EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA

Per tant, en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, en relació al 162.3
de la Llei 8/1987 esmentada, es publica les tarifes aprovades:

ACORDS

Es modifiquen les tarifes del servei Manresa Salut Esport
Epígraf
11

Concepte
Manresa Salut Esport

Tarifa (€)

11.1
11.1.1

Gimnàstica de manteniment i gimnàstica dolça (curs setembre
- gener o febrer - juny)
Tarifa normal

59,80

11.1.2

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris
del tram D de tarifació social

29,80

11.1.3
11.2

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris
del tram E de tarifació social
Caminades “Pas a pas” 1 dia/setmana i 4 sortides

44,90
10,80

11.3
11.3.1

Natació per a adults i gent gran (curs setembre - gener o
febrer - juny)
Tarifa normal

78,00

11.3.2

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris
del tram D de tarifació social

29,80

11.3.3

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris
del tram E de tarifació social

44,90

Es modifica el barem de l'apartat 6 d'aquest annex de tarifes, per adequar-lo al salari mínim
interprofessional vigent.
1 persona
Tram B (fins a)
Tram D (fins a)

12.600,00
15.750,00

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
16.380,00
20.475,00

20.160,00
25.200,00

23.940,00
29.925,00

27.720,00
34.650,00

31.500,00
39.375,00

7 o més
persones
35.280,00
44.100,00

A
Data 18-12-2019

2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics següents:

CVE 2019043098

Pàg. 1-2

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes següents, contingudes als annexos de tarifes a
l’ordenança General reguladora dels preus públics:

https://bop.diba.cat

Com sigui que no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment als annexos de tarifes esmentats, s’eleva
automàticament a definitiu l’acord d’aprovació inicial, a l’empara del previst a l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de règim
municipal de Catalunya.

B

Número de Referència: DX6RIL3DXPVC

El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 17/10/2019 va aprovar provisionalment la
modificació del preus públics Manresa Salut Esport, que hauran de regir per l’exercici 2020.

Contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant de la sala de lo
contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir
de l’endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de la província, sens perjudici de qualsevol altre
que considereu oportú.
La interposició de recurs no suspendrà per aquest únic motiu l’efectivitat de l’acord ni la vigència de la
modificació dels annexos de les tarifes de l’ordenança general dels preus públics.

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 12/12/2019
15:11:47
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L'alcalde,

Pàg. 2-2

QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2020 les dotacions oportunes per la
cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons socials, benèfiques, culturals i
d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus públics no cobreixi el cost del servei o activitat de
què es tracti.

CVE 2019043098

TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els
acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en vigor el dia primer de gener de
2020 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Data 18-12-2019

SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant
trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest
termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o al·legació, els
acords adoptats restaran aprovats definitivament.

A

Aquestes tarifes seran aplicables als cursos que comencin amb posterioritat a l'entrada en vigor de
l'acord de la seva modificació

