt3

1,029618

4.029.286,29 €

322.182,37 €

5.336,77 €

157.346,42 €

484.865,56 €

4.792.833,17 €

469.697,65 €

5.262.530,82 €

526.253,08 €

5.788.783,91 €

3.976.014,30 €

312.914,55 €

5.183,25 €

153.132,27 €

471.230,07 €

4.725.925,70 €

463.140,72 €

5.189.066,42 €

518.906,64 €

5.707.973,07 €

kt3

1,029618

322.182,37 €

5.336,77 €

157.667,70 €

485.186,84 €

4.837.301,01 €

474.055,50 €

5.311.356,50 €

531.135,65 €

5.842.492,15 €

2.015
2015 REVISAT amb efectes 01.01.15

278.681,33 €

3.469.932,46 €

3a MODIFICACIÓ Efectes 1.04.15

278.681,33 €

3.428.976,20 €

2015 REVISAT amb efectes 01.04.15

278.681,33 €

3.512.991,45 €

2012
kt2
kt3

1,01102
1,01022

2013 acumulada
1,02953
1,02911

1,040875
1,039628

2014 acumulada
1,00174
1,00236

1,042686
1,042081

2015 acumulada
0,98256
0,98804

1,024502
1,029618
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
4.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen.

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