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Lliçà dAmunt
EDICTE
El padró de la taxa sobre conservació de
cementiri de lany 2001, que ha estat aprovat
per la Comissió de Govern del dia 5 de juliol
de 2001, sexposarà al públic a la Secretaria
de lAjuntament per un termini de quinze
dies, als efectes dexamen i reclamacions. En
el cas que no es produeixin reclamacions
quedarà aprovat definitivament.
Lliçà dAmunt, 6 de juliol de 2001.
LAlcalde, Isidre Ballester i Torras.

Procediment Administratiu Comú.
Si no shi presenta cap reclamació ni
al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat
de la seva publicació, tal com disposen larticle 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 dabril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb larticle 66 del ROAS.
Lliçà de Vall, 31 de juliol de 2001.
LAlcalde (signatura il·legible).
022001014400
A

022001014338
A

Manresa
Lliçà dAmunt

EDICTE

EDICTE

En compliment del que disposa larticle
59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i no havent estat possible la notificació personal, es comunica que
lAjuntament de Manresa ha resolt lexpedient les dades del qual sexposen en lAnnex
adjunt.
ANNEX
Núm. dexpedient: MAC/0103-95.
Interessats: Jordi Lluch de la Torre.
Últim domicili conegut: c/ Tortonyes, 26.
Contingut de la resolució: Audiència de
deu dies prèvia a la declaració de caducitat
de la llicència municipal per lactivitat de bar
musical al c/ Era den Coma, número 40, per
paralització de lactivitat.
Recursos, òrgan i terminis dinterposició:
No procedeix. Acte tràmit.
Manresa, 5 de juliol de 2001.
LAlcalde, Jordi Valls i Riera.

La Comissió de Govern de lAjuntament, a
la sessió del dia 30 de juliol de 2001, va
aprovar inicialment el Projecte dadaptació
del local destinat a central de la Policia Local
de Lliçà dAmunt.
Aquest expedient estarà exposat al públic
a les oficines municipals, durant el termini de
trenta dies, comptats a partir del següent de
lúltima publicació de ledicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per a examen i, si
sescau al·legacions.
En cas de no produir-se cap al·legació o
reclamació durant aquest termini, el projecte
es donarà per aprovat definitivament.
Lliçà dAmunt, 31 de juliol de 2001.
LAlcalde, Isidre Ballester i Torras.
022001014339
A

022001012508
A

Lliçà de Vall
ANUNCI
El Ple de lAjuntament, en la sessió de data
27 de juliol de 2001, va adoptar lacord daprovar inicialment lOrdenança municipal
reguladora de la circulació de vehicles en el
terme de Lliçà de Vall i sotmetrel a informació pública per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit dinformació
pública, lacord esmentat i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 hores i
les 14 hores, durant el termini de trenta dies
des de la publicació del present anunci al
B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA . Aquest
mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al diari La Vanguardia i al tauler dedictes de lAjuntament.
Les reclamacions i al·legacions es poden
presentar davant lAjuntament dintre del
mateix termini dinformació pública, per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del

Manresa
ANUNCI
Pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2001, han estat adoptats els següents:
Acords
Primer. - Aprovar inicialment lOrdenança
municipal sobre llicències urbanístiques i
control de les obres, segons el text que sadjunta als presents acords.
Segon. - Sotmetre a informació pública els
presents acords i el text de lOrdenança per
un termini de trenta dies, a fi que shi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
al diari Regió-7 i al tauler dedictes de lAjuntament.
Tercer. - Concedir audiència als Col·legis

Professionals darquitectes, arquitectes tècnics i aparelladors, enginyers superiors,
enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics i agrícoles i perits agrícoles, al Gremi de
Constructors de Manresa i comarca, a la
Federació dAV i a les companyies de serveis,
a lefecte de presentació dal·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels
presents acords i la tramesa duna còpia del
text íntegre de lOrdenança. El termini de
laudiència serà de 30 dies a comptar des del
dia següent a la data de recepció de la notificació.
Quart. - Disposar que, si no shi formula
cap al·legació ni reclamació durant el termini
dinformació pública i/o el daudiència als
interessats, lOrdenança que ara saprova inicialment quedarà aprovada definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior i es
procedirà directament a la publicació.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Manresa, 9 de juliol de 2001.
LAlcalde, Jordi Valls i Riera.
022001012995
A

Manresa
ANUNCI
El Ple de lAjuntament en sessió de data 18
de juny de 2001 va adoptar lacord daprovar
definitivament lOrdenança municipal sobre
gestió de les runes i residus de la construcció,
segons el text que consta com a Annex a
aquest anunci, ordenant la publicació de lacord daprovació i del text íntegre de lOrdenança en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, en el diari Regió 7, la inserció
en el tauler dedictes municipal i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de la referència del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA que publiqui íntegrament
el text, i ordenant també la comunicació de
lacord a les administracions autonòmica i
estatal.
En compliment dels esmentats acords, es
fa públic el text íntegre de lOrdenança
esmentada, que sinsereix a continuació, amb
la indicació que entrarà en vigor lendemà de
la seva publicació, sempre que hagi transcorregut el termini a què fa referència larticle
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Contra aquests acords, que són definitius
en via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de lendemà de la data de la seva publicació. No obstant això, shi pot interposar
qualsevol altre recurs si es considera procedent.
- Text íntegre de lOrdenança
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE GESTIÓ
DE LES RUNES I RESIDUS DE LA
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CONSTRUCCIÓ
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS

GENERALS

Article 1r
Objecte
La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs,
runes i residus de la construcció generats en
les obres denderrocament, construcció i
excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a la
datorgament de les llicències municipals
dobres, ordres dexecució i declaracions de
ruïna.
Article 2n
Àmbit daplicació
Aquesta Ordenança és destricte compliment en tot el terme municipal de Manresa.
Article 3r
Definicions
A lobjecte daquesta Ordenança les terres
i runes es classifiquen en:
a) Denderrocs: Materials i substàncies que
sobtenen de loperació denderrocament dedificis, instal·lacions i obra de fàbrica en
general.
b) De la construcció: Materials i substàncies de rebuig que soriginen en lactivitat de
construcció.
c) Dexcavació: Terres, pedra o altres
materials que soriginen en lactivitat dexcavació del sòl.
Article 4t
Regulació general
4.1. Per a latorgament de llicències dobres que hagin de generar runes o residus de
la construcció, així com en les resolucions
dordres dexecució, si sescau, i dexpedients
de ruïna, lAjuntament controlarà la correcta
destinació dels residus i podrà establir, quan
procedeixi, una garantia o fiança per respondre de la correcta gestió dels materials residuals.
4.2. Estaran exemptes de prestació de la
fiança les empreses de la construcció que
gestionin els residus en plantes autoritzades
de la seva titularitat o de titularitat de les
organitzacions empresarials del sector de la
construcció de la qual siguin membres.
Article 5è
Procediment
5.1. El/la sol·licitant duna llicència dobres que impliqui producció de runes i terres,
haurà dincorporar en la documentació tècnica una valoració del pes/volum previsible de
generació de terres i runes. Aquesta previsió
serà verificada dins el propi tràmit de la
llicència, per part dels Serveis Tècnics municipals en base als paràmetres de les taules
establertes al la guia daplicació del Decret
201/1994, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
5.2. El/la sol·licitant de la llicència dobres

haurà dacreditar, també, haver signat amb
un gestor autoritzat un document dacceptació que garanteixi la correcta destinació dels
residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor i el
domicili de lobra.
5.3. Si les runes es dipositen en una
instal·lació de tractament de terres i runes de
caràcter públic (pot ser-ho dàmbit municipal
o supramunicipal), el sol·licitant haurà de
justificar documentalment, en la forma que
es determini en cada cas, lacceptació per
part del gestor de residus.
5.4. Finalitzada lobra, el titular de la
llicència ha de presentar a lAjuntament , en
el termini màxim dun mes:
a) la justificació de la recepció de les
runes en la instal·lació de gestió de residus,
quan es tracti duna instal·lació pública.
b) el certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, en els altres
casos.
5.5. En qualsevol dels supòsits esmentats,
shaurà de comptar amb la corresponent
autorització municipal i acreditar la correcta
gestió.
Article 6è
Determinació dels costos i garanties
6.1. Limport de la fiança per a garantir la
correcta gestió de les terres i runes queda
fixada dacord amb la disposició addicional
primera del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció, en les quanties següents:
a) Residus denderrocs i de la construcció:
1.000 Pta/Tn., amb un mínim de 10.000 Pta.
b) Residus dexcavacions: 500 Pta/Tn, amb
un mínim de 25.000 Pta i un màxim de 2
milions de pessetes.
Aquestes quantitats i paràmetres de mesura són els establerts al Decret 201/1994, de
manera que qualsevol modificació futura daquesta norma sentendrà incorporada a
aquesta ordenança.
6.2. En aquells casos en que es demostri la
dificultat per a preveure el pes dels residus, la
fiança es calcularà en base als percentatges
següents, a aplicar sobre el pressupost dexecució de lobra:
- Obres denderrocament, 0,15%
- Obres de nova construcció, 0,15%
- Obres dexcavació, 0,07%
En qualsevol cas, limport resultant de laplicació daquest percentatge no podrà ser
inferior als mínims o superior als màxims
fixats en el Decret 201/1994.
6.3. La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de lAjuntament, amb caràcter
previ a latorgament de la llicència dobres,
dacord amb la valoració del pes previsible
de generació de terres i runes incorporat a la
documentació tècnica de la sol·licitud de
llicència dobres denderrocament, de nova
construcció, i/o dexcavació i, en cas que es
demostri la dificultat per a preveure el pes
dels residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges esmentats
a lapartat anterior.
La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·lici-

tant pels mitjans següents:
a) Dipòsit en diner efectiu o en valors
públics a la Caixa General de la Corporació.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat
per entitat financera segons model oficial de
lAjuntament.
6.4. Quan la fiança sestableixi en relació
a una ordre dexecució o a una declaració de
ruïna, es constituirà de la mateixa manera
establerta en lapartat anterior, però en el termini dels deu dies immediatament posteriors
a la notificació a linteressat.
Article 7è
Règim de gestió
El lloc de lliurament de les terres i runes
serà indicat en el document dacceptació que
sha dadjuntar a la llicència o bé en la pròpia llicència i podrà efectuar-se de les
següents maneres:
a) Directament als contenidors col·locats
dacord a les ordenances municipals o
comarcals corresponents, que hauran estat
contractats pel propietari, productor o posseïdor dels residus, i que posteriorment seran
transportats al dipòsit controlat de runes
autoritzat.
b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees daplec provisional,
dipòsit controlat, planta de reciclatge), mitjançant el pagament del preu corresponent
en els casos que així procedeixi.
Article 8è
Exclusions
8.1. No es consideraran residus destinats a
labandonament, les terres o materials procedents dexcavacions que hagin désser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o
ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la
llicència quedarà exempt del pagament del
preu corresponent, i en conseqüència de la
presentació dels comprovants justificatius.
8.2. En qualsevol cas, shaurà de comptar
amb la corresponent autorització municipal i
acreditar la correcta gestió.
Article 9è
Retorn de la fiança
Limport de la fiança serà retornat quan
sacrediti documentalment que la gestió sha
efectuat adequadament. En aquest sentit serà
preceptiva la sol·licitud amb la presentació
dels comprovants justificatius de la correcta
gestió, mitjançant el certificat acreditatiu
emès per la planta receptora. En qualsevol
cas la fiança es retornarà en un termini
màxim de dos mesos.
Article 10è
Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions
daquesta Ordenança en quan a la correcta
gestió de les terres i runes, serà motiu de lexecució de la fiança per part de lAjuntament
per actuar subsidiàriament, independentment
de les sancions que puguin aplicar-se dacord
al règim sancionador previst a la Llei 6/1993
de 15 de juliol reguladora de residus.
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CAPÍTOL II
RÈGIM

SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 11è
Sense perjudici de les infraccions establertes a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, constitueixen infracció a la present ordenança les
següents accions o omissions:
a) Abocar runes o residus de la construcció sense la corresponent autorització municipal.
b) No aportar la fiança establerta per respondre de la correcta gestió de runes or residus de la construcció.
c) Falsejar dades sobre pes/volum de residus realment generats en qualsevol obra o
sobre reutilització.
d) No comunicar el final dobra generadora de runes o fer-ho sense la justificació
documental preceptiva.
Article 12è
Les infraccions tipificades a larticle 11 se
sancionaran amb multa de 20.000 a 150.000
Pta, sense perjudici de les majors quanties
que procedeixin si la infracció és tipificada
per la Llei 6/1993, de 15 de juliol.
Article 13è
Per a la gradació de la sanció es tindran en
compte els següents criteris:
a) La major o menor transcendència de la
infracció.
b) El perjudici ocasionat als interessos
generals.
c) La reiteració per part de linfractor.
d) El benefici que hagi aportat a linfractor.
e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat
de linfractor.
Article 14è
Les sancions per infraccions previstes en
aquesta ordenança no es poden imposar si
no en virtut de la incoació del corresponent
expedient sancionador que es tramitarà dacord amb el que preveu el marc normatiu
vigent (Llei 30/1992 de les administracions
públiques, R.D. 1398/1993 que aprova, el
reglament sancionador i disposicions concordants).
Article 15è
Seran responsables de les infraccions les
persones, físiques o jurídiques, que, per acció
o omissió, contravinguin allò que segons larticle 11è es considera infracció de la present
ordenança.
Article 16è
Si lactuació realitzada per linfractor
suposa risc potencial per la salut de les persones, pel medi ambient, o per qualsevol dels
bens jurídics emparats per la legislació penal
o implica una manifesta desobediència de les
ordres de lautoritat local, lAdministració
municipal cursarà la corresponent denúncia
davant la jurisdicció ordinària i, si sescau, en
donarà compte al Ministeri Fiscal.
Article 17è
En el cas de vulneració de les disposicions

de la present ordenança i amb independència de la imposició de les multes procedents,
lAdministració Municipal, amb la finalitat de
restaurar els espais malmesos amb motiu de
les infraccions comeses, podrà adoptar les
mesures següents:
a) Suspendre provisionalment els treballs
dabocament que contradiguin les disposicions daquesta ordenança o siguin indegudament realitzades.
b) Requerir linfractor perquè en el termini
atorgat, introdueixi les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del
permís o a les prescripcions daquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais degradats.
c) Ordenar laplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el compliment de les prescripcions daquesta Ordenança, i en general, de la legislació vigent en
la matèria.
d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o qualsevol altre bé del domini públic que en resulti
afectat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb
anterioritat a lentrada en vigor daquesta
ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de
manera adequada i podran ser requerits per
lAjuntament, en qualsevol moment per tal
que ho acreditin.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Aquesta ordenança entrarà en vigor
un cop lAjuntament lhagi aprovada definitivament, shagi publicat el seu text complet al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i hagi transcorregut el termini previst a lart. 65.2 de la
Llei reguladora de les Bases de Règim Local.
Manresa, 9 de juliol de 2001.
LAlcalde, Jordi Valls i Riera.
022001012996
A

Manresa
EDICTE
Lexpedient de modificació de crèdits
número 14/2001, dins el Pressupost Municipal vigent, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 18 de
juny de 2001, i exposat al públic a la Intervenció daquest Ajuntament durant el termini
reglamentari de quinze dies hàbils, previ
anunci publicat al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA número 158 corresponent al dia 3
de juliol de 2001, ha quedat definitivament
aprovat per no haver-se presentat reclamacions en contra. El Pressupost, introduïdes les
modificacions resultants de laprovació de
lexpedient de modificació de crèdits número
14/2001 i de conformitat amb allò que disposa larticle 158.2 en relació amb el 150 de la
Llei 39/1988 de 28 de desembre, queda resumit per capítols de la forma següent:
Capítol§
§

Pessetes#

ESTAT DINGRESSOS#
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
§

ESTAT

Impostos directes§
2.601.500.000#
Impostos indirectes§
272.600.000#
Taxes i altres ingressos§
1.573.743.443#
Transferències§
1.972.054.160#
Ingressos patrimonials§
102.910.000#
Alienació dinversions reals§ 139.511.000#
Transferències de capital§
862.410.265#
Actius financers§
2.130.782.602#
Passius financers§
2.282.854.085#
Total§
11.938.365.555#

DE DESPESES#

1§ Despeses de personal§
2§ Despeses en béns corrents
i serveis§
3§ Despeses financeres§
4§ Transferències§
6§ Inversions reals§
7§ Transferències de capital§
8§ Actius financers§
9§ Passius financers§
§ Total§

2.923.038.028#
1.999.911 029#
271.215.840#
551.228.631#
3.967.721.861#
1.545.302.974#
1.000.000#
678.947.192#
11.938.365.555#

Manresa, 24 de juliol de 2001.
LAlcalde accidental, Joaquim Garcia.
022001013802
A

Manresa
ANUNCI
El Projecte dUrbanització dels espais lliures del pla especial Trieta-9, promogut per
la Junta de Compensació La Foneria, aprovat inicialment per decret de lAlcalde del dia
3 dabril de 2001, ha quedat definitivament
aprovat per decret de lAlcalde del dia 6 de
juliol de 2001, un cop practicada la informació pública.
Manresa, 13 de juliol de 2001.
LAlcalde, Jordi Valls Riera.
022001013386
A

Manresa
EDICTE
Lexpedient de modificació de crèdits
número 13/2001, dins el Pressupost Municipal vigent, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 18 de
juny de 2001, i exposat al públic a la Intervenció daquest Ajuntament durant el termini
reglamentari de quinze dies hàbils, previ
anunci publicat al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA número 158 corresponent al dia 3
de juliol de 2001, ha quedat definitivament
aprovat per no haver-se presentat reclamacions en contra. El Pressupost, introduïdes les

