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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 11/2013 
Dia:  17 d’octubre de 2013 
Hora:  19 h  a  22.38 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado  
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 9 i 10, que corresponen 
a les sessions del Ple de la Corporació dels dies 19 i 26 de setembre, respectivament.   
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8371, de 25 de setembre de 2013, 

sobre modificació del règim de delegacions conferides als regidors i regidores. 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8548, de 30 de setembre de 2013, 

sobre establiment d’un règim transitori de la Resolució de 25 de setembre que modifica 
el règim de delegacions conferides als regidors i regidores. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8701, de 4 d’octubre de 2013, sobre 

delegació de l’aprovació dels projectes d’urbanització en la Junta de Govern Local. 
 
2.4 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8860, de 8 

d’octubre de 2013, sobre modificació de l’horari de funcionament de les oficines del 
Registre General de documents. 

 
2.5 Donar compte de la  Resolució de l’alcalde, núm. 8786, de 5 d’octubre de 2013, sobre 

aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2013, dins del pressupost 
municipal vigent. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8802, de 5 d’octubre de 2013, sobre 

aprovació del marc pressupostari referent al període 2014-2016. 
 
2.7 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 7 d’octubre de 2013, sobre la 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
2.8 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 4 d’octubre de 2013, sobre la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

 
2.9 Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7708, de 26 d’agost de 2013, sobre 

nomenament amb caràcter interí i pel procediment d’urgència, d’una persona per 
ocupar una plaça de tècnica de grau mitjà treballadora social. 

 
2.10 Donar compte del la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8034, de 10 de 

setembre de 2013, sobre nomenament amb caràcter interí i pel procediment 
d’urgència, d’una persona per ocupar una plaça de tècnica de grau mitjà de gestió 
especialitzada. 

 
2.11 Donar compte del la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8035, de 6 de 

setembre de 2013, sobre nomenament amb caràcter interí i pel procediment 
d’urgència, d’una persona per ocupar una plaça de tècnic de grau mitjà treballador 
social. 
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3. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions dels articles de 

les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals per a l’exercici 2014. 
 
3.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les tarifes de 

l’ordenança general reguladora del preus públics per a l’exercici 2014. 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 

21/2013, dins el Pressupost municipal vigent. 
 
3.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
3.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Xè Concurs 

d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”. 
 
 
4 ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la modificació puntual del Pla 

especial “Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i text refós”. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
5.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals per a l'any 

2014. 
 
5.2 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al 

Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
5.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del concurs d’arts 

plàstiques “Manresa, en construcció”.  
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del  Grup Municipal de PxC per a la modificació dels supòsits d’indult. 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de PxC per a la promoció dels productes de proximitat. 
 
6.3  Proposició del Grup Municipal de la CUP per tal de fer més proper el Ple de 

l’Ajuntament a la ciutadania. 
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6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP per subvencionar els habitatges de la ciutat 
on hi resideixin una o més persones. 

 
6.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per declarar el mercat dels dissabtes de la 

plaça Major activitat d’especial interès públic. 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP arran dels moviments sísmics produïts a les 

terres del Sènia per la planta Castor. 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP en contra de la Reforma del Codi Penal sobre 

el dret al propi cos. 
 
6.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’aturada definitiva i desmantellament del 

projecte Castor. 
 
6.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Carles Mateu Blay i contra els atacs 

lingüístics al País Valencià. 
 
6.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la incorporació de l’IBI a les bases 

reguladores dels ajuts de naturalesa social per fer front al pagament de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
7.1 Proposició amb caràcter d’urgència que presenta el Grup Municipal Socialista  per 

modificar la Resolució núm. 10469 /2012 referent als usuaris del transport públic en 
autobús de Manresa i que afecta a les ordenances fiscals. 

 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es delegats/des 

des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 35, 36 i 37, que 

corresponen a les sessions dels dies 16 i 24 de setembre i 1 d’octubre de 2013,  
respectivament.  

 
10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de 

l’Ajuntament de Manresa. 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència necessari per 
iniciar la sessió. 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
I. PART DISPOSITIVA 
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1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 9 i 10, que corresponen 
a les sessions del Ple de la Corporació dels dies 19 i 26 de setembre de 2013, respectivament. 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de les 
sessions núm. 9 i 10, que corresponen a les sessions del Ple de la Corporació dels dies 19 i 
26 de setembre de 2013, respectivament, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament 
amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8371, de 25 de setembre de 

2013, sobre modificació del règim de delegacions conferides als regidors i 
regidores. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació:  

 
“Primer. Modificar el punt segon de la Resolució de l’alcalde, núm. 6636, de 22 de juliol de 2011, que 
quedarà redactat com segueix:   
 
“Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen una 
delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes dels seus respectius àmbits 
temàtics, d’acord amb la definició funcional de cada àmbit i/o àrea establerts a l’organigrama funcional  
de l‘Ajuntament de Manresa.  
 
Primera tinent d’alcalde M. Mercè Rosich Vilaró Regidora delegada de: 

• Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació. 

• Sanitat. 
Segon tinent d’alcalde  Josep M. Sala Rovira Regidor delegat de: 

• Hisenda 
• Governació 

Tercer tinent d’alcalde Antoni Llobet Mercadé Regidor delegat de: 

• Ensenyament 
• Universitats 
• Portaveu del govern 

Quart tinent d’alcalde Miquel Davins Pey Regidor delegat de: 

• Comarca 
• Habitatge i Rehabilitació 

Cinquè tinent d’alcalde Ramon Bacardit Reguant Regidor delegat de: 

• Urbanisme i Paisatge 
• Mobilitat 

Sisè tinent d’alcalde Joan Calmet Piqué Regidor delegat de:  

• Cultura 
Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
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Segon. Modificar el punt quart de la Resolució de l’alcalde, núm. 6636, de 22 de juliol de 2011, que 
quedarà redactat com segueix:   
 
“Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a continuació una delegació 
especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que s’esmenten en el punt sisè d’aquesta 
resolució (núm. 6636, de 22 de juliol de 2011):  
  
 

Regidor/a delegat/a Àmbit competencial Facultat resolutòria 
• Promoció Econòmica • Josep M. Sala Rovira Sílvia Gratacós González 
• Comerç i Turisme • Josep M. Sala Rovira 

M. Olga Sánchez Ruíz • Seguretat Ciutadana • Josep M. Sala Rovira 

Àuria Caus Rovira 
• Participació 

Ciutadana, Joventut i 
Gent Gran 

• Joan Calmet Piqué 

Jordi Serracanta Espinalt • Medi Ambient i 
Sostenibilitat • Ramon Bacardit Reguant 

 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució en relació 
amb les competències delegades que s’esmenten en el punt sisè de la Resolució núm. 6636, de 22 
de juliol de 2011, i no inclouen cap facultat resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent d’alcalde 
que tingui assignats els àmbits competencials corresponents, segons el quadre anterior. 

Tercer. Modificar el punt sisè de la Resolució de l’alcalde, núm. 6636, de 22 de juliol de 2011, en relació 
a les delegacions conferides als regidors i regidors que s’esmenten a continuació: 
 
“ L’àmbit material de les delegacions conferides serà el següent: 
 
JOSEP M. SALA ROVIRA 
 
Modificar l’apartat 2.g) que quedarà redactat com segueix:  
 

Resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el règim d’intervenció, 
temporals o indefinides, incloses les modificacions, ampliacions, canvis de titularitat, baixes i 
altres incidències, excepte els relatius a llicències ambientals.  

 
Modificar l’apartat 2.i) que quedarà redactat com segueix:  
 

Resolució de les autoritzacions d’ús de la via pública. S’exceptuen les obres, les rases, els 
serveis soterrats, els guals i les zones restringides a la vialitat de caràcter permanent. 
 

Modificar l’apartat 2.j) que quedarà redactat com segueix:  
 

Resolució de la disciplina i expedients sancionadors relatius als usos de la via pública. 
S’exceptuen les obres, les rases, els serveis soterrats, els guals i les zones restringides a la 
vialitat de caràcter permanent. 

 
Modificar l’apartat 2.k) que quedarà redactat com segueix:  
 
  Resolució de les llicències i autoritzacions de tot tipus d’espectacles públics i d’activitats 

recreatives, així com de la disciplina i dels expedients sancionadors d’aquesta matèria. 
 
Afegir l’apartat 2.l) amb el contingut següent:  
 

Resolucions dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina d’activitats, sigui quina 
sigui la naturalesa de l’activitat, inclosa la potestat sancionadora, excepte els corresponents a 
llicències ambientals. 
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Amb aquestes modificacions, la delegació conferida al regidor delegat d’Hisenda serà la 
següent: 
 
2. Regidor delegat d’Hisenda 
 

a.- Ordenació de despeses i ordenació de pagaments fins al límit previst a l’article 21.1.f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
b.- Resolucions en matèria de gestió tributària que corresponguin a l’òrgan polític delegant. 
 
c.- Elaboració, direcció i execució del pressupost, d’acord amb les bases d’execució del 

pressupost de l’Ajuntament de Manresa. 
 
d.- Aprovació de padrons fiscals. 
 
e.- Elaboració i execució  de les ordenances fiscals. 
 
f.- Control i seguiment de les finances de les empreses municipals. 
 
g.- Resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el règim 

d’intervenció, temporals o indefinides, incloses les modificacions, ampliacions, 
canvis de titularitat, baixes i altres incidències, excepte els relatius a llicències 
ambientals.  

 
h.- Resolució de les llicències comercials de competència municipal 

 
i.- Resolució de les autoritzacions d’ús de la via pública. S’exceptuen les obres, les 

rases, els serveis soterrats, els guals i les zones restringides a la vialitat de caràcter 
permanent 

 
 
j.- Resolució de la disciplina i expedients sancionadors relatius als usos de la via 

pública. S’exceptuen les obres, les rases, els serveis soterrats, els guals i les zones 
restringides a la vialitat de caràcter permanent. 

 
  k.- Resolució de les llicències i autoritzacions de tot tipus d’espectacles públics i 

d’activitats recreatives, així com de la disciplina i dels expedients sancionadors 
d’aquesta matèria. 

 
l.- Resolucions dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina d’activitats, 

sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosa la potestat sancionadora, excepte 
els corresponents a llicències ambientals. 

 
 
SÍLVIA GRATACÓS GONZÁLEZ 
 
 
Modificar  l’apartat 3.d), que  quedarà redactat com segueix:  
 

 Responsable de relacions i desenvolupament amb el Consorci Parc Central. 
 
Suprimir l’apartat 3.f), que deia: Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les noves 
tecnologies, que passarà a ser competència del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Jordi 
Serracanta Espinalt.  
 
Donar un nou contingut a l’apartat 3.f), que quedarà redactat com segueix:  

 
Proposta de resolució dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina d’activitats, 
sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosos els procediments sancionadors, excepte els 



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 8

relatius a llicències ambientals. 
 

Modificar l’apartat 3.g), que quedarà redactat com segueix:  
 

Proposta de resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el règim 
d’intervenció, s’exerceixin en espai privat o públic, incloses les modificacions, ampliacions, 
canvis de titularitat i baixes, amb excepció dels que tinguin caràcter temporal o extraordinari i 
dels relatius a llicències ambientals.  

 
Modificar l’apartat 3.l), que quedarà redactat com segueix:   
 

Representació de l'Ajuntament de Manresa en el Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i 
la cohesió social, el Pacte Territorial del Bages (amb la direcció política de la seva Secretaria 
Tècnica) així com d'altres acords que poguessin sorgir i que afectin a ocupació, formació i 
economia social. 

 
Suprimir l’apartat 3.o), que deia: Proposta per a l’atorgament de llicències de taxis, que passarà a ser 
competència de la regidora de Seguretat Ciutadana, M. Olga Sánchez Ruíz. 
 
Amb aquestes modificacions, la delegació conferida a la regidora delegada de Promoció 
Econòmica serà la següent:   
 
3. Regidora delegada de Promoció Econòmica. 
 

a.- Desenvolupament de polítiques de concertació amb els agents socials dins de la promoció 
econòmica. 

 
b.- Promoció industrial i empresarial. 
 
c.- Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies en els diferents àmbits 

ciutadans. 
 
d.- Responsable de relacions i desenvolupament amb el Consorci Parc Central. 
 
e.- Gestió dels equipaments de suport a les empreses (CEDEM). 
 
f.- Proposta de resolució dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina 

d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosos els procediments 
sancionadors, excepte els relatius a llicències ambientals. 
 

g.- Proposta de resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el 
règim d’intervenció, s’exerceixin en espai privat o públic, incloses les modificacions, 
ampliacions, canvis de titularitat i baixes, amb excepció dels que tinguin caràcter 
temporal o extraordinari i dels relatius a llicències ambientals.  

 
h.- Polítiques d’ocupació com a instrument de lluita contra l’exclusió sociolaboral. 
 
i.- Direcció i gestió del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO). 
 
j.- Direcció i gestió de totes les Polítiques Actives d’Ocupació i de les ajudes per aquestes que 

es convoquin des de qualsevol administració i ens. 
 
k.- Direcció de l’observatori del Mercat de Treball i d’altres recursos d’informació. 
 
l.- Representació de l'Ajuntament de Manresa en el Pacte de Ciutat per a la Promoció 

Econòmica i la cohesió social, el Pacte Territorial del Bages (amb la direcció política 
de la seva Secretaria Tècnica) així com d'altres acords que poguessin sorgir i que 
afectin a ocupació, formació i economia social. 
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m.- Impuls de l'economia social i de les clàusules socials (emmarcades en la xarxa de la compra 
publica ètica). 

 
n.-  Interlocutor únic davant altres administracions en allò referent a ocupació, formació i 

economia social. 
 
o.- Servei d’explotació de les marquesines i plafons publicitaris, relacions amb els contractistes 

gestors. 
 
 

M. OLGA SÁNCHEZ RUÍZ 
 
Afegir a  l’apartat  5.g) el contingut següent: 
 

S’exceptuen les obres, les rases, els serveis soterrats, els guals i les zones restringides a la 
vialitat de caràcter permanent. 
 

Modificar l’apartat 5.h) que quedarà redactat com segueix: 
 
  Proposta de la disciplina i expedients sancionadors relatius als usos de la via pública. S’exceptuen 

les obres, les rases, els serveis soterrats, els guals i les zones restringides a la vialitat de caràcter 
permanent 

 
 
Afegir l’apartat  5.j) amb el contingut següent:  
 
  Propostes per a l’atorgament de llicències de taxis 
 
Amb aquestes modificacions, la delegació conferida a la regidora delegada de Seguretat 
Ciutadana serà la següent: 
 
 
5. Regidora delegada de Seguretat Ciutadana 
 

a.- Prefectura de la Policia Local 
 
b.- Direcció i ordenació general dels serveis de la Policia Local en totes les actuacions i 

matèries pròpies de l’àmbit de seguretat ciutadana i del Cos de la Policia Local 
 
c.- Proposta en l’exercici de les facultats derivades de la legislació vigent en matèria de trànsit, 

seguretat viària i seguretat ciutadana 
 
d.- Foment de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat. 
 
e.- Direcció i coordinació de l’atenció a les emergències i dels serveis de Protecció civil. 
 
f.- Proposta en matèria de potestat sancionadora en relació a infraccions en que té 

competència l’alcalde, comeses contra l’ordenança de tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos sempre que les infraccions hagin estat comeses en espais i vies 
públiques. 

 
g. Proposta de les autoritzacions d’ús de la via pública. S’exceptuen les obres, les 

rases, els serveis soterrats, els guals i les zones restringides a la vialitat de caràcter 
permanent. 

 
h. Proposta de la disciplina i expedients sancionadors relatius als usos de la via pública. 

S’exceptuen les obres, les rases, els serveis soterrats, els guals i les zones 
restringides a la vialitat de caràcter permanent. 
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i. Representació de la ciutat a l’Associació de defensa Forestal del Pla de Bages. 
 
       j.        Propostes per a l’atorgament de llicències de taxis 

 
 
RAMON BACARDIT  REGUANT 
 
 
Suprimir l’apartat 6.d): “Aprovació dels projectes d’urbanització”.  
 
Donar un nou contingut a l’apartat 6.d), que quedarà redactat com segueix:  
 
Resolucions relatives als expedients d’atorgament de llicències ambientals, així com les que 
corresponguin als expedients de disciplina i sancionadors d’aquestes mateixes llicències 
 
Modificar l’apartat 6.e), en el sentit de suprimir: “ ... a excepció de les que afectin únicament i 
exclusiva a la via pública”.  
 
Modificar l’apartat 6.g), en el sentit de suprimir: “... a excepció dels relatius a actuacions que 
afectin únicament i exclusiva a la via pública”. 
 
Suprimir l’apartat 6.j), Expedició de títol de dret funerari del Cementiri Municipal i l’apartat 6.k), 
Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques de serveis funeraris de la 
ciutat, que passaran a ser competència del regidor de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, Joan 
Calmet Piqué. 
 
 
Suprimir l’apartat 6.l), Resolucions dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina 
d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosa la potestat sancionadora, que passarà a 
ser competència del regidor d’Hisenda, Josep M. Sala Rovira. 
 
Amb aquestes modificacions, la delegació conferida al regidor d’Urbanisme i Paisatge serà la 
següent, amb la numeració corresponent:  
 
 
6. Regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge 
 

a.- Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística. 
 

b.- Direcció i impuls de les obres d’urbanització, construcció d’equipaments i infraestructures. 
 

c.- Seguiment de l’execució del Pla General d’Ordenació Urbana. 
 

d.- Resolucions relatives als expedients d’atorgament de llicències ambientals, així com les 
que corresponguin als expedients de disciplina i sancionadors d’aquestes mateixes 
llicències 

 
e.-  Atorgament de llicències urbanístiques.  

 
f.- Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, ordres d’execució i declaracions 

de ruïna. 
 

g.-  Resolució d’expedients sancionadors en matèria urbanística. 
 

h.-  Control i protecció del sòl no urbanitzable. 
 

i.- Desallotjament d’edificis per raons de seguretat. 
 

j.- Política de manteniment d’edificis i equipaments municipals. 
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k.- Resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i monuments de caràcter 
historicoartístic.  

 
 

Afegir a l’apartat 7.d) l’atribució següent: Resolucions relatives a zones restringides a la vialitat: 
zones de vianants, reserves d’estacionaments, zones blaves i verdes, de mobilitat reduïda, càrregues i 
descàrregues i illes de vianants, que tinguin caràcter permanent.  
 

Amb aquesta modificació, la delegació conferida al regidor de Mobilitat serà la següent:   
 
 
7. Regidor delegat de Mobilitat 

 
a.-  Política municipal en matèria de mobilitat, transport públic, aparcaments i illes de vianants. 
 
b.-  Política municipal en matèria del servei de parquímetres i del servei de grua que hi té adscrit. 
 
c.-  Elaboració i execució del Pla de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
d.-  Resolucions de llicències d’obres a la via pública i de les llicències d’ús del domini públic, en 

el cas de companyies de serveis i de titulars de guals. 
 
 
Resolucions relatives a zones restringides a la vialitat: zones de vianants, reserves 
d’estacionaments, zones blaves i verdes, de mobilitat reduïda, càrregues i 
descàrregues i illes de vianants, que tinguin caràcter permanent.  

 
e.-   Resolucions d’expedients de reclamacions per danys a la via pública, així com dels expedients 

sancionadors derivats de la mateixa causa.  
 
 

JORDI SERRACANTA  ESPINALT 
 
Supressió de l’apartat 8.h), Proposta de resolució dels expedients de controls periòdics, revisions i 

disciplina d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosos els procediments 
sancionadors, que passarà a ser competència de la regidora de Promoció Econòmica, 
Sílvia Gratacós González. 
 

Donar un nou contingut a l’apartat 8.h), que quedarà redactat com segueix:  
 

 Proposta de resolució dels expedients d’atorgament de llicències ambientals, així com els de 
disciplina urbanística i sancionadors relatius a obres en sòl no urbanitzable, a medi ambient, a 
neteja i a les llicències ambientals. 

 
Afegir  l’apartat  8.i), amb el contingut següent: 
 
  Relacions institucionals amb el Consorci Localret. 
 
Afegir l’apartat 8.j), amb el contingut següent:  
 

 Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les noves tecnologies. 
 
Amb aquestes modificacions, la delegació conferida al regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
quedarà redactada com segueix:  
 
8. Regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 

a.- Política municipal en matèria de protecció del medi ambient. 
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b.- Actuacions en l’àmbit de la sensibilització social. 
 
c.- Desenvolupament de l’Agenda 21. 
 
d.- Política municipal en matèria de residus. 
 
e.- Direcció, supervisió, control, i proposta respecte dels serveis de neteja de la via pública, 

recollida selectiva. Promoció i manteniment de parcs públics, jardins i espais verds. 
 
f.- Impulsió de mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables. 
 
g.- Seguiment en l’aplicació i execució de les ordenances reguladores de matèries 

mediambientals.  
 
h.- Proposta de resolució dels expedients d’atorgament de llicències ambientals, així com 

els de disciplina urbanística i sancionadors relatius a obres en sòl no urbanitzable, a 
medi ambient, a neteja i a les llicències ambientals. 

 
     i. -   Relacions institucionals amb el Consorci Localret. 
 
       j.-    Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les noves  tecnologies. 
 
 

JOAN CALMET PIQUÉ 
 
Supressió de l’apartat 9.j): Proposta de resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i 
monuments de caràcter historicoartístic. 
Amb aquesta modificació, la delegació conferida al regidor de Cultura serà la següent:  
 
 
9. Regidor delegat de Cultura  
 

a.- Elaboració i desenvolupament del Projecte Cultural de Ciutat. 
 
b.- Planificació, programació i foment de la cultura. 
 
c.- Gestió d’equipaments culturals. 
 
d.- Foment de la interrelació entre les diverses cultures. 
 
e.- Política museística, arxiu històric, biblioteques i centres cívics. 
 
f.- Política de festes. 
 
g.- Impuls de la normalització lingüística. 
 
h.- Instrucció d’expedients d’honors i distincions i de denominació de vies públiques. 
 
i.- Desenvolupament del Pla d’equipaments Culturals conjuntament amb la Regidoria 

d’Urbanisme i Paisatge. 
 

Modificar l’apartat 10.f), que quedarà redactat com segueix: 
 

Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques de serveis funeraris 
de la ciutat. Expedició de títol de dret funerari del Cementiri Municipal. 

 
Amb aquesta modificació, les delegacions conferides al regidor de Ciutadania, Barris i Serveis 
Urbans, seran les següents:  
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10. Regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 

a.- Política de manteniment dels barris. 
 
b.- Política de seguiment de tots els serveis urbans: enllumenat, edificis, jardineria, neteja i altres. 
 
c.- Seguiment de totes les qüestions relatives a la política de mobilitat i transport públic.  

d.- Gestió de situacions anòmales de l’habitatge als barris.  

e.- Política de manteniment de vies públiques i mobiliari urbà. 
 

  f.-  Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques de serveis 
funeraris de la ciutat. Expedició de títol de dret funerari del Cementiri Municipal. 

 
Quart. La resolució  núm. 6636, de 22 de juliol de 2011, continua vigent en tot allò no modificat per la 
present resolució. 
 
Cinquè.  Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.  
 
En el text de les resolucions dictades en virtut de les delegacions conferides per aquesta Resolució, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva  mitjançant la incorporació del text següent:  

"en exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució de 
l’alcalde núm. ______ de data __________” 

 
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la 
competència originària.  
 
Sisè.   Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data d’aquesta resolució, i tindran 
vigència dintre del mandat corporatiu 2011-2015, sense perjudici de la facultat d’avocació d'aquesta 
Alcaldia.  
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini dels tres dies 
hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Setè.  En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors/es delegats/es, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades com a titular de la 
competència originària, i s’entendrà exercida la facultat de suplència en base a aquesta  resolució, 
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, 
la suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament.  

 
Vuitè.    Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8548, de 30 de setembre de 

2013, sobre establiment d’un règim transitori de la Resolució de 25 de setembre 
que modifica el règim de delegacions conferides als regidors i regidores. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“Primer. Establir un règim transitori de la resolució de l’alcalde núm. 8371, de 25 de setembre 
de 2013, per al període comprès entre el 26 de setembre i el 4 d’octubre de 2013, ambdós 
inclosos, de manera que a totes les resolucions que tinguin la proposta de resolució feta fins a 
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26 de setembre de 2013 a l’empara de la resolució de l’alcalde núm. 6636, de 22 de juliol de 
2011, els serà d’aplicació el règim de delegacions previst en l’esmentada resolució núm. 6636, 
fins el dia 4 d’octubre de 2013.  
 
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí 
Oficial de la Província.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8701, de 4 d’octubre de 2013, 

sobre delegació de l’aprovació dels projectes d’urbanització en la Junta de 
Govern Local. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“Primer.  Delegar a la Junta de Govern Local l’atribució següent, prevista a l’article 21.1.j) de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local:  

       Aprovació dels projectes d’urbanització. 

Segon.   Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí 
Oficial de la Província.” 

 
 
2.4 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8860, de 8 

d’octubre de 2013, sobre modificació de l’horari de funcionament de les oficines 
del Registre General de documents. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“Primer.  Modificar el contingut de l’article 6.1 del Reglament Regulador del Registre General 
de Documents de l’Ajuntament de Manresa, segons s’especifica a continuació:  

Article 6.  Horaris de funcionament 
 
1. Les oficines del Registre Central i els seus Registres Auxiliars estaran obertes al públic els 
dies hàbils, durant l’horari següent: 

 

 Horari general (del 16 de setembre al 30 de juny ) 
Registre Central 
 

Ubicació Dies  Horari 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Oficina d’Activitat Econòmica (OAE) 

Plaça Major, 1 De dilluns a dijous 
Divendres 

De 8.30 a 18 h 
De 8.30 a 15 h 
 

Registres Auxiliars 
 

 

Oficina d’Atenció Tributària Plaça Major, 6 De dilluns a divendres 
Dilluns tarda 

De 8.30 a 14 h 
De 16 a 18 h 

Àrea de Serveis a les Persones 
(Edifici Infants) 

Ctra. de Vic, 16  
 

De dilluns a divendres 
Dilluns tarda 

De 8.30 a 14 h 
De 16 a 18 h 

Servei de Cultura (Edifici Casino) Passeig Pere III, 
27  

De dilluns a divendres 
Dimarts tarda  

De 8.30 a 14 h 
De 16 a 18 h 
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Servei de Seguretat Ciutadana 
(Edifici La Florinda) 

Carrer del Bruc, 
33-35, primera 
planta.  

De dilluns a divendres 
Dilluns tarda 

De 8.30 a 14 h 
De 16 a 18 h 

Servei d’Organització i Recursos 
Humans (Edifici La Florinda) 

Carrer del Bruc, 
33-35, tercera  
planta.  

De dilluns a divendres 
Dilluns tarda 

De 8.30 a 14 h 
De 16 a 18 h 

Servei d’Ocupació i Universitat 
(Edifici Casa Caritat – CIO) 

Plaça Cots, 5  De dilluns a divendres 
Dimecres tarda 

De 8.30 a 14 h 
De 16 a 18 h 

Servei d’Emergències i Protecció 
Civil (Edifici Palau Firal) 

Polígon Industrial 
Els Dolors, carrer 
Castelladral 5-7 

De dilluns a divendres 
 

De 8 a 15  h 
 

 

 Horari d’estiu (de l’1 de juliol al 15 de setembre) 
Registre Central 
 

Ubicació Dies  Horari 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Oficina d’Activitat Econòmica (OAE) 

Plaça Major, 1  De l’1 al 31 de juliol 
i de l’1 al 15 de 
setembre 

 
De dilluns a dijous 
Divendres  
 

 De l’1 al 31 d’agost 
 
De dilluns a divendres  

 
 
 
 
De 8.30 a 17 h 
De 8.30 a 14 h 
 
 
 
De 8.30 a 14 h 
 

Registres Auxiliars 
 

 

Oficina d’Atenció Tributària Plaça Major, 6 De dilluns a divendres De 8.30 a 13.30 h 
Àrea de Serveis a les Persones 
(Edifici Infants) 

Ctra. de Vic, 16  
 

De dilluns a divendres De 8.30 a 13.30 h 

Servei de Cultura (Edifici Casino) Passeig Pere III, 
27  

De dilluns a divendres De 8.30 a 13.30 h 

Servei de Seguretat Ciutadana 
(Edifici La Florinda) 

Carrer del Bruc, 
33-35, primera 
planta.  

De dilluns a divendres De 8.30 a 13.30 h 

Servei d’Organització i Recursos 
Humans (Edifici La Florinda) 

Carrer del Bruc, 
33-35, tercera  
planta.  

De dilluns a divendres De 8.30 a 13.30 h 

Servei d’Ocupació i Universitat 
(Edifici Casa Caritat – CIO) 

Plaça Cots, 5  De dilluns a divendres De 8.30 a 13.30 h 

Servei d’Emergències i Protecció 
Civil (Edifici Palau Firal) 

Polígon Industrial 
Els Dolors, carrer 
Castelladral 5-7 

De dilluns a divendres De 9 a 13.30 h 

 

 Horari dies 24 i 31 de desembre (si s’escau de dilluns a divendres) 
Registre Central Ubicació  Horari 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça Major, 1 De 8.30 a 14 h 

 

Tots aquells procediments administratius en què hi hagi termini de presentació de 
documentació, si aquest termini finalitza en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al primer 
dia hàbil següent. 
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Segon. El nou horari del Registre de documents regulat per aquesta resolució entrarà en 
vigor el dia 14 d’octubre de 2013.  
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, i 
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les prescripcions 
de la present resolució. 
  
Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple de la 
corporació en la propera sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.5 Donar compte de la  Resolució de l’alcalde, núm. 8786, de 5 d’octubre de 2013, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2013, dins del 
pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2013, dins el Pressupost 
municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i transferències, a l’empara del 
que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2013, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va demanar que el regidor d’Hisenda fes una 
breu explicació d’aquest expedient de modificació de crèdits. Tot seguit dóna la paraula al 
senyor Josep M. Sala. 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que aquest canvi de partides 
fa referència a diversos serveis de la casa, entre ells: 
 

- Seguretat Ciutadana, on hi ha un canvi d’assignació per import de 1.000€, per a la 
compra de talonaris i fundes de telefonia. 

 
- Centres d’educació infantil i primària, amb 1.580€, per atendre unes despeses de 

lloguers. 
 

- Secretaria General, amb 450€, per suplementar les partides de Mobiliari i estris i Altres 
despeses diverses. 

 
- Ensenyament, Cultura i Esports, amb motiu d’un excedent per un estalvi en les primes 

d’assegurances, se suplementa la partida de Museus-Activitats culturals i esportives, 
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amb 2.400€, per atendre les necessitats derivades de les activitats del Museu 
Comarcal. 

 
- Una subvenció de la Diputació de Barcelona, de 45.000€, per tal de col·laborar en les 

despeses de la 63a edició de la Nit de Santa Llúcia-Festa de les lletres catalanes, que 
enguany se celebrarà a Manresa. 

 
- Una proposta d’incorporació d’una subvenció de 4.791€ procedent de la Generalitat de 

Catalunya, per a la restauració de la pintura “Arbre del Roser” del s XVII. 
 

- Una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, de 5.000€, com a ajut per a 
llibres i material escolar, dins el  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
- Finalment, de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió patrimonial i Inversions, dins 

de Serveis Generals-Material d’oficina, es proposa suplementar aquesta partida per 
poder adquirir material divers d’oficina i fer front a les necessitats fins a final d’any. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8802, de 5 d’octubre de 2013, 

sobre aprovació del marc pressupostari referent al període 2014-2016. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar el marc pressupostari referent al període 2014-2015 i 2016. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.” 
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2.7 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 7 d’octubre de 2013, sobre 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

 
El secretari presenta l’Informe trimestral de Tresoreria, de 7 d’octubre de 2013, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat 
de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet el 
present informe el qual té per objecte veure l’acompliment dels terminis de pagament que 
estableix la llei pel pagament de les obligacions, establint el nombre i quantitat global de les 
obligacions pendents de pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
*Període analitzat: 1 de juliol de 2013 a 30 de setembre de 2013. 
 
  

Nombre 
 

 
% 

 
Import 

 
% 

Obligacions pagades dins el període legalment 
establert (30 dies) 

138 10% 271.224,58 4,2% 

Obligacions pagades fora del termini legalment 
establert 

1237 90% 6.125.589,49 95,8% 

TOTAL PAGAMENTS REALITZATS TRIMESTRE 
 

1375 100% 6.396.814,07 100% 

      

Obligacions pendents de pagar fora del període de 
pagament legalment establert 

676  8.065.338,06 100% 

     
Obligacions que han de ser pagades a través del 
finançament estatal (RDL 8/2013, de 28 de juny, de 
mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i suport a entitats locals 
amb problemes financers) 

212  4.988.654,93 61,8% 

     
Obligacions pendents de pagar un cop descomptat les 
que van al pla de pagament a proveïdors 

464  3.076.683,13 38,2% 

 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha hagut 
138 que s’han pagat dins el termini dels 30 dies establert normativament (el 10% del total de 
factures), significant el 4,2% de l’import total de factures del període.  
 
La resta de factures, el 90%, s’han pagat posteriorment als 30 dies. 
 
Dins d’aquest trimestre que s’analitza cal destacar el següent: hi ha un import total de 
8.065.338,06 euros que queden pendents de pagar a tancament del trimestre i que es troben 
fora del termini legalment establert dels 30 dies; però dels quals un 61,8% estan a l’espera de 
ser pagats mitjançant el pla de finançament estatal a entitats locals, que s‘espera es realitzi 
durant l’últim trimestre de l’any.” 
 
 
2.8 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 4 d’octubre de 2013, sobre 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
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El secretari presenta l’Informe trimestral d’Intervenció, de 4 d’octubre de 2013, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“Consideracions jurídiques:  
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
 

1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos pels 
contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la gestió de la qual 
correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat. 

2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat local, 
haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter previ a la 
seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica. 

3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu sense 
que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement de l’obligació, 
derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte administratiu de conformitat amb 
la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat requerirà  a l’òrgan gestor esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de 
tramitació d’aquest expedient. 

4. La Intervenció o  òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5 de juliol, 
una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no s’hagin tramitat els 
corresponents  expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
de la reunió en la que tingui  coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de 
la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de 
tramitació. 

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet el 
següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents emesos 
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la gestió del 
qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que tenen  atribuïdes  aquestes 
funcions ( 1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions i 2. Oficina 
suport jurídic  Serveis Socials, Sanitat i Programes). 
 
SEGON: Hi ha dues factures a 30 de setembre de 2013 respecte a les quals han transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no s’ha fet el 
corresponent expedient de reconeixement de l’obligació. Es relacionen a continuació : 
 

- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930) relativa a 
la quota per l’any 2013 com a ens associat a l’associació de municipis per la 
independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre F2013/2210 i 
data d’entrada 30 de maig de 2013. 

 
- MANUEL NODAR SOBRINO (NIF 35920195Z), relativa als honoraris del Registre de la 

Propietat, Borrador 2013/10 1992, amb un import de 43,63 euros, número de registre 
F2013/2456 i data d’entrada 11 de juny de 2013.” 
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2.9 Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7708, de 26 d’agost de 2013, 
sobre nomenament amb caràcter interí i pel procediment d’urgència, d’una 
persona per ocupar una plaça de tècnica de grau mitjà treballadora social. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“1.- Nomenar amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima urgència a la 
senyora xxx (DNI xxx), per ocupar una plaça de TÈCNICA DE GRAU MITJÀ TREBALLADORA 
SOCIAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe: tècnics/iques de 
grau mitjà, des del dia 3 de setembre de 2013 i mentre la titular de la plaça senyora xxx  
estigui en situació de baixa per incapacitat temporal. 
 
2.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora xxx al lloc de treball de treballador/a social 
amb núm. de codi FB19055-B1, de la vigent Relació de Llocs de Treball del personal al servei 
d’aquest ajuntament.   

3.- La senyora xxx s’incorporarà al lloc de treball el dia 3 de setembre de 2013,  prèvia presa 
de possessió i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en el moment en què la 
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.  

4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament   al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
2.10 Donar compte del la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8034, de 

10 de setembre de 2013, sobre nomenament amb caràcter interí i pel procediment 
d’urgència, d’una persona per ocupar una plaça de tècnica de grau mitjà de 
gestió especialitzada. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“1.- Nomenar amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima urgència a la 
senyora xxx (DNI xxx), per ocupar una plaça de TÈCNICA DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 
ESPECIALITZADA, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
Classe: comeses especials diplomats/ades, des del dia 16 de setembre de 2013 i mentre la 
titular de la plaça senyora xxx estigui en situació de baixa per incapacitat temporal. 
 
2.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora xxx al lloc de treball de treballador/a social 
amb núm. de codi FB19055-B1, de la vigent Relació de Llocs de Treball del personal al servei 
d’aquest ajuntament.   

 
3.- La senyora xxx s’incorporarà al lloc de treball el dia 16 de setembre de 2013,  prèvia presa 
de possessió i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en el moment en què la 
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.  
 
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament   al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
2.11 Donar compte del la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8035, de 

6 de setembre de 2013, sobre nomenament amb caràcter interí i pel procediment 
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d’urgència, d’una persona per ocupar una plaça de tècnic de grau mitjà 
treballador social. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“1.- Nomenar amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima urgència al 
senyor xxx (DNI xxx), per ocupar una plaça de TÈCNIC DE GRAU MITJÀ TREBALLADOR 
SOCIAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe: tècnics/iques de 
grau mitjà, de la que n’és titular la senyora xxx.   
 
2.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor xxx al lloc de treball de treballador/a social amb 
núm. de codi FB19055-B1, de la vigent Relació de Llocs de Treball del personal al servei 
d’aquest ajuntament.   

3.- El senyor xxx s’incorporarà al lloc de treball el dia 16 de setembre de 2013, prèvia presa de 
possessió i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica el dia 21 de desembre de 
2013.  

4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament   al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
L’alcalde informa que, a petició de la Junta de Portaveus, es farà el debat conjunt i votació 
separada dels punts 3.1.1 i 3.1.2 de l’ordre del dia. 
 
 
3. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions dels 

articles de les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals per a 
l’exercici 2014. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 4 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació:  
 
 “Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria  d'aquest Ajuntament s'ha procedit a 
l'elaboració del projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals que 
hauran de regir per l'exercici 2014. 
   
Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per tal 
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2014. 
   
D'altra banda, en relació a determinades taxes, es recullen les propostes de noves tarifes o modificació de 
les actuals, i de la seva gestió, efectuades pels diferents serveis de l'Ajuntament, i que consten a l'expedient. 
   
Finalment, es recullen les modificacions de caràcter tècnic convenients per a la correcta gestió i recaptació 
dels tributs municipals. 
   
El cap de Secció de Tresoreria ha formulat la memòria econòmic financera que ha d'acompanyar l'expedient. 
   
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha emès l'informe corresponent a l'adequació a la legalitat 
de la proposta. 
   
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents  
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 ACORDS 
  
  
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les ordenances fiscals reguladores de 
tributs municipals que a continuació es detallen: 
   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

Es modifiquen diversos articles d’aquesta ordenança, amb diversos objectius. Bàsicament, són els següents: 

1. Dotar-la d’una estructura més clara i sistemàtica, i d’acord amb la que s’estableix a l’article 16 del TRLHL. 

2. Revisar la regulació corresponent a la gestió de l’impost, adaptant-la al propi funcionament intern i als 
procediments municipals, sense contravenir, en cap cas, el contingut material de la normativa aplicable (Llei 
general tributària i altra normativa estatal que reguli la matèria, i disposicions que la desenvolupen).  

3. Refondre en el seu text els beneficis fiscals establerts tant al TRLHL com en d’altra normativa, com ara la 
Llei 49/2002.   

ARTICLE 1 

Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació al 4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 8.1.a) del decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 15 i següents del reial decret 
legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRLHL). 

El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest municipi a l’impost 
sobre béns immobles, previst en els articles del 60 al 77 del TRLHL. 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 

1. El fet imposable d’aquest impost està constituït per la titularitat dels drets següents sobre els béns immobles 
rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 

a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què es trobin 
afectes. 

b) D’un dret real de superfície. 

c) D’un dret real d’usdefruit. 

d) Del dret de propietat. 

2. La realització del fet imposable que correspongui d'entre els definits en l'apartat anterior per l'ordre establert 
en aquest, determinarà la no subjecció de l'immoble urbà o rústic a la resta de modalitats que preveu 
l’apartat esmentat.  

En els immobles de característiques especials s'aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets 
de concessió que puguin recaure sobre l'immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el 
qual també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l'immoble no afectada per 
una concessió.   

3. Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de 
béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre 
immobiliari. 

4. No estan subjectes a aquest impost: 

- Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítim-terrestre i 
hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 

- Els béns immobles propietat de l’Ajuntament de Manresa següents: 

‐ Els de domini públic afectes a ús públic. 
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‐ Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, excepte 
quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

‐ Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les herències 
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat 
econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que siguin titulars del dret que, en cada cas, 
sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.   

En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un o 
en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part 
del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a 
cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions que es 
refereix  l’article 76 del text refós de la Llei d'hisendes locals, l'ens o organisme públic al que es trobi afectat 
o adscrit l'immoble o aquell a càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a 
subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en 
els termes i altres condicions que es determinin per ordre.    

Per a aquesta mateixa classe d'immobles, quan el propietari tingui la condició de contribuent en raó de la 
superfície no afectada per les concessions, actuarà com a substitut del mateix l'ens o organisme públic al 
que es refereix el paràgraf anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari 
satisfet.    

2. El que es disposa en l'apartat anterior serà d'aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de 
repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú.   

L'Ajuntament repercutirà la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en aquells que, no reunint 
la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o 
patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es 
determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció  
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.  

3. L’Ajuntament emetrà els rebuts i les liquidacions a nom del titular del dret constitutiu del fet imposable. 
Quan es conegui més d’un titular del mateix dret, es farà constar també la resta de titulars, amb un màxim 
de 3. 

Tanmateix, quan un bé immoble pertanyi a dos o més titulars en proindivís, es podrà sol·licitar la divisió de 
la quota tributària, aportant la informació sobre les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al 
pagament. 

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits en què alguna de les quotes resultants sigui inferior a 6 
euros. 

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels  responsables 
solidaris, de conformitat amb el que s’estableix a l’article següent. 

En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota en els supòsits de règim econòmic matrimonial de 
societat legal de guanys.  

Una vegada acceptada per l’Ajuntament la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran en el padró de 
l’exercici següent, i es mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació. 

4. En cas de concurrència de titulars, es podrà sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius en el rebut 
o liquidació. 

La sol·licitud haurà de presentar-se pel titular que hagi de constar en primer lloc. 

 
ARTICLE 4. SUCCESSORS I RESPONSABLES 

1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general 
tributària i resta de normativa aplicable. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en 
els termes previstos a la Llei general tributària. 
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3.  Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats 
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable 
de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la 
quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del TRLHL. 

Les quotes exigibles a l’adquirent son les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà que no han 
prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes d’aquest impost que 
tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 

5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents 
sobre els deutes pendents per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet, així 
com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions. 

Per tal de facilitar el compliment del que preveu l’apartat anterior, l’Ajuntament posa a disposició dels notaris 
la consulta informàtica dels deutes per aquest impost. 

 
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributaries pendents, a que es refereix el 

punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari. 

 
ARTICLE 5. EXEMPCIONS 

Estan exempts d’aquest impost els béns immobles següents: 

a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals, estiguin 
directament afectats a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat 
afectes a la defensa nacional. 

b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna. 

c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’estat Espanyol i la Santa Seu sobre 
assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques 
legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de col·laboració subscrits en virtut 
del que es disposa a l’article 16 de la Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola 

e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor, i a condició 
de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als 
seus organismes oficials. 

f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent determinades 
reglamentàriament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de 
l’arbrat sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti. 

g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils, i els edificis situats en aquests, que estigui dedicats a 
estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació de les línies esmentades. 

No estan exempts, per tant, els establiments d’hostaleria, espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases 
destinades a habitatge dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

h) Els béns  immobles amb una quota líquida inferior a 3,61 €. 

i) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al 
règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat. 

j) Els declarats expressament i individualitzada monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant Reial 
decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i inscrits en el registre general 
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a què fa referència el seu article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol; i els compresos en les 
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l’esmentada Llei.  

Aquesta exempció no serà d’aplicació a tots els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les 
zones arqueològiques, llocs i conjunts històrics, globalment integrats en els mateixos, si no exclusivament a 
aquells que reuneixin les condicions següents:  

1. En zones arqueològiques, els béns inclosos com a objecte d’especial protecció en l’instrument de 
planejament urbanístic a què fa referència l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.  

2. En llocs o conjunts històrics, els béns que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys 
i estiguin inclosos en el catàleg previst en el RD 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el 
Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació 
urbana com a objecte de protecció integral en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 
25 de juny. 

Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a una explotació econòmica, llevat que hi 
tinguin dret per algun altre supòsit dels previstos en la normativa vigent. 

k) La superfície de les muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades 
subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració forestal. 

Aquesta exempció tindrà una durada de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell 
en què es realitzi la sol·licitud. 

l) Els immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'impost sobre societats, 
sempre que els seus titulars compleixin els requisits especificats en aquesta norma. 

ARTICLE 6. BONIFICACIONS 

Es preveuen les bonificacions següents: 

a) Tindran dret a una bonificació del 90% en la quota de l’impost, els immobles que constitueixin l’objecte de 
l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de 
rehabilitació equiparable a obra nova, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període següent a aquell en què s’iniciïn les 
obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre i quan durant aquest període es realitzin 
obres de construcció o urbanització efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes 
impositius. 

Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de complir aquests requisits: 

1. Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, 
mitjançant la presentació dels estatuts de la societat o del rebut de l’impost sobre activitats 
econòmiques, si la societat no hi està exempta. 

2. Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat del sol·licitant, 
mitjançant certificat de l’administrador de la societat, o fotocòpia del darrer balanç presentat davant 
l’AEAT, a efectes de l’impost sobre societats. 

3. Formular la sol·licitud de bonificació abans de l’inici de les obres. 

b) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius 
següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que en 
puguin resultar equiparables, de conformitat amb la normativa de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà fer-se en qualsevol moment anterior 
a l’acabament dels tres períodes impositius de durada de la mateixa, i tindrà efectes, si escau, des del 
període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti. 
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c) Tindran dret a una bonificació addicional del 50% de la quota íntegra de l’impost els habitatges de protecció 
oficial que tinguessin dret a la bonificació establerta a l’apartat anterior, durant els tres períodes impositius 
següents a la finalització de la bonificació esmentada. 

d) Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els béns rústics de les cooperatives 
agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la llei 20/1990, de 19 de desembre, 
sobre règim fiscal de les cooperatives. 

Es modifica l'apartat e) d'aquest article, per tal d'actualitzar el nivell de renda a què està subjecte l'atorgament de 
la bonificació. 

e) Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família 
nombrosa en la data d’acreditació de l’impost, tindran dret a una bonificació en la quota íntegra del mateix, 
sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família.  

Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda per persona de la 
família no podrà superar els límits establerts en el barem següent: 

Nivell de renda (per persona)   

6.397,60 10% bonificació 

5.118,08 30% bonificació 

4.094,47 50% bonificació 
 

Per al cas de les famílies nombroses de categoria especial, el percentatge de bonificació pot incrementar-se 
fins al 90%, en funció dels límits establerts en el barem següent: 

Nivell de renda (per persona)   

3.275,57 70% bonificació 

2.620,46 90% bonificació 
 

Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, tots els membres de la 
família hauran d'autoritzar a l'Ajuntament per tal que, anualment, pugui fer la consulta de les dades d'IRPF 
davant de l'Agència Estatal d'administració tributària. 

S’entendrà per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal 
d’habitants a la data d’acreditació de l’impost. En cas que el rebut es trobi dividit entre dos o més titulars 
residents a domicilis diferents es considerarà habitatge habitual de la família aquell en que hi resideixi la 
major part de la mateixa, sempre segons les dades del padró municipal d’habitants. Només s'atorgarà la 
bonificació per un únic habitatge per cada títol de  família nombrosa. 

La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, a la qual haurà d'acompanyar una còpia del títol que 
l'acrediti com a titular de família nombrosa, o bé prestar el seu consentiment per tal que l'Ajuntament pugui 
fer la consulta telemàtica de les dades del títol de família nombrosa. 

En cas de cotitularitat de l'habitatge amb un subjecte passiu no titular de família nombrosa, la bonificació 
s'adequarà al percentatge de titularitat del subjecte passiu que tingui dret al benefici. 

La bonificació s'atorgarà, si escau, per un període de 5 anys, o per al període de vigència del títol de família 
nombrosa, si aquest és inferior a 5 anys, i tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell en què 
se sol·liciti, llevat dels casos mencionats a l’article següent. Un cop transcorreguts els 5 anys de vigència, 
serà necessari sol·licitar novament la bonificació. 

El subjecte passiu resta obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació en la seva situació familiar 
que pugui comportar la pèrdua de la bonificació.   
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f) S’estableix una bonificació del 95% per als immobles propietat dels establiments públics d’ensenyament 
universitari, sempre i quan aquests béns estiguin afectes a la seva finalitat.  

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat, i a la sol·licitud s’hauran d’acompanyar els documents 
acreditatius del compliment dels requisits que donen dret a la bonificació. 

La bonificació tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, llevat dels casos 
mencionats a article següent.   

S’estableix la bonificació següent: 

g) Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota integra de l’impost, durant els dos períodes impositius 
següents a la instal·lació, els béns immobles destinats a habitatge en els que s’hagi instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta bonificació restarà 
condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 
corresponent homologació per l’Administració competent. La bonificació només serà d’aplicació per a les 
noves instal·lacions. 

No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 

 
Per tal de tenir dret a aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar la sol·licitud corresponent, 
a la qual s’hi adjuntarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits que donen dret a la 
bonificació 

 
El servei corresponent emetrà informe sobre el compliment dels requisits tècnics que s’estableixen en 
aquest apartat. 
 

S’estableix la bonificació següent: 

h) Els béns immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap supòsit de no subjecció o 
d’exempció, estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives, culturals, centres 
cívics i altres equipaments municipals, podran gaudir d’una bonificació del 50% en la quota, amb caràcter 
indefinit, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i tota vegada que siguin declarats d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, cultural, històric artístiques o de foment de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració.  

L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat pel Ple de la Corporació, previ 
informe del servei corresponent. 

ARTICLE 7  

1. Per gaudir dels beneficis fiscals previstos als apartats i), j), k), i l) de l’article 5 i a l’article 6, els subjectes 
passius hauran de presentar la corresponent sol·licitud, acompanyant els documents acreditatius del 
compliment dels requisits que donen dret a l’exempció. 

2. La concessió dels beneficis fiscals pregats tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud, 
sempre que en aquest exercici següent es compleixin, a la data de la seva acreditació, els requisits 
establerts en l’ordenança vigent per a aquell exercici. 

Tanmateix, quan al subjecte passiu se li notifiqui una liquidació en què no se li reconegui un benefici fiscal 
pregat en aquest impost, aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del corresponent 
benefici en tant la liquidació no sigui ferma. 

Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol·licitat, si escau, per a l'any en curs quan la sol·licitud hagi estat 
presentada en data posterior a la de meritació però en tant aquest no sigui exigible. 

ARTICLE 8 

Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquest impost i gaudiran d’una bonificació del 3% de 
l’import avançat.    
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El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:    

a) Els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l’Ajuntament el càrrec en 
compte, durant els cinc primers dies del mes de març, bé a través del corresponent formulari que es podrà 
trametre a l’Ajuntament ja sigui presencialment, o per fax ocorreu postal; o bé a través de la carpeta 
ciutadana.   

b) L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament de l'import a 
satisfer per a l'any en curs, al qual s’aplicarà la bonificació esmentada al punt a), per a cada finca per a la 
qual es sol·liciti l’adhesió al sistema de pagament avançat.    

c) L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia que cada any es fixi en el calendari del contribuent. 

d) L’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import liquidat corresponent al 
període impositiu actual (que ja tindrà en compte la bonificació) menys l’import avançat. Si la diferència és 
positiva, carregarà en compte aquest import durant els cinc primers dies del mes de juliol i si és negativa 
farà la devolució corresponent d’ofici.  

e) Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per motius no 
imputables a l’Ajuntament, s’exigirà l’import de la bonificació practicada, sense més requisit que la 
notificació a l’interessat.    

f) L’adhesió a aquest sistema comporta que no es meritaran interessos de demora a favor de l’Ajuntament o 
del contribuent.    

ARTICLE 9. BASE IMPOSABLE I BASE LIQUIDABLE 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. 

Aquest valor cadastral es determinarà de conformitat amb els criteris i procediment establert pel Text Refós 
de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març (TRLCI). 

Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de les maneres 
previstos al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i al TRLCI. 

2. La base liquidable serà el resultat d'aplicar, si escau, en la imposable, les reduccions establertes als articles 
67, 68, i 69 del TRLHL.    

El coeficient fixat per la Direcció general del Cadastre a què es refereix l'article 69 del TRLHL és del 0,26.
     

Als immobles rústics valorats conforme el què disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria primera del 
TRLCI també els serà d'aplicació aquesta reducció. En aquests casos, el valor base serà  el resultat de 
multiplicar la primera component del valor cadastral de l'immoble per un coeficient igual a 0,50. 
  

3. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació de procediments 
de declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de discrepàncies o inspecció cadastral. 

En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària 
corresponent. 

ARTICLE 10. QUOTA TRIBUTÀRIA 

1. La quota de l’Impost serà el resultant d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen previst a l’article 
següent que correspongui segons la naturalesa del bé. 

2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes als articles 6 i 
8 d’aquesta ordenança. 
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ARTICLE 11. TIPUS DE GRAVAMEN 

Aquest article no es modifica 

ARTICLE 12. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT 

1. L'Impost s'acredita el primer dia del període impositiu. 

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural. 

3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre 
immobiliari tindran efectivitat en el període impositiu immediatament posterior al moment en què produeixin 
efectes cadastrals, amb independència del moment en què es notifiquin. 

4. El recàrrec establert a l'article 11, apartat 3, d'aquesta ordenança s'acreditarà el 31 de desembre, i es 
liquidarà anualment als subjectes passius de l'impost. 

ARTICLE 13.- RÈGIM DE DECLARACIONS, COMUNICACIONS I SOL·LICITUDS 

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, a què es 
refereix l’article 2 d’aquesta ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies determinants d’una 
alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’exempció 
previstos en aquest article. 

2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes o negocis: 

a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja 
existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les obres o reparacions que tinguin per 
objecte la mera conservació i manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques 
ornamentals o decoratives. 

b)  La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament. 

c)  La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles. 

d)  L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació. 

e)  La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i dels drets reals 
d’usdefruit i de superfície. 

f)  Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars 
de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària. 

g)  Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament. 

3.  Seran objecte de sol·licitud: 

a)  Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el dret que va 
originar l’esmentada titularitat. 

b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a una concessió 
administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit. 

c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent. 

4.  Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la Gerència Regional del 
Cadastre. 

5.  L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la transmissió suposi 
exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de l’immoble; es formalitzi en 
escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos 
des de l’acte translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant 
l’aportació d’un dels documents següents: 

a)  Certificació cadastral emesa per la Direcció general del Cadastre o per l’òrgan que actuï per delegació. 

b)  L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles. 
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6.  Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament podrà exigir 
l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció. 

ARTICLE 14 

1. És competència de l’Ajuntament la realització de les funcions següents de gestió tributària de l'Impost: 

a) La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió 
dels documents cobratoris, i confecció del padró o llista cobratòria. 

b) La concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

c) La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

d) La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra actes i acords referents als apartats 
a), b) i c) anteriors. 

e) Les actuacions que tinguin per objecte l’assistència i informació al contribuent en relació a les 
matèries compreses en aquest apartat. 

2. L'Ajuntament podrà col·laborar en la inspecció cadastral de l'impost amb els òrgans competents de 
l'Administració de l'Estat, amb subjecció a les normes de col·laboració que, reglamentàriament, es 
determinin. 

ARTICLE 15 

1. L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró de l'impost, que estarà constituït per les dades referents 
als béns immobles subjectes al mateix: subjectes passius, valors cadastrals, base liquidable que 
correspongui, bonificacions aplicables, tipus impositius i quotes, amb separació entre els béns de 
naturalesa urbana, rústica i de característiques especials.     

El padró serà aprovat per resolució de l'Alcalde-President o regidor en qui delegui, i serà exposat al públic 
per un termini d’un mes, comptat a partir de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins del qual els contribuents podran formular els recursos i al·legacions que considerin oportuns. 
L'exposició pública del Padró produirà els efectes de la notificació en els termes establerts en la Llei general 
tributària.   

2. En l’edicte es comunicarà també el període voluntari de cobrament corresponent a cada exercici. 

3. L'Ajuntament practicarà les liquidacions per ingrés directe en els casos de noves construccions, 
alteracions d’ordre físic, econòmic o jurídic, o de modificacions en els elements tributaris motivades per la 
resolució de recursos o la revisió d’ofici d’errors materials, aritmètics o de fet, un cop hagi estat assignat el 
nou valor cadastral per part de la Gerència Territorial del Cadastre. 

ARTICLE 16 

1. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular recurs de 
reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a comptar de la notificació expressa o de 
l’exposició pública del padró corresponent.  

2. La interposició de recurs no atura l’acció administrativa per al cobrament, a menys que, dins el termini 
previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i 
acompanyi la garantia preceptiva pel total del deute tributari, en els termes previstos pel Reglament general 
de Recaptació. 

3. No obstant el previst a l’apartat anterior, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense 
prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne o be demostri 
de manera fefaent l’existència d’errors materials o aritmètics en la liquidació objecte de la impugnació. 

ARTICLE 17. RECAPTACIÓ 

1.  Els rebuts domiciliats que superin l’import de 100 euros es fraccionaran d’ofici, sense que s’acreditin 
interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents, i es carregaran en els comptes del 
contribuents durant els terminis següents:   

- cinc primers dies del mes d'abril   
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- cinc primers dies del mes de juny   

- cinc primers dies del mes de juliol   

- cinc primers dies del mes d'octubre   

2. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de 
cobrament i sense l’exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es 
produeixi dins l'any corrent.  

3. Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per ingressos de dret 
públic a sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu pagament, quan la seva situació 
econòmica i/o financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes, en les condicions 
que es determinin. La concessió de l'ajornament o fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica 
quan es tracti de deutes inferiors a 6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de la 
sol·licitud, si bé es dictarà un acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de 
venciment de cada termini o fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, es dispensarà de la constitució de garantia en els casos d'ajornaments 
i/o fraccionaments concedits respecte de deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros. 

L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments en lloc destacat 
de la publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de la ciutat; i/o en 
qualsevol altre format d’informació o propaganda que es faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en 
lloc destacat en la “home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”. 

ARTICLE 18 

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquest impost, així com la qualificació de les infraccions 
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la Llei general 
tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com les 
disposicions dictades per aquest ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la 
promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera 

Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en aquest impost per aquells 
supòsits no contemplats en els article 5 I 6 d'aquesta ordenança.  

Segona 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius 
al del seu reconeixement mantindran la seva vigència  per a aquests exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi 
la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a  l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte 
passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudi s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici 
objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada l’exercici objecte de tributació, els que 
determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti. 

 

Tercera  

El que es disposa a l'apartat 3 de l'article 11 no tindrà efectes en tant no s'aprovi el reglament que defineixi les 
condicions que han de complir els immobles d'ús residencial per a la seva consideració de desocupats. 
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DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

 Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i continuarà en vigor mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

Es modifiquen diversos articles d’aquesta ordenança, amb diversos objectius. Bàsicament, són els següents: 

1. Dotar-la d’una estructura més clara i sistemàtica, i d’acord amb la que s’estableix a l’article 16 del TRLHL. 

2. Revisar la regulació corresponent a la gestió de l’impost, adaptant-la al propi funcionament intern i als 
procediments municipals, sense contravenir, en cap cas, el contingut material de la normativa aplicable (Llei 
general tributària i altra normativa estatal que reguli la matèria, i disposicions que la desenvolupen).  

ARTICLE 1 

El reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals  (TRLHL) estableix al 
seu article 59.1 amb caràcter obligatori l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que es regularà pels 
preceptes continguts en aquesta ordenança. 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 

1. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles 
d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria. 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics 
corresponents i mentre no n’hagi causat baixa. Als efectes d’aquest Impost, també es consideraran aptes 
els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 

3. No estan subjectes a l’impost: 

a) Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguin ser 
autoritzats per a circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als 
d’aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no 
sigui superior a 750 quilograms. 

ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 

Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. 

ARTICLE 4. SUCCESSORS I RESPONSABLES 

1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general 
tributària i resta de normativa aplicable. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en 
els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats 
sense personalitat jurídica, en els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

ARTICLE 5. EXEMPCIONS 

1. Estaran exempts d'aquest impost: 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, les Comunitats Autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional 
o a la seguretat ciutadana. 
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris 
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament 
identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. 

Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu u oficina a Espanya i els seus 
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del què es disposa en tractats o convenis internacionals. 

d) Les ambulàncies i resta de vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits i 
malalts. 

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del 
Reglament general de vehicles, aprovat per Real decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús 
exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà, en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles 
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius 
beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament. 

Es consideren persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o 
superior al 33%.   

f) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, 
sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de 9 places, inclosa la del conductor. 

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de Cartilla d'inspecció Agrícola o document 
equivalent emès per la corresponent Comunitat Autònoma. 

2. Per tal de poder gaudir de les exempcions previstes als apartats e) i g) de l’apartat anterior els interessats 
hauran d’instar la seva concessió, indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del 
benefici. 

Un cop declarada l'exempció per l'Ajuntament, s'expedirà un document acreditatiu de la seva concessió. 

a) Per a poder gaudir de l'exempció a què es refereix el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat anterior, 
els interessats hauran d’aportar la documentació següent:   

- Permís de circulació del vehicle.   

- Fitxa d’inspecció tècnica del vehicle.   

- Justificació del grau de discapacitat de la persona a nom de la qual està matriculat el vehicle, 
aportant el certificat emès per l'òrgan competent (Generalitat de Catalunya o comunitat autònoma 
corresponent) 

- Manifestació relativa a la destinació per a ús exclusiu del vehicle per la persona discapacitada. 

- Declaració relativa a la inexistència d’altres exempcions concedides al mateix subjecte passiu, per 
la mateixa causa, i per a d’altres vehicles. 

Aquesta exempció s'atorgarà, si escau, per un període de 5 anys, i tindrà efectes des del període 
impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, llevat dels casos mencionats a l’article 7 d’aquesta 
ordenança. Un cop transcorreguts els 5 anys de vigència, serà necessari sol·licitar novament la 
bonificació. 

El subjecte passiu resta obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació en la seva situació que 
pugui comportar la pèrdua de la bonificació.   

b) En el cas de l'exempció prevista al primer paràgraf de la lletra g), el sol·licitant haurà d'aportar la 
documentació següent: 

- Permís de circulació. 

- Cartilla d'inspecció agrícola, certificat d'inscripció al registre oficial de maquinària agrícola o  
document anàleg. 

ARTICLE 6. BONIFICACIONS 
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1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles històrics.   

Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran de presentar la documentació acreditativa   
següent:   

- Permís de circulació de vehicle històric o certificació equivalent emesa per les entitats amb caràcter 
d'associació sense ànim de lucre inscrites al registre de clubs, associacions i entitats esportives de la 
Direcció general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya que hagin establert conveni amb 
l'Ajuntament de Manresa. 

- Targeta d’inspecció tècnica. 

2. Gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost els vehicles elèctrics. 

3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost els vehicles bimodals (elèctric i gasolina) i els 
que utilitzin com a combustible gas natural comprimit, d'altres gasos liquats o biogàs, validats per l'Institut 
Català d'Energia . 

La concessió dels beneficis fiscals previstos en aquest article té caràcter pregat. 

ARTICLE 7 

La concessió dels beneficis fiscals pregats tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud, sempre 
que en aquest exercici següent es compleixin, a la data de la seva acreditació, els requisits establerts en 
l’ordenança vigent per a aquell exercici. 

Tanmateix, quan al subjecte passiu se li notifiqui una liquidació en què no se li reconegui un benefici fiscal 
pregat en aquest impost, aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del corresponent 
benefici en tant la liquidació no sigui ferma. 

Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol·licitat, si escau, per a l'any en curs quan la sol·licitud hagi estat 
presentada en data posterior a la de meritació però en tant aquest no sigui exigible. 

En els cas d'una autoliquidació, el subjecte passiu podrà instar la seva rectificació dintre del termini del mes 
següent a la seva presentació. 

ARTICLE 8. QUOTA TRIBUTÀRIA    

1. Les quotes previstes a l'article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDLeg 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran mitjançant l'aplicació del coeficient  2,00. 

Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en que l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Així, el quadre de les tarifes resulta:  
 
 
        

POTÈNCIA I TIPUS DE VEHICLE TARIFA (€) 
   
a) Turismes  
 De menys de 8 cavalls fiscals 25,24 
 De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16 
 De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 
 De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22 
 De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 
   
b) Autobusos  
 De menys de 21 places 166,60 
 De 21 a 50 places  237,28 
 De més de 50 places 296,60 
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c) Camions  
 De menys de 1.000 kg.de càrrega útil 84,56 
 De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil 166,60 
 De més de 2.999 a 9.999 kg.de càrrega útil 237,28 
 De més de 9.999 kg.de càrrega útil 296,60 
   
d) Tractors  
 De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 
 De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 
 De més de 25 cavalls fiscals 166,60 
   
e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica   
 De menys de 1.000 i més de 750 kg.de càrrega útil 35,34 
 De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil 55,54 
 De més de 2.999 kg.de càrrega útil 166,60 
   
f) Altres vehicles  
 Ciclomotors 8,84 
 Motocicletes fins a 125 cc. 8,84 
 Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc. 15,14 
 Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 30,30 
 Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc. 60,58 
 Motocicletes de més de 1.000 cc. 121,16 

   

2. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes seran les que es 
determinin amb caràcter general per l’administració de l’Estat. En cas que no estiguin fixades aquestes 
regles, caldrà atenir-se a allò que disposa el Reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de 
23 de desembre, respecte dels diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a més, les regles 
següents: 

a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de persones i 
coses, per mitja de la supressió de seients i de vidres, alteració de les mides i la disposició de les 
portes i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual deriva. Les furgonetes 
tributaran com a turismes, d’acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents: 

1. Si el vehicle està habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús. 

2. Si el vehicle està autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, tributarà com a 
camió. 

b) Per a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros tindran la consideració de motocicletes i, per tant, 
tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada. 

c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que ocasioni la potència 
tractora i els remolcs i semi-remolcs que arrossegui. 

d) Pel que fa als vehicles que d’acord amb la seva capacitat no estiguin obligats a matriculació, es 
consideraran aptes per a la circulació des del moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent 
per part de l'organisme competent o, en tot cas, quan siguin realment en circulació. 

e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense que siguin 
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica tributaran per les tarifes 
corresponents als tractors. 

3. La potència fiscal dels vehicles, expressada en cavalls fiscals, serà la que s’estableix d’acord amb el que 
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles.  

ARTICLE 9. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ 

1. El període imposable coincideix amb l’any natural, llevat del cas de primera adquisició del vehicle, que 
tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició. 
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2. L'impost s’acreditarà el primer dia del període imposable. 

3. Les quotes que s’hagin de liquidar tindran caràcter anual i irreductible, llevat dels casos de primera 
adquisició o de baixa definitiva del vehicle, en què es prorratejaran per trimestres naturals. També procedirà 
el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori 
del vehicle, i això des del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic 
corresponent. 

4. En el supòsit de renuncia del vehicle en favor de l’Ajuntament per al seu posterior desballestament, es 
prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per part de l’Ajuntament. 

ARTICLE 10. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 

1. La gestió, liquidació, inspecció, recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària 
correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. Quan no figuri 
aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que la competència de gestió, inspecció i recaptació de 
l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de vehicles. 

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s'alteri la seva 
classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran davant l’oficina gestora 
corresponent, en el termini de trenta dies a comptar des de la data de l’adquisició o reforma, l'autoliquidació 
del tribut. 

L'interessat haurà d'aportar una còpia de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle. 

3. Simultàniament a la presentació de l'autoliquidació a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu 
ingressarà l’import de la quota de l’impost que en resulta. 

4. L'Ajuntament podrà establir sistemes de presentació i pagament de les autoliquidacions d'aquest impost de 
forma telemàtica. 

Igualment, l'Ajuntament pot establir acords amb determinats col·lectius professionals per a la presentació i 
pagament de les autoliquidacions d'aquest tribut.  

ARTICLE 11.  

1. L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró de l'impost, que estarà constituït per les dades referents als 
vehicles subjectes al mateix i no exempts: subjectes passius, matrícula, classe de vehicle, bonificacions 
aplicables i elements tributaris.  

2. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Transit i en la 
comunicació de la Prefectura de Transit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. 
Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui 
disposar l’Ajuntament. 

3. El padró serà aprovat per resolució de l'alcalde-president o regidor en qui delegui, i serà exposat al públic 
per un termini d’un mes, comptat a partir de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins del qual els contribuents podran formular els recursos i al·legacions que considerin oportuns. 
L'exposició pública del padró produirà els efectes de la notificació en els termes establerts en la Llei general 
tributària.   

4. En l’edicte es comunicarà també el període voluntari de cobrament corresponent a cada exercici. 

ARTICLE 13 

Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de cobrament i 
sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es produeixi dins l'any 
corrent.  

ARTICLE 14 
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La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquest impost, així com la qualificació de les infraccions 
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la Llei general 
tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com les 
disposicions dictades per aquest ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la 
promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Primera 

Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en aquest impost per aquells 
supòsits no contemplats en l'article 3 d'aquesta ordenança. 

Segona 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius 
al del seu reconeixement mantindran la seva vigència  per a aquests exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi 
la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a  l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte 
passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudi s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici 
objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada l’exercici objecte de tributació, els que 
determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i continuarà en 
vigor fins a la seva modificació o derogació. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 

Es modifiquen diversos articles d’aquesta ordenança, amb diversos objectius. Bàsicament, són els següents: 

1. Dotar-la d’una estructura més clara i sistemàtica, i d’acord amb la que s’estableix a l’article 16 del TRLHL. 

2. Revisar la regulació corresponent a la gestió de l’impost, adaptant-la al propi funcionament intern i als 
procediments municipals, sense contravenir, en cap cas, el contingut material de la normativa aplicable (Llei 
general tributària i altra normativa estatal que reguli la matèria, i disposicions que la desenvolupen).  

ARTICLE 1 

D’acord amb allò que s’estableix als articles 15.1 i 60.2 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’hisendes locals (TRLHL), i de conformitat amb els articles 101 al 104, ambdós inclusivament, 
de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres. 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable d’aquest impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi 
obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació 
prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament. 

ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
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1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques, persones jurídiques o 
entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietaris de 
la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l'immoble sobre el qual aquella s'hi realitzi. 

Als efectes previstos al paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o 
obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent 
tindran la consideració de subjectes passius substituts del mateix els qui sol·licitin les corresponents 
llicències o els que presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els 
que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 

El substitut del contribuent podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta. 

ARTICLE 4. RESPONSABLES 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general 
tributària i resta de normativa aplicable. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en 
els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats 
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

ARTICLE 5. EXEMPCIONS 

Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui 
propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin 
directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 
i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es 
tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 

ARTICLE 6. BONIFICACIONS 

1. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de 
l’impost les construccions, instal·lacions o obres següents: 

a) La construcció d’habitatges de protecció oficial. 

Els interessats hauran d'aportar amb la seva sol·licitud documentació acreditativa d'haver sol·licitat la 
qualificació d'habitatges de protecció oficial davant la Generalitat de Catalunya. 

S'haurà d'acreditar l'obtenció de la cèdula de qualificació definitiva, en el termini de 10 dies a partir de 
la seva concessió. En cas que s'hagi denegat aquesta cèdula, l’Ajuntament practicarà liquidació 
complementària de l'impost respecte de la quantitat bonificada, i dels interessos de demora que 
s'escaiguin, pel gaudi indegut de la bonificació.  

b) Les de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Centre 
Històric, delimitat al plànol que constitueix l’annex 1 d’aquesta ordenança. 

c) Les de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes realitzades 
per les administracions públiques o per organismes o empreses dependents de les mateixes en els 
polígons o edificis de promoció i gestió públiques. 

d) Les realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de 
les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o 
social.  

e) Les obres de 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  

f) Les obres efectuades en els edificis que han passat una revisió tècnica municipal, quan les obres es 
facin seguint la recomanació dels informes tècnics municipals emesos en relació a aquesta revisió. 
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g) Les construccions, instal·lacions i obres que s'executin en l'àmbit del Parc Tecnològic del Bages mentre 
duri l'execució del Parc Tecnològic.   

2. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de 
l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no 
comprés en la lletra b) de l’apartat anterior. 

3. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota de 
l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves edificacions en el sector del Centre Històric 
delimitat al plànol que constitueix l’annex número 1 d’aquesta ordenança. 

4. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de la quota 
de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, circumstàncies 
que caldrà justificar en expedient especialment instruït a l’efecte. 

Es modifica la redacció de l'apartat 5, per excloure de la bonificació les instal·lacions en els edificis on sigui de 
compliment obligat implantar-ne, segons la normativa vigent: 
 
5. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres en les 

que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum, en els 
edificis on no sigui de compliment obligat implantar-ne segons la normativa vigent.    

L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'administració competent. 

La base imposable sobre la qual s'aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent al cost d'execució 
material de la instal·lació dels sistemes esmentats, exclusivament. 

La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions 
a què es refereixen els apartats anteriors.  

6. Gaudiran d'una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions 
d'accés i habitabilitat dels discapacitats. 

No tindran dret a aquesta bonificació les obres, construccions o instal·lacions a les quals els siguin 
d'aplicació les prescripcions contingudes al Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 135, de 24 de març 
de 1995, de desplegament de la Llei sobre promoció de l'accessibilitat, supressió de barreres i aprovació 
del Codi d'accessibilitat. 

La base imposable sobre la qual s'aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent exclusivament al cost 
d'execució material de les obres esmentades. 

La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions 
a què es refereixen els apartats anteriors. 

En els casos d'adaptació d'habitatges, caldrà aportar el certificat de discapacitat d'algun dels residents de 
l'habitatge, que acrediti que supera el barem de mobilitat reduïda, o que pateix una discapacitat que tingui 
relació amb les obres que es preveu efectuar. 

Es mantenen per a l'exercici 2014 les bonificacions establertes en exclusiva per a l'any 2013, i per tant, es 
modifica l'apartat 7 d'aquest article: 
 
7. Exclusivament per a l'exercici 2014, s'estableixen les bonificacions següents, prèvia declaració d’especial 

interès o utilitat municipal: 

a) Una bonificació del 95% per a les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol indret del 
terme municipal. 

b) Una bonificació del 50% per a 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. 

8. La declaració d'interès municipal de les obres compreses en els apartats 1 a 4 i 7, correspondrà al Ple de la 
Corporació, o a la Junta de Govern, en cas de delegació per part del Ple de la Corporació. 



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 43

9. Les bonificacions previstes en aquest article tenen caràcter pregat i hauran de ser sol·licitades per  
l'interessat. 

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia en el moment de presentació de la sol·licitud de llicència 
urbanística i s'estén fins a la finalització del termini de presentació de l'autoliquidació provisional, establert a 
l'article 8 d'aquesta ordenança.   

Els beneficis regulats en aquest article no tindran caràcter retroactiu, i per tant no s'atorgaran a les 
sol·licituds presentades fora del termini establert. 

ARTICLE 7. BASE IMPOSABLE 

Es modifica l’apartat 3 d’aquest article 

1. La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i 
s'entén com a tal, a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquella. 

No formen part de la base imposable l'impost sobre el valor afegit i resta d'impostos anàlegs propis de 
règims especials, les taxes, preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local 
relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de 
professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, 
estrictament, el cost d'execució material. 

2. La quota íntegra de l’impost es deduirà d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 

3. El tipus de gravamen serà del 3,84%. 

4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, malgrat que no es disposi de 
la llicència corresponent. 

ARTICLE 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 

L'Impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el procediment següent: 

1. Els subjectes passius substituts del contribuent estaran obligats a presentar autoliquidació de l’impost i a 
efectuar simultàniament l’ingrés de la quota, en el termini d’un mes a comptar des de la data de concessió 
de la corresponent llicència, o des de la data de presentació de la declaració responsable o comunicació 
prèvia.  

En el supòsit de que l’interessat hagi sol·licitat, en la forma prevista, una bonificació de les regulades en 
aquesta ordenança, el termini d’un mes es computarà des de la resolució de la sol·licitud esmentada. 

A l’autoliquidació hi constarà la informació següent : 

a) Descripció de la construcció, instal·lació o obra a realitzar. 

b) Situació de l’immoble o terreny. 

c) Base imposable 

Aquesta base imposable es determinarà en funció dels mòduls que figuren a l’annex número 2 a aquesta 
ordenança. 

En cas que el pressupost de les obres declarat, o indicat en el projecte visat pel col·legi oficial corresponent, 
sigui superior al resultat de l’aplicació dels mòduls esmentats, es prendrà aquest pressupost declarat com a 
base imposable per al càlcul de la quota tributària. 

2. Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, 
l'Ajuntament, mitjançant la oportuna comprovació administrativa, modificarà, en el seu cas, la base  
imposable a què es refereix l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del 
subjecte passiu o retornant-li , si escau, la quantitat que correspongui. 
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De resultar inferior el cost real i efectiu, un cop verificat, al cost total declarat inicialment, es procedirà a 
tramitar d’ofici l’expedient de devolució d’ingressos derivats de la normativa del tribut, reintegrant al subjecte 
passiu la diferència resultant. 

La comprovació administrativa de la base imposable es realitzarà per qualsevol dels mitjans establerts a 
l’article 57 de la Llei general tributària. 

3. En els casos d’obres d’obertura de rases i altres instal·lacions a la via pública realitzades per empreses de 
serveis de subministrament d’aigua, electricitat i gas, es podrà presentar, a instància del subjecte passiu, 
una única autoliquidació dintre del primer trimestre de l’exercici, prenent com a base imposable el cost total 
estimat de les obres o instal·lacions previstes de realitzar en el transcurs de l’any. 

Dins del primer trimestre de l’exercici següent es presentarà l’autoliquidació definitiva, en base al cost real i 
efectiu de les obres i instal·lacions executades. 

4. La comprovació administrativa de la base imposable es realitzarà per qualsevol dels mitjans establerts a 
l’article 57 de la Llei general tributària. 

5. Queden exclosos del procediment general d'autoliquidació establert a l'apartat primer d'aquest article, les 
liquidacions acreditades per les administracions públiques, els organismes i entitats autònomes, les 
empreses públiques, les universitats públiques i les societats mercantils quan el seu capital social pertanyi 
íntegrament a l'administració. 

En aquests casos, es practicarà liquidació d'ingrés directe una vegada concedida la llicència municipal 
corresponent. 

Tanmateix, en els casos en què la llicència es sol·licita, o bé la declaració responsable o comunicació prèvia 
es presenta pel constructor o aquell qui realitzi les construccions, instal·lacions o obres, i no directament per 
l’administració pública, es lliurarà l’autoliquidació al sol·licitant, en qualitat de subjecte passiu substitut, de 
conformitat amb l’apartat 2 de l’article 3 d’aquesta ordenança. 

ARTICLE 9 

1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes per aquest impost en els casos 
següents: 

a) Quan es denegui la llicència urbanística sol·licitada, sempre que no s’hagi iniciat l’execució de les 
construccions, instal·lacions o obres. 

b) Quan, malgrat haver-se concedit la llicència urbanística sol·licitada, el subjecte passiu hi renunciï, o bé 
es declari la  caducitat per part de l’Ajuntament, i no s’hagi iniciat l’execució de les construccions, 
instal·lacions i obres.   

2. Quan en els casos previstos en l’apartat anterior s’hagi iniciat l’execució de la construcció, instal·lació o 
obra, i sense perjudici de la seva situació legal i urbanística, per tenir dret a la devolució parcial de la quota 
ingressada el subjecte passius ho haurà de sol·licitar, acreditant el cost material de les construccions, 
instal·lacions o obres que s’hagin efectuat. 

ARTICLE 10 

Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per ingressos de dret públic a 
sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu pagament, quan la seva situació econòmica i/o 
financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes, en les condicions que es determinin. 
La concessió de l'ajornament o fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti de 
deutes inferiors a 6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de la sol·licitud, si bé es 
dictarà un acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de venciment de cada 
termini o fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, es dispensarà de la constitució de garantia en els casos d'ajornaments i/o fraccionaments concedits 
respecte de deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros. 

L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments en lloc destacat de 
la publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de la ciutat; i/o en 
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qualsevol altre format d’informació o propaganda que es faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc 
destacat en la “home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”. 

ARTICLE 11 

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquest impost, així com la qualificació de les infraccions 
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la Llei general 
tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com les 
disposicions dictades per aquest ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la 
promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i continuarà en vigor mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 

L’annex no es modifica 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

Es modifiquen diversos articles d’aquesta ordenança, amb diversos objectius. Bàsicament, són els següents: 

1. Dotar-la d’una estructura més clara i sistemàtica, i d’acord amb la que s’estableix a l’article 16 del TRLHL. 

2. Revisar la regulació corresponent a la gestió de l’impost, adaptant-la al propi funcionament intern i als 
procediments municipals, sense contravenir, en cap cas, el contingut material de la normativa aplicable (Llei 
general tributària i altra normativa estatal que reguli la matèria, i disposicions que la desenvolupen).  

 

ARTICLE 1 

D’acord amb allò que s’estableix als articles 15.1 i 60.2 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’hisendes locals, i de conformitat amb els articles 105 al 111, ambdós inclosos, de l’esmentat 
text legal, aquest Ajuntament estableix l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 

1. Constitueix el fet imposable d'aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys urbans i els 
integrats en béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre béns 
immobles i que es posi de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol 
o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini sobre els terrenys 
esmentats.  

En conseqüència, queden compresos entre aquests actes i contractes la compra-venda; la permuta; la 
constitució d'emfiteusis o l'establiment, transmissió i redempció de censos amb domini; la donació; les 
transmissions derivades de la successió testada o intestada; la constitució, transmissió i extinció dels drets 
reals d’usdefruit, superfície, ús i habitació; les aportacions socials; les cessions, adjudicacions o donacions 
en pagament; les adjudicacions judicials o administratives; les assignacions de bona fe i qualsevol altra 
transmissió de naturalesa semblant.  

2. Es consideraran també transmissions de domini: 

a) Les aportacions de béns a una societat o persona jurídica, civil o mercantil. 
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b) Les adjudicacions de béns als socis o a terceres persones en cas de separació o dissolució de 
societats. 

c) Les aportacions d’immobles per terceres persones a la societat conjugal. 

d) Les vendes amb pacte de retrovenda o carta de gràcia. 

e) La transmissió de la possessió en concepte d’amo. 

f) L'excés de valor dels béns adjudicats que sobrepassin la participació que l’adquirent disposi del 
condomini de béns posseïts en comú i «pro indiviso». 

g) Les expropiacions forçoses. 

3. Contràriament, no es consideraran transmissions de domini: 

a) Les aportacions de béns fetes a una comunitat pels seus partícips, ni les adjudicacions als seus 
membres, en cas de divisió parcial o total de la comunitat sempre que el valor dels béns adjudicats no 
sobrepassi la participació que l’adquirent disposi en el domini dels béns posseïts en comú i «pro 
indiviso». 

b) Els expedients de domini i les actes de notorietat quan s’hagi satisfet l’impost pel títol al·legat com a 
origen de les actes o dels expedients esmentats. 

c) Els censos en nua percepció i els censos sense domini. 

4. En l’aplicació d’aquest Impost, l’hereu vitalici i el fiduciari, es consideraran adquirents en plena propietat. 

ARTICLE 3 

1. Està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la 
consideració d'urbans, a efectes de l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no 
contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró d'aquell.  

2. A l'efecte d'aquest impost, estarà així mateix subjecte a aquest l'increment de valor que experimentin els 
terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de l'impost 
sobre béns immobles. 

3. Tindran la consideració de sòl de naturalesa urbana i de bé immoble de característiques especials els 
definits com a tals al text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, 
de 5 de març. 

ARTICLE 3. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ 

No estan subjectes a aquest impost: 

1. Les transmissions de terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'impost sobre béns 
immobles.  

En conseqüència, està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la 
consideració d'urbans, a efectes de l'impost esmentat, amb independència que estiguin o no contemplats 
com a tals al Cadastre o al padró de l'impost sobre béns immobles. 

2. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es 
verifiquen al seu favor com a pagament d'aquests, i les transmissions que es facin als cònjuges com a 
pagament dels seus havers comuns. 

3. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment 
de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic 
matrimonial. 

4. No s'acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys urbans o integrats en béns immobles 
classificats com de característiques especials derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim 
especial de fusions, escissions, aportacions de branques d'activitat o aportacions no dineràries especials, a 
excepció dels terrenys que s'aportin a l’empara del que preveu l'article 94 del text refós de la Llei de l’impost 
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sobre societats, aprovat per RDLeg 4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una branca 
d'activitat. 

5. Les transmissions de terrenys urbans o integrats en béns immobles de característiques especials que es 
realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima 
esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport 
i el real decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja sigui per 
defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït. 

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una 
societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de 
crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius 
immobiliaris del sector financer. 

8. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents 
de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 
de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita 
Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en 
el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a 
complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional 
desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius bancaris (FAB) 
durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
(FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha 
posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades 
als apartats 2 en endavant. 

ARTICLE 5. SUBJECTES PASSIUS 

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent : 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del 
domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, que adquireixi el terreny o favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real 
de què es tracti. 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del 
domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu 
substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de 
què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 

3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors hipotecaris del deutor 
principal compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del seu 
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habitatge prevista a l'apartat 3 de l'annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut 
del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import 
de les obligacions tributàries satisfetes. 

ARTICLE 6. SUCCESSORS I RESPONSABLES 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general 
tributària i resta de normativa aplicable. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en 
els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats 
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

ARTICLE 7. EXEMPCIONS 

1. Queden exempts del pagament de l’impost els increments de valor que es posin de manifest com a 
conseqüència dels actes següents: 

a) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud. 

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històrico-Artístic, o 
hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que s’estableix a la llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que 
han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els esmentats immobles i que 
aquestes han permès una utilització o aprofitament normal dels béns. 

2. Queden exempts del pagament de l’Impost els increments de valor corresponents, quan l’obligació de 
satisfer l’Impost recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a) L’Estat, la Comunitat Autònoma i les entitats locals a les quals pertanyi el municipi de Manresa, així 
com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les 
comunitats autònomes i de les esmentades entitats locals. 

b) El municipi de Manresa i la resta d’entitats locals integrades o en les quals s’integri, així com les seves 
respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l’Estat. 

c) Les institucions que estiguin qualificades com a benèfiques o benèfico-docents. 

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós 
de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 
6/2004, de 29 d'octubre.  

e) Les persones o entitats que tinguin reconeguda l’exempció en virtut de tractats o convenis 
internacionals. 

f) Els titulars de concessions administratives revertibles, respecte dels terrenys afectes a les mateixes. 

g) La Creu Roja Espanyola. 

h) Les persones o entitats que compleixin els requisits establerts a la llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, en els termes 
establerts en la llei esmentada. 

Article 8. BONIFICACIONS 

Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi 
limitatiu de domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins 
a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau, sempre que es reuneixin les condicions següents:
  

1. Que el bé objecte de la transmissió hagi constituït l’habitatge habitual del subjecte passiu, almenys durant 
els dos anys immediatament anteriors a la data de transmissió.   

2. Que el conjunt dels ingressos de l’adquirent no superi la quantitat que cada any es fixa com a salari mínim 
interprofessional, incrementada en un 25%.   
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3. Que el subjecte passiu presenti la declaració o autoliquidació de l’impost dins del termini legalment 
establert. 

Gaudiran del mateix dret a la bonificació les persones que hagin constituït amb la persona causant una unió 
estable de parella i ho acreditin, tal com es regula a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família.   

L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, que es presentarà dins 
del termini fixat legalment per a la presentació de l’autoliquidació.  

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar l’autorització a l'Ajuntament per tal que pugui fer la consulta de les dades 
d'IRPF davant l'agència Estatal d'Administració tributària. 

En els casos de declaració conjunta en què no s’acreditin per separat els ingressos de tots els declarants, es 
presumirà que els ingressos s’han obtingut per parts iguals per cada un dels declarants. 

En el supòsit de valoracions cadastrals conjuntes d’un mateix edifici, la bonificació només s’aplicarà al valor del 
sòl proporcional a l’habitatge habitual.  

La quantia de la bonificació serà la següent:   

Ingressos del subjecte passiu, calculats 
conforme als apartats anteriors: 

Percentatge de 
bonificació 

  

Inferiors al SMI 95,00% 

inferiors al SMI incrementat un 25% 70,00% 
 

ARTICLE 9. BASE IMPOSABLE 

1. La base imposable de l’impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana que es posi de manifest en el moment de l’acreditació, i que s’hagi experimentat en el transcurs d’un 
període màxim de 20 anys. 

2. Per a determinar l’import de l’increment real del valor dels terrenys s’aplicarà sobre el valor del terreny en el 
moment de l’acreditació, el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys en què s’hagi 
generat l’increment, segons el quadre següent:  

Període imposable Percentatge anual d’increment  

 D’1 a 5 anys                       3,64% 

 Fins a 10 anys                       3,42% 

 Fins a 15 anys                       3,16% 

 Fins a 20 anys                       3,00% 
   

3. El percentatge que cal aplicar sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditació de l’impost serà el 
resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable establert a l’apartat anterior, pel número d’anys del 
període imposable. 

4. En les transmissions de terrenys, el seu valor en el moment d’acreditació de l’impost serà el que tingui fixat 
en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles. 

Tindran el caràcter de liquidacions provisionals les que es practiquin en base a uns valors cadastrals que no 
reflecteixin modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la ponència de 
valors. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys fixat per la Gerència 
Territorial del Cadastre, referint aquest valor al moment de l’acreditació. 
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5. En la constitució i transmissió dels drets reals de gaudi limitatius del domini, el percentatge d’increment 
definit en aquest article s’aplicarà sobre la part de valor del terreny que representi el dret, calculat mitjançant 
l’aplicació de les regles següents: 

a) El valor de l’usdefruit temporal serà del dos per cent del valor del terreny per cada període anual de 
durada, sense que el percentatge pugui ser superior al setanta per cent. 

b) El valor de l’usdefruit vitalici, quan l’usufructuari tingui menys de 20 anys, serà equivalent al setanta per 
cent del valor del terreny, percentatge que es reduirà en un u per cent per cada any de més, amb el 
límit mínim del deu per cent del valor total. 

c) L'usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica per un període indefinit o superior a trenta anys, es 
considerarà fiscalment com una transmissió de plena propietat subjecte a condició resolutòria i, en 
conseqüència, el seu valor serà el cent per cent del valor del terreny objecte de l’usdefruit. 

d) En cas de transmissió d’un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats als apartats a), b) i 
c) anteriors s’aplicaran sobre el valor del terreny en el moment d’aquesta transmissió. 

e) El valor del dret de nua propietat es determinarà per la diferència entre el valor total del terreny i el de 
l’usdefruit. En el cas d’usdefruits vitalicis que siguin a la vegada temporals, la nua propietat es valorarà 
aplicant, de les regles anteriors, la que li atorgui menor valor. 

f) El valor dels drets reals d’ús i habitació serà el resultant d’aplicar al setanta cinc per cent del valor dels 
béns sobre els quals recaiguin, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o 
vitalicis, segons els casos. 

g) En les substitucions fideïcomissàries, a la defunció del fideïcomitent, es liquidarà a l’hereu fiduciari la 
quota corresponent a la constitució d’usdefruit sobre els immobles relictes, segons les normes que 
s’estableixen als apartats a) i b) d’aquest article. De manera semblant, es procedirà en entrar en 
possessió dels béns, si fos el cas, cadascun dels successius fiduciaris. Només es liquidarà la 
transmissió de la plena propietat quan la successió es faci a favor de l’hereu fideïcomissari. 

h) Quan la transmissió del domini afecti només alguna planta o una part de la planta d’un edifici, es 
liquidarà la quota corresponent a la porció transmesa. El valor del terreny es computarà segons el 
mòdul de proporcionalitat que es fixi en l’escriptura de transmissió i, si no existís, en proporció a la 
superfície edificada de l’immoble. 

i) En les transmissions d’entitats o locals d’immobles en règim de propietat horitzontal en què no consti 
aquesta divisió horitzontal al Cadastre, el valor del terreny es calcularà aplicant el coeficient de 
participació que es fixi a l’escriptura de la transmissió. 

j) En els contractes de permuta es gravarà l’increment del valor de cada una de les finques permutades, 
que es liquidaran separadament, tenint en compte les respectives dates d’adquisició per part dels 
permutants. 

k) Els drets reals no enumerats als apartats anteriors es valoraran pel capital, preu o valor que les parts 
pactin en el moment de la seva constitució, sempre que aquell sigui igual o superior al que resulti de la 
capitalització de la renda o pensió anual al tipus d’interès bàsic del Banc d’Espanya i si fos menor, es 
prendrà com a valor aquest últim. 

6. El valor del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o el de portar a terme una construcció sota 
terra, sense implicar l’existència d’un dret real de superfície, es calcularà aplicant el mòdul o coeficient de 
participació que fixi l’escriptura de transmissió i, en cas que no existeixi, el que resulti d’establir la proporció 
entre la superfície de sostre a edificar en volada o subsòl, i el total de superfície edificada de l’immoble, un 
cop finalitzades les construccions. 

7. En els casos d’expropiació forçosa, els percentatges d’increment s’aplicaran sobre la part del preu just que 
correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en 
aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 

ARTICLE 9. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA TRIBUTÀRIA 

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent: 13%. 

ARTICLE 10. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ 

1. L'Impost s’acredita: 

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, «inter vivos» o «mortis causa», 
en la data de la transmissió. 
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b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què 
tingui lloc la constitució o transmissió. 

2. Als efectes del que s’estableix a l’apartat anterior, es considerarà com a data de la transmissió: 

a) En els actes o contractes «inter vivos» la de l’atorgament del document públic i, si es tracta de 
documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en el Registre públic o la del lliurament a un 
funcionari públic per raó del seu ofici. 

b) En les transmissions «mortis causa», la de la defunció del causant. 

3. Als efectes de determinar el període imposable dins del qual s’ha produït l’increment de valor, només es 
consideraran els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior transmissió del domini o de 
constitució o transmissió d’un dret real de gaudi limitatiu del domini, i la d’acreditació de l’Impost. En 
conseqüència, en cap cas el període imposable podrà ser inferior a l’any.  

En cas que en una transmissió hi hagi més d’una data d’adquisició per haver-se adquirit el terreny en 
diferents moments, i la transmissió actual no sigui de la totalitat del terreny, es prendrà com a base de 
càlcul la data d’adquisició més antiga. 

ARTICLE 11 

1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma la nul·litat, rescissió o 
resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del 
dret real de gaudi sobre aquell, el contribuent tindrà dret a la devolució de l’Impost que hagués satisfet, 
sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el 
termini de cinc anys des del moment que la resolució va esdevenir ferma. S’entendrà que existeix efecte 
lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions recíproques a què es 
refereix l’article 1.295 del Codi civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la 
rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del contractant que sigui subjecte 
passiu de l’Impost a títol de contribuent, aquest no tindrà dret a cap devolució. 

2. Si el contracte quedava sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no serà procedent la 
devolució de l’Impost satisfet i es considerarà com a acte nou subjecte a tributació. Com a mutu acord es 
considerarà l’avinença en acte de conciliació o el simple aplanament a la demanda. 

3. Quan en els actes o contractes aparegui una condició suspensiva, l’acreditament de l’Impost s’ajornarà fins 
que aquella condició es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l’impost es considerarà acreditat amb la 
reserva expressa que, quan la condició es compleixi, es farà la corresponent devolució segons les normes 
de l’apartat 1 del present article. La qualificació dels actes o contractes amb condició es farà, en qualsevol 
cas, d’acord amb les prescripcions del Codi civil. 

ARTICLE 12. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 

1. L'impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el procediment següent: 

Els subjectes passius vindran obligats a presentar, dins dels terminis que s’especifiquen a l’apartat 2, 
autoliquidació de la transmissió que motiva la imposició, en la que hi constarà la informació següent: 
  

a)  Dades personals (nom i cognoms o denominació social, DNI, NIF o NIE i domicili fiscal) del transmetent 
i de l’adquirent.   

b)  Situació de la finca objecte de transmissió, amb especificació de la referència cadastral completa. 
    

c)  En cas de locals o habitatges en règim de divisió horitzontal, el coeficient de divisió horitzontal i la 
situació i número del local.    

d)  Dret objecte de transmissió.    

e)  Dates de la present i anterior transmissió.   

f)  Valor cadastral del sòl en la data de la transmissió o acreditació de l’impost.   

L'autoliquidació s’acompanyarà del document en què consti l’acte o contracte que ocasioni la imposició. 
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2. L’ingrés de la quota es realitzarà dins dels terminis següents, comptats a partir de la data en què tingui lloc 
l’acreditació de l’impost:   

a) Quan es tracti d’actes «inter vivos», el termini serà de trenta dies hàbils.   

b) Quan es tracti d’actes «mortis causa», el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any si així es 
sol·licita.   

La sol·licitud de pròrroga es presentarà pels hereus, marmessors o administradors del cabal relicte, 
dins el termini de sis mesos establert a l'apartat anterior, acompanyada de certificat de defunció del 
causant, i fent-hi constar el nom i domicili fiscal dels subjectes passius de l'impost, i els motius en què 
es fonamenta la sol·licitud.   

Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagués notificat l'acord, 
s'entendrà concedida la pròrroga. No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després de 
transcorregut el termini de presentació de la declaració.   

La pròrroga concedida començarà a comptar des que finalitzi el termini de sis mesos establert en 
aquest article, i portarà aparellada l'obligació de satisfer l'interès de demora corresponent fins al dia en 
què es presenti la declaració.   

Si en finalitzar el període de pròrroga no s'hagués presentat la declaració, es practicarà liquidació 
provisional de l'impost, sens perjudici de les sancions que puguin correspondre.  

3. Les autoliquidacions presentades fora dels terminis voluntaris d’ingrés a què es fa referència a l’apartat 
anterior, s’ingressaran amb els recàrrecs que preveu la Llei general tributària. 

4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, l'autoliquidació la practicarà la persona 
a nom de la qual s'hagi presentat la declaració. Aquesta persona està obligada a satisfer-la, i només hi 
escaurà la divisió de la quota acreditada per un acte o negoci jurídic en cas que es presenti una 
autoliquidació per cadascun dels subjectes passius obligats al pagament. 

El mandatari presentador de la declaració es considerarà com a representant del subjecte passiu als 
efectes de la presentació de l'autoliquidació. 

5. En els casos en què el valor cadastral de la propietat transmesa encara no estigui fixat i no sigui possible la 
seva individualització en funció de coeficients de propietat, la liquidació de l'impost serà practicada per 
ingrés directe. En aquest cas, caldrà presentar igualment declaració tributària, en els terminis i condicions 
establerts en aquest article per a les autoliquidacions de l’impost. 

6. Independentment del que es disposa en l'apartat 1 d'aquest article, també estan obligats a comunicar a 
l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius: 

a)  En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 5.1 d'aquesta ordenança, sempre que s'hagin 
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real 
de què es tracti. 

b)  En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 5.1, l'adquirent o la persona a favor de la qual es 
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 

7. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o 
contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest impost, sense que s'acrediti prèviament 
haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix 
la lletra b) de l'apartat anterior. 

A aquests efectes, i per possibilitar el compliment de l’obligació de comunicació a què es refereix la lletra b) 
de l’apartat 6 anterior, l’Ajuntament està donat d’alta en la plataforma del Servei de Comunicacions a 
Ajuntaments gestionada pel Consell general del Notariat, per tal que els notaris puguin efectuat, per mitjans 
telemàtics, la comunicació esmentada. 

El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la 
Llei general tributària. 
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Igualment, els notaris estan obligats a trametre a  l’ajuntament respectiu, dins la primera quinzena de cada 
trimestre, una relació o un índex que inclogui tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, 
en que s’incloguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable 
d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estan obligats a trametre, dins el mateix 
termini, una relació dels documents privats en què s’incloguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics, 
que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de signatures.   

8. Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins 
el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de 
presentació de declaracions. 

9. L'Ajuntament pot establir acords amb determinats col·lectius professionals per a la presentació i pagament 
de les autoliquidacions d'aquest tribut. 

ARTICLE 13 

Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per ingressos de dret públic a 
sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu pagament, quan la seva situació econòmica i/o 
financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes, en les condicions que es determinin. 
La concessió de l'ajornament o fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti de 
deutes inferiors a 6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de la sol·licitud, si bé es 
dictarà un acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de venciment de cada 
termini o fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, es dispensarà de la constitució de garantia en els casos d'ajornaments i/o fraccionaments concedits 
respecte de deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros. 

L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments en lloc destacat de 
la publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de la ciutat; i/o en 
qualsevol altre format d’informació o propaganda que es faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc 
destacat en la “home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”. 

ARTICLE 14 

L'Ajuntament podrà en qualsevol moment, d’ofici o a sol·licitud del subjecte passiu, rectificar els errors materials 
o de fet i els aritmètics que puguin tenir les autoliquidacions, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des 
de la data de la seva presentació. S’inclou dins d’aquest supòsit els casos en que es produeixi una modificació 
del valor del sòl, derivada de la resolució de recurs o rectificació d’ofici de dades cadastrals.  

ARTICLE 15 

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquest impost, així com la qualificació de les infraccions 
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la Llei general 
tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com les 
disposicions dictades per aquest ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la 
promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i continuarà en vigor mentre no 
s'acordi la seva modificació 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 
  
ARTICLE 5  
  
Es modifica l'apartat 1 d'aquest article, per haver esdevingut inaplicable a la seva major part, i quedarà amb 
el redactat següent: 
  
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents acollits a programes municipals d'assistència social.  
  
  
  
ARTICLE 6  
  
La tarifa a aplicar per la tramitació completa,  en cada instància, de tota mena d'expedients  de competència 
municipal, des de la seva  iniciació fins a la resolució final,  inclosa la certificació i  notificació a l'interessat de 
l'acord  que hi recaigui, serà la següent: 
  
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   
1 CERTIFICACIONS I INFORMES  
1.1 D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents que 

integrin un expedient administratiu, per cada acord, acte o 
documents  

1.1.1 Fins a un màxim de dues cares de l'escrit 10,85
1.1.2  Per cada cara que excedeixi de dues 2,60

1.2 
Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de Seguretat 
Ciutadana  

1.2.1 Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal 54,00

1.2.2 
Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia 
Local 10,85

1.3 
Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats, 
excepte certificats de dades del padró d'habitants 7,75

  
En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon a 
cada finca o unitat urbana      

1.4 

Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors 
cadastrals, per cada finca o unitat urbana, quan no sigui possible 
la seva expedició automàtica 7,40

1.5 Informes i consultes de l'article 88 de la Llei General Tributària:  

1.5.1 

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, relatiu a finques que requereixen de previ informe i 
valoració cadastral: 16,50

1.5.2 Altres consultes 16,50
     
2 CÒPIA DE DOCUMENTS   
  Fotocòpies d'expedients, sempre que el seu lliurament sigui 

autoritzat, per cada fotocòpia que excedeixi de 5:  
2.1 A una cara 0,22
2.2 A dues cares 0,42
  S'exclou de l'aplicació d'aquest epígraf la reproducció de 

documents que comporti una taxa específica determinada en 
aquesta o altra ordenança.  

3 TRESORERIA  
     
  Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de concursos i 

subhastes, incloent els resguards dels que s'hagin constituït a la 
Caixa de Dipòsits: l'ú per cent del seu nominal.  

     
4 INFORMES I TREBALLS URBANÍSTICS  
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4.1 Fitxa urbanística 8,60
4.2 Cèdula cadastral 4,15
4.3 Alineacions i rasants (inclou aixecament taquimètric format DWG) 252,50
4.4 Certificats de règim urbanístic 141,40
4.5 Certificats de compatibilitat urbanística 141,40
4.6 Aixecaments topogràfics.  
4.6.1 Desplaçament 27,00
4.6.2 Aixecaments topogràfics de fins a 10Ha a E 1/1000, per Ha o 

fracció 268,00
4.6.3 Aixecaments topogràfics de 5 a 10Ha a E 1/500, per Ha o fracció 292,00
4.6.4 Aixecaments topogràfics de menys de 5Ha a E 1/500, per Ha o 

fracció 311,00
4.6.5 Aixecaments inferiors, per dia 280,00
4.7 Altres informes no inclosos en les categories anteriors 141,40
     
5. SERVEIS URBANÍSTICS  
5.1 Tramitació d'expedients de declaració de ruïna 167,70
5.2 Tramitació dels projectes de reparcel·lació per a la regularització 

de finques presentats pels administrats 505,00
5.3 Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol tipus i 

informes urbanístics diversos  
5.3.1 Informació genèrica sense anàlisi de projecte 70,00
5.3.2 Informació específica amb anàlisi de projecte 124,90
5.4 Informe d'inspecció d'habitatges per a reagrupament familiar 21,70
     
6 ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL  
6.1 Informacions testificades 3,25
6.2 Reconeixement de la signatura 3,60
6.4 Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús d'armes 

accionades per aire o gas  comprimit, d'arcs, ballestes i altres 
similars, que, d'acord amb la legislació vigent, sigui de 
competència municipal 13,15

     
7 DRETS D'EXAMEN  
  Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per 

aquesta Corporació,   
7.1 Grup A1 29,00
7.2 Grup A2 23,00
7.3 Grup C1 18,00
7.4 Grup C2 12,00
7.5 Grup AP 8,00
     
8 SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I 

PUBLICACIONS  
     
8.1 Digitalització de documents a càrrec de la persona interessada, 

per digitalització 1,10
8.2 Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de 

qualsevol tipus de document administratiu del fons documental de 
l'Ajuntament de Manresa, amb independència de la seva data i 
suport. 46,25

8.3 Cessió de documents originals per a exposicions 46,25
9 Registre d'Unions Estables no Matrimonials de Parella de 

l'Ajuntament de Manresa   
  Expedició de qualsevol tipus de certificat relatiu a les dades que 

consten al registre (inscripció, baixa, etc), llevat del primer 
certificat d'inscripció que s'expedeixi 25,95
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10 Carnet Bonificat i Targeta Bonificada del transport públic urbà 
d’autobús de Manresa   

10.1 Per l'expedició del carnet, per cada acte d'expedició inicial o 
renovació 6,00

10.2 Per l'expedició d'un títol de transport associat al carnet, per cada 
acte d'expedició inicial o renovació 6,00

10.3 Per l'expedició d'un duplicat del carnet, per cada acte d'expedició 6,00
10.4 Per l'expedició de duplicat de títol de transport associat al carnet 6,00
10.5 Per expedició d'un segon duplicat del carnet bonificat o del títol de 

transport associat en el termini d'un any 10,00
  
Es suprimeixen els anteriors epígrafs 1.2, 1.3, 1.4.a i 1.4.b i es renumera tot l'epígraf. Es reordena l'epígraf 2, 
que es fusiona amb diferents tarifes de l'ordenança 28; es mantenen, però, els anteriors epígrafs 2.5.1 i 
2.5.2, que passen a ser els nous epígrafs 2.1 i 2.2. L'anterior epígraf 4 passa a ser el nou epígraf 3. Es crea 
el nou epígraf 4, on s'incorporen els antics epígrafs 1.4, 1.5 i 5.5 d'aquesta ordenança i 1.5 i 1.6 de 
l'ordenança 28. Es renumera l'epígraf 5. 
  
  
ARTICLE 7  
  
S'introdueix un segon paràgraf, per tal d'incorporar el pagament previ en determinats supòsits. 
  
S'exigirà el pagament previ de la taxa en els casos d'expedició dels documents administratius definits als 
epígrafs 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4. 
   
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I 
DISTINTIUS 
   
ARTICLE 5  
  
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     
a) Placa de numeració 13,90
b) Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament, no 

subjectes a llicència d'obres per restitució de l'existent, o bé 
duplicats de plaques. 27,80

c) Targetes acreditatives de llicències de venda no sedentària, 
ocupacions a la via pública, reserves d'estacionament, 
autoritzacions per circular per les illes de vianants, llicències 
d'auto-taxis i altres distintius que acreditin autoritzacions diverses. 2,95

d) Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars  
  1. Placa per soldar, unitat 6,65
  2. Placa sense soldar, unitat 5,45
  
  
ORDENANÇA NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-
TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
   
ARTICLE 5  
  
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     
1 Concessió, expedició i registre de llicències 87,00
2 Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any 83,80



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 57

3.1 Llicència per conductor assalariat, per llicència 83,80
3.2 Substitució  de vehicles, per llicència 83,80
4 Tramitació i subrogació de llicències  
4.1 "Inter vivos" 174,00
4.2 "Mortis causa" 87,00
5 Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, 

per cada llicència i any 8,70
  
  
ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES, 
CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES  DE LA VIA PÚBLICA 
   
ARTICLE 6  
  
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     
1 Grua Municipal:  
     
1 Grua Municipal:  
1.1 Serveis dins del nucli urbà.  
1.1.1 Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:  
  de les 8 a les 20 hores 100,00
  a partir de les 20 hores 111,00
1.1.2 Actuacions que acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit 

Municipal, però que compareix el titular del vehicle un cop 
iniciades les maniobres de retirada:  

  de les 8 a les 20 hores 49,00
  a partir de les 20 hores 56,00
2 Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:  
  Primer dia o fracció 31,60
  Altres dies, per dia o fracció 14,20
3 Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de 

vehicles, per cada servei 49,00
4 Recollida de contenidors i altres béns mobles:  
4.1 Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb 

camió cadena (1 hora): 72,30
4.2 Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles  amb 

camió ganxo (1 hora) 96,80
4.3 Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la primera:  48,50
4.4 Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la primera: 60,50
4.5 Estada al Dipòsit dels contenidors, sacs de runa o altres béns 

mobles, per dia a partir de les 24 hores: 12,10
4.6 Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles municipals 54,00
  
  
ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS 
   
ARTICLE 2   
   
Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, ja que s'ha modificat la normativa reguladora municipal 
   
2. Tindran la consideració d'activitats els usos regulats a l'ordenança municipal reguladora de la intervenció 
administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis 
   



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 58

La resta de l'article no es modifica 
   
ARTICLE 5  
  
Les tarifes aplicables a cada tipus de llicència seran les següents: 
  

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
     
1 Obres majors (règim general), per m2  2,2009
2 Obres majors provisionals, per m2 3,2846
3 Obres majors en SNU, per m2 3,2846
4 Parcel·lacions urbanístiques / Divisions horitzontals 363,00
5 Obres menors 182,00
6 Moviments de terres 363,00
7 Enderrocs 363,00
8 Comunicacions prèvies d'obres 109,00
9 Construcció, modificació, reforma o anul·lació de guals  
9.1 Tarifa fixa 95,00
9.2 Tarifa variable, per metre lineal o fracció 10,00
9.3 Pròrrogues de llicències de guals  60,00
10 Primera ocupació o utilització  
10.1 Edificació de 1 habitatge 363,00
10.2 Edifici de 2 a 10 habitatges 700,00
10.3 Edifici de 10 a 25 habitatges 1.166,00
10.4 Edifici de més de 25 habitatges 1.749,00

11 

Cates, cales, rases,canalitzacions , instal·lacions i altres obres 
similars que comportin la remoció del paviment o altres 
alteracions o modificacions del domini públic municipal  

11.1 Rases, escomeses , canalitzacions i conduccions de serveis  
11.1.1 Tarifa fixa 150,00
11.1.2 Tarifa  variable, per metre lineal o fracció 5,00
11.2 Construcció de galeries de serveis  
11.2.1 Tarifa fixa 300,00
11.2.2 Tarifa variable, per metre lineal o fracció 10,00

11.3 
Desplegament de cable de tot tipus per galeria o canalització 
preexistent, o instal·lació en façana  

11.3.1 Tarifa fixa 75,00
11.3.2 Tarifa variable, per metre lineal o fracció 2,50
11.4 Obertura de cates  
11.4.1 Fins a  1m2. de superfície 150,00
11.4.2 Per cada m2. addicional 50,00

11.5 

Instal·lació d'elements de senyalització, cabines telefòniques o 
d'altres tipus, hidrants, pals de fusta o altres tipus de suport, 
arquetes, caixes de distribució o registre,  aparells de venda 
automàtica i qualsevol altre instal·lació semblant  

11.5.1 Tarifa fixa 150,00
11.5.2 Tarifa variable, per unitat o element objecte d'instal·lació 50,00
11.6 Retirada dels elements relacionats a l'epígraf 11.5  
11.6.1 Tarifa fixa 75,00
11.6.2 Tarifa variable, per unitat o element a retirar 25,00

11.7 

Modificació  de les llicències relacionades a l'epígraf 11. Meritaran 
el 50% ded la tarifa que correspongui per la concessió de la 
llicència inicial  

12 Pròrrogues de llicències, llevat que comportin una tarifa específica 120,00
13 Modificacions de llicències, per m2 1,1543

14 
Modificacions de llicències que no comportin actuacions sobre 
superfície construïda 234,00
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15 Canvis de titularitat 62,90

16 
Tarifa mínima per llicències d'obres majors i modificacions de 
llicències que comportin actuacions sobre superfície construïda. 363,00

17 

Tarifa mínima en cas de no admissió a tràmit de la sol·licitud, 
desistiment de l'interessat previ a la resolució, o denegació de la 
sol·licitud. Es liquidarà el 50% de la taxa acreditada inicialment, 
amb un import màxim de 182,00

  
Es desglossen els epígrafs 9 i 11 
 
   
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS DE 
QUALSEVOL NATURALESA 
   
   
ARTICLE 4   
   
Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 3 d'aquest article, per tal de clarificar que la reducció establerta 
també és d'aplicació a les activitats de serveis professionals, i quedarà amb el nou redactat següent: 
   
3. S’aplicarà una reducció del 95% de les taxes meritades amb motiu de l’inici de noves activitats comercials 
i de serveis professionals localitzades als sectors del Centre Històric (Barri Antic, Escodines i Remei), segons 
la delimitació del mateix que figura al plànol annex, i que compleixin al menys dues de les condicions 
següents : 
   
   
S'afegeix un nou apartat 4 amb el redactat següent: 
   
S’aplicarà una reducció del 95%  de les taxes meritades amb motiu de la instal·lació de sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres energies renovables.  
   
   
L'anterior apartat 4 passa a ser el nou apartat 5. 
   
   
ARTICLE 5   
   
Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es refereix l'article 2 d'aquesta 
ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents: 
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Llicències ambientals i llicències d'activitats   

  
La quota tributària es determinarà segons la superfície de 
l'establiment  

  Fins a 50 m2 1.125,00
  De 51 a 100 m2 1.510,00
  De 101 a 200 m2 1.875,00
  De 201 a 400 m2 2.425,00
  De 401 a 600 m2 2.780,00
  De 601 a 1.000 m2 3.140,00
  De 1.001 a 3.000 m2 5.200,00
  De 3.001 a 5.000 m2 9.070,00
  més de 5.000 m2 13.295,00
  a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció 1.575,00

  

La superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat 
principal acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala 
anterior.  
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Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general 
tributaran per les actuacions municipals el 10% de les tarifes que 
resultin d'aplicar els paràmetres establerts en aquest epígraf  

     
2 Autorització ambiental i/o substantiva  

  

Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental i/o 
substantiva, tributaran per les actuacions municipals, el 50% de 
les quotes previstes per a les llicències ambientals  

     
3 Controls inicials i periòdics  

3.1 

La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en marxa 
de l'activitat no acreditarà cap quota addicional a la de la 
corresponent llicència .  

3.2 
Les segones i següents visites per al control inicial acreditaran 
cadascuna una quota de 124,90

3.3 
Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran una quota 
del 25% de les previstes per a la primera instal·lació  

     
4 Revisions  

4.1 

La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a 
autorització ambiental, tributarà el 15% de les tarifes previstes per 
a la primera instal·lació.  

4.2 

La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a  
llicència ambiental, tributaran el 25% de les tarifes  previstes per a 
la primera instal·lació  

     
5 Adequacions  

  

L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a 
la normativa vigent, tributaran  el 25 % de les tarifes previstes per 
a la primera instal·lació  

     
6 Legalitzacions  

  

La legalització de les activitats preexistents que no disposaven de 
llicència tributarà d’acord amb l’escala de tarifes i quotes de la 
primera instal·lació.  

     
7 Canvis de titularitat  

  
Els canvis de titularitat, sigui quin sigui el tipus de llicència o 
autorització, acreditaran una quota única de 62,90

     
8 Modificacions  

8.1 

Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat tributaran en 
funció de la superfície ampliada segons les quotes previstes per a 
la primera instal·lació.  

8.2 

Les ampliacions d’activitats en el mateix local, sense ampliació de 
superfície tributaran en funció de l’espai destinat a la nova 
activitat. En cas de no ser possible la diferenciació física d’espais, 
tributaran el 50% de les quotes previstes per a la primera 
instal·lació.  

8.3 Altres modificacions 234,00

  

En aquest epígraf s’inclouen les instal·lacions de climatització i 
ambientació musical d’activitats prèviament legalitzades, sempre 
que aquestes instal·lacions no suposin un canvia d’ús específic.  

     
9 Activitats provisionals i/o temporals  

9.1 
Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un 
període màxim de 6 mesos no tributaran cap quota.  

9.2 

Les obertures temporals voluntàries  tributaran un 10% de les 
quotes previstes per a la primera instal·lació, si no superen el 
període d’un mes, i el 50% fins a un màxim de 6 mesos. A partir  
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de 6 mesos tributaran la totalitat de la quota. 

9.3 
Les activitats recreatives i els espectacles públics de caràcter 
extraordinari tributaran una quota única de  124,90

  

S'aplicarà una reducció del 90% d'aquesta tarifa en els casos de 
llicències sol·licitades amb motiu de la celebració de festes o 
activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d'entrada, 
promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament 
inscrites al Registre Municipal d'Entitats.  

9.4 

Les obertures provisionals dels establiments de pública 
concurrència, mentre es tramita la llicència definitiva, tributaran el 
25% de la quota corresponent a la primera instal·lació.  

9.5 

Les instal·lacions no permanents desmuntables vinculades a circs 
i atraccions de fira tributaran cada any natural la tarifa 
assenyalada en aquest epígraf sempre i quan no es produeixin 
canvis en els subjectes, activitats i/o instal·lació, 124,90

  

En el cas que es produeixi algun canvi o variació en els subjectes 
i/o objecte, aquesta quota no serà anual sinó que meritarà per a 
cadascuna de les activitats la tarifa assenyalada en aquest epígraf  

9.6 Control per a activitats recreatives de les atraccions de les fires 36,30

  
Aquesta tarifa és compatible i independent de la taxa que 
s’acrediti per l’atorgament de la llicència per l’activitat d’atraccions.  

10 
Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats (inclou la tarifa 
corresponent a la inspecció del funcionament de l’activitat)  

  

Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual pertanyi l’activitat 
(segons s’especifica en l’annex d’aquesta ordenança) i en funció 
de la superfície que n’ocupi.  

10.1 Amb projecte tècnic  
10.1.1 Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers  
10.1.1.1 Fins a 400 m2: 1.128,00
10.1.1.2 De 401 a 1.300 m2 1.427,00
10.1.1.3 De 1.301 a 2.500 m2 1.725,00
10.1.1.4 Més de 2.500 m2 2.123,00

  
* Pels establiments comercials  es computarà la superfície de 
venda  

     
10.1.2 Grup B: Usos de restauració i recreatius  
10.1.2.1 Fins a 200 m2: 1.458,00
10.1.2.2 De 201 a 500 m2 1.855,00
10.1.2.3 De 501 a 1.000 m2 2.253,00
10.1.2.4 Més de 1.000 m2 2.784,00
     
10.1.3 Grup C: Usos industrials i anàlegs  
10.1.3.1 Fins a 200 m2: 1.191,00
10.1.3.2 De 201 a 500 m2 1.507,00
10.1.3.3 De 501 a 1.000 m2 1.826,00
10.1.3.4 Més de 1.000 m2 2.248,00
     
10.1.4 Grup D: Usos d'aparcament  
10.1.4.1 Fins a 200 m2: 1.007,00
10.1.4.2 De 201 a 500 m2 1.271,00
10.1.4.3 De 501 a 1.000 m2 1.532,00
10.1.4.4 Més de 1.000 m2 1.883,00
     

10.1.5 
Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, 
cultural i associatiu  

10.1.5.1 Fins a 200 m2: 1.007,00
10.1.5.2 De 201 a 500 m2 1.271,00
10.1.5.3 De 501 a 1.000 m2 1.532,00
10.1.5.4 Més de 1.000 m2 1.883,00
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10.1.6 Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal  
10.1.6.1 Fins a 200 m2: 780,00
10.1.6.2 De 201 a 500 m2 974,00
10.1.6.3 De 501 a 1.000 m2 1.169,00
10.1.6.4 Més de 1.000 m2 1.427,00
     
10.1.7 Grup G: Ús de serveis funeraris  
10.1.7.1 Fins a 200 m2: 1.128,00
10.1.7.2 De 201 a 500 m2 1.427,00
10.1.7.3 De 501 a 1.000 m2 1.725,00
10.1.7.4 Més de 1.000 m2 2.123,00
     
10.2 Sense projecte tècnic  
10.2.1 Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers  
10.2.1.1 Fins a 400 m2: 1.039,00
10.2.1.2 De 401 a 1.300 m2 1.311,00
10.2.1.3 De 1.301 a 2.500 m2 1.582,00
10.2.1.4 Més de 2.500 m2 1.945,00

  
* Pels establiments comercials  es computarà la superfície de 
venda  

     
10.2.2 Grup B: Usos de restauració i recreatius  
10.2.2.1 Fins a 200 m2: 1.333,00
10.2.2.2 De 201 a 500 m2 1.694,00
10.2.2.3 De 501 a 1.000 m2 2.053,00
10.2.2.4 Més de 1.000 m2 2.534,00
     
10.2.3 Grup C: Usos industrials i anàlegs  
10.2.3.1 Fins a 200 m2: 1.067,00
10.2.3.2 De 201 a 500 m2 1.345,00
10.2.3.3 De 501 a 1.000 m2 1.625,00
10.2.3.4 Més de 1.000 m2 1.998,00
     
10.2.4 Grup D: Usos d'aparcament  
10.2.4.1 Fins a 200 m2: 935,00
10.2.4.2 De 201 a 500 m2 1.178,00
10.2.4.3 De 501 a 1.000 m2 1.419,00
10.2.4.4 Més de 1.000 m2 1.739,00
     

10.2.5 
Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, 
cultural i associatiu  

10.2.5.1 Fins a 200 m2: 935,00
10.2.5.2 De 201 a 500 m2 1.178,00
10.2.5.3 De 501 a 1.000 m2 1.419,00
10.2.5.4 Més de 1.000 m2 1.739,00
     
10.2.6 Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal  
10.2.6.1 Fins a 200 m2: 726,00
10.2.6.2 De 201 a 500 m2 905,00
10.2.6.3 De 501 a 1.000 m2 1.083,00
10.2.6.4 Més de 1.000 m2 1.320,00
     
10.2.7 Grup G: Ús de serveis funeraris  
10.2.7.1 Fins a 200 m2: 1.039,00
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10.2.7.2 De 201 a 500 m2 1.311,00
10.2.7.3 De 501 a 1.000 m2 1.582,00
10.2.7.4 Més de 1.000 m2 1.945,00
     
     
12 Actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable 326,30
     
13 Tarifa mínima en cas de no admissió a tràmit de la sol·licitud, 

desistiment de l'interessat previ a la resolució, o denegació de la 
sol·licitud. Es liquidarà el 50% de la taxa acreditada inicialment, 
amb un import màxim de 182,00

  
Es desglossa l'anterior epígraf 9.3 en els nous epígrafs 9.3 i 9.5. L'anterior epígraf 14 passa a ser el nou 
epígraf 9.6. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 
   
ARTICLE 4   
   
S'afegeix un segon paràgraf a la lletra b) de l'apartat 3 d'aquest article, per aclarir que no es podran 
considerar inhabitables aquells habitatges on hi constin persones empadronades, amb el redactat següent:. 
   
No es consideraran inhabitables els habitatges on hi consti alguna persona empadronada en la data 
d'acreditació de la taxa. 
   
La resta de l'article no es modifica 
   
 
ARTICLE 7   
   
Les quotes que s'han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida d'escombraries són les que 
resultin de l'aplicació de les tarifes següents: 
   
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Habitatges    
1.1 Carrers 1a. Categoria 101,80
1.2 Carrers 2a. Categoria 71,10

3 Parades fixes de venda a la via pública 76,20
4 Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat mercantil, 

que estiguin tancats i desocupats tot l’any. 76,20
5 Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres 

oficials, religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o 
benèfiques, sense local d'espectacle; centres d’ensenyament de 
tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoescoles, 
amb un cens no superior a 50 alumnes/any; establiments 
mercantils fins a 3 empleats situats en locals amb una superfície 
cadastral inferior o igual a 8 m2, inclosa la superfície descoberta 
afecta a l'activitat. 129,10

6 Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres 
empleats; entitats culturals, esportives o benèfiques amb local 
d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, incloses 
activitats culturals, esportives i autoescoles, amb un cens de 51 a 
100 alumnes/any. 259,00

7 Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i 
pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats; 
establiments mercantils de 4 a 10 empleats; centres 
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives 
i autoescoles, amb un cens de 101 a 400 alumnes/any. 382,00
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8 Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars i 
cafès de 4 a 10 empleats; sales de festes discoteques i similars; 
cinemes i teatres oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs 
i d'altres entitats de crèdit i estalvi; companyies de serveis públics; 
centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, 
esportives i autoescoles, amb un cens superior a 400 
alumnes/any. 629,00

9 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars fins 
a 30 habitacions, restaurants i d'altres establiments amb servei de 
menjars; bars i cafès de més de 10 empleats; establiments 
mercantils d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 
dies a la setmana. 1013,00

10 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, de 
més de 30 habitacions; clíniques, hospitals i d'altres centres 
d'assistència sanitària; establiments mercantils de més de 25 
empleats. 1889,00

11 Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que acreditin 
tenir ingressos globals no superiors al salari mínim 
interprofessional mensual vigent en la data d'acreditació de la 
taxa, i habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals 
superiors al salari mínim interprofessional mensual, aquests no 
són superiors al 45% d'aquest SMI per resident. 23,90

12 Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en 
solars i terrenys privats:  

a) Per desplaçament 65,30
b) Per m3 de recollida 44,21

     
   
S'elimina l'epígraf 1.3  
   
   
ARTICLE 11   
   
Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1 d'aquest article, ja que es tracta d'una taxa, i no d'un impost. La 
resta de l'article no es modifica. 
   
1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquesta taxa i gaudiran d’una bonificació del 3% 
de l’import avançat. 
   
La resta de l'article no es modifica  
   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  14  REGULADORA  DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
   
   
ARTICLE 6   
   
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:  
1.1 Nínxols unitaris :  
1.1.1 Files primera i segona 24,80
1.1.2 Files tercera i quarta 20,00
1.1.3 Files cinquena i sisena 16,60
1.2 Nínxols dobles:  
1.2.1 Files primera i segona 49,20
1.2.2 Files segona i tercera 44,70
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1.3 D'altres sepultures 147,30
1.4 Urnes cineràries  
1.4.1 Primera i segona filera 23,20
1.4.2 Tercera i quarta fileres (4a filera per a Sant Ferran B) 18,80
2 Conducció i trasllat de restes mortals 52,00
3 Tancament de sepultures:  
3.1 Nínxols  
3.1.1 De nínxols unitaris 22,90
3.1.2 De nínxols dobles 46,20
3.2 D'altres sepultures 56,10
3.3 D’urnes cineràries 13,15
3.4 Sepultures del cementiri musulmà 56,10
4 Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles o 

panteó, col·locar llosa  
4.1 De nínxols unitaris 25,30
4.2 De nínxols dobles 49,30
4.3 Hipogeus, capelles i panteons amb llosa 49,30
4.4 Panteons, per nínxol 25,30
4.5 Columbaris 49,30
4.6 Urnes cineràries 13,15
4.7 Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació inicial 

o per la substitució) 25,30
5 Inscripcions, per cada una 10,05
6 Decoració de sepultures 91,00
7 Reducció de restes i neteja general de sepultures 29,80
8 Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i de 

marbre i d'altres elements similars  
8.1 Col·locar costats  
8.1.1 De nínxols unitaris 24,70
8.1.2 De nínxols dobles 49,30
8.1.3 Urnes cineràries 13,15
8.2 Col·locar marc  
8.2.1 De nínxols unitaris 24,70
8.2.2 De nínxols dobles 49,30
8.2.3 Urnes cineràries 13,15
9 Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any 10,15
10 Cadàvers en dipòsit:  
10.1 Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o 

fracció 43,70
10.2 Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció 12,00
11 Conducció /Trasllat de cadàvers o restes mortals:  
11.1 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen a altres 

localitats o cementiris  
11.1.1 Entrada de cadàver o restes mortals 62,20
11.1.2 Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes 35,80
11.2 Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres 

localitats o cementiris  
11.2.1 Sortida de cadàvers o restes mortals 62,20
11.2.2 Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes 35,80
11.3 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen al propi 

municipi  
11.3.1 Entrada de cendres, preu per cadàver o restes  35,80
11.4 Embalsamar cadàvers 125,30
11.5 Tècniques de conservació 63,60
12 Drets d'enterrament:  
12.1 Enterraments ordinaris 81,70
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12.2 Enterraments altres sepultures 172,00
12.3 Enterrament religió islàmica 172,00
13 D'altres serveis:  
13.1 Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol 8,50
13.2 Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, i 

duplicats de títols de dret funerari, amb publicació d'anuncis 
oficials, per sepultura  29,00

13.3 Inscripcions en la pàgina d'observacions o pàgines de 
beneficiaris, designats amb caràcter voluntari, dels títols de 
concessió de drets funeraris, per cada una 31,10

  
   
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

Es modifiquen diversos articles d’aquesta ordenança, amb diversos objectius. Bàsicament, són els següents: 

1. Dotar-la d’una estructura més clara i sistemàtica, i d’acord amb la que s’estableix a l’article 16 del TRLHL. 

2. Revisar la regulació corresponent a la gestió de l’impost, adaptant-la al propi funcionament intern i als 
procediments municipals, sense contravenir, en cap cas, el contingut material de la normativa aplicable (Llei 
general tributària i altra normativa estatal que reguli la matèria, i disposicions que la desenvolupen).  

3. Refondre en el seu text els beneficis fiscals establerts tant al TRLHL com en d’altra normativa, com ara la 
Llei 49/2002.   

ARTICLE 1 

Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació al 4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 8.1.a) del decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 15 i següents del reial decret 
legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRLHL). 

El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest municipi, de l'impost 
sobre activitats econòmiques, previst als articles 78 al 91 del TRLHL. 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 

1. El fet imposable de l'impost està constituït pel simple exercici en el territori nacional, d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat, i estiguin o no especificades 
en les tarifes de l'impost. 

2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració d'activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin 
caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. En conseqüència, no tindran aquesta 
consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, cap de les 
quals constituirà el fet imposable de l'impost. 

3. Tindrà la consideració de ramaderia independent el conjunt de caps de bestiar que estigui comprès en 
algun dels casos següents: 

a) Que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o forestal pel 
propietari del bestiar. 

b) L'estabulat fora de les finques rústiques. 

c) El transhumant o transterminant. 

d) El que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca on es criïn. 

ARTICLE 3 
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1. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan suposi 
l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans, o d'un d'ambdós, amb la 
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 

2. L'exercici de les activitats gravades per l'impost es provarà per qualsevol mitjà admissible en Dret i, en 
particular, pels següents: 

a) Qualsevol declaració tributària formulada per l'interessat o els seus representants legals. 

b) Reconeixement per l'interessat o els seus representants legals efectuat en diligència, acta d'inspecció o 
qualsevol altre expedient tributari. 

c) Anuncis, circulars, mostres, rètols o qualsevol altre procediment publicitari que posi de manifest 
l'exercici d'una activitat econòmica. 

d) Dades obtingudes dels llibres o registres de comptabilitat portats per tot tipus d'organisme o empresa, 
degudament certificats pels responsables de les mateixes o la pròpia administració. 

e) Dades que faciliti qualsevol autoritat per pròpia iniciativa o per requeriment de l'administració tributària 
competent i, en especial, les aportades pel mateix Ajuntament. 

f) Dades que facilitin les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, col·legis i associacions 
professionals i altres institucions reconegudes oficialment per iniciativa pròpia o a requeriment de 
l'administració tributària competent. 

ARTICLE 4 

No constituirà fet imposable d'aquest impost l'exercici de les activitats següents: 

a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament inventariats com a 
immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data de la seva transmissió, i la venda de béns d'ús 
particular i privat del venedor, sempre que els hagués utilitzat durant el mateix període de temps. 

b) La venda dels productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis professionals. 

c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de l'establiment. Tanmateix, 
estarà subjecte a l'impost l'exposició d'articles per regal als clients. 

d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un únic acte o operació aïllada. 

e) La utilització de mitjans de transport propis, així com les reparacions efectuades en tallers propis, sempre 
que no es prestin serveis a tercers. 

ARTICLE 5. SUBJECTES PASSIUS 

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 
35.4 de la Llei general tributària, sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen 
el fet imposable. 

ARTICLE 6. SUCCESSORS I RESPONSABLES 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general 
tributària i resta de normativa aplicable.  

En particular, en els supòsits de transmissió per qualsevol causa de les explotacions i establiments 
mercantils que tinguin per objecte l'exercici d'activitats econòmiques gravades per aquest impost, el nou 
titular serà responsable solidari dels deutes liquidats o pendents de liquidació, acreditats per aquest impost, 
en els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en 
els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 
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3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats 
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i resta de normativa aplicable. 

ARTICLE 7. EXEMPCIONS 

Estan exempts de l’impost: 

A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l’Estat i les 
entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals. 

B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers 
períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat. 

No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els supòsits següents: 

1r. Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat. A aquests efectes, s’entendrà 
que les activitats econòmiques s’han desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat en els supòsits 
següents: 

a) En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 

b) En les transformacions de societats. 

c) Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídico-tributària del titular d’una activitat, si l’anterior 
manté una posició de control sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a l’activitat. 

d) Quan els membres d’una entitat de l’article 35.4 de la Llei general tributària que vagi a continuar 
l’exercici d’una activitat preexistent siguin, majoritàriament, els mateixos que formaven part de 
l’entitat que venia exercint aquesta activitat, o entre aquests i aquells existeixin vincles familiars per 
línia directa o col·lateral fins a segon grau. 

2n. Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant activitats empresarials 
subjectes al mateix, en els casos següents: 

a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost. 

b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint. 

c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es venia realitzant. 

d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la 
qual es venia tributant. 

C) Els subjectes passius següents: 

– Les persones físiques 

– Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la 
llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 de € 

– Els contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents que operin a Espanya mitjançant 
establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

A efectes de la determinació de la xifra de negocis, es tindran en compte les regles previstes a l'article 
82.1.c) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i el que preveuen l’article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat 
per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, l’article 42 del Codi de Comerç, i el capítol 1 del 
RD 1159/2010, de 17 de setembre, pel qual s’aproven les normes per a la formulació de comptes anuals 
consolidats. 

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en el text refós de 
la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 
29 d’octubre. 

E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament, en tots els seus graus, finançats 
íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, o per fundacions 
declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus els quals, 
sense tenir ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes 
llibres o articles d'escriptori o els prestessin els serveis de mitja pensió o internat i malgrat que, per 
excepció, venguin al mateix establiment el producte dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre 
que l'import de la venda esmentada, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 
exclusivament, a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment. 
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F) Les associacions i fundacions de discapacitats físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, en les 
activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacional, que es realitzin per a l'ensenyament, 
educació, rehabilitació i tutela de persones discapacitades, encara que venguin els productes dels tallers 
dedicats a les esmentades finalitats sempre que l'import de venda, sense utilitat per a cap particular o 
terceres persones, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de 
l'establiment. 

G) La Creu Roja Espanyola. 

H) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis 
internacionals. 

I) Les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per les seves explotacions 
econòmiques exemptes de l'impost sobre societats, sempre que es compleixin tots els requisits establerts 
en aquesta normativa. 

ARTICLE 8. BONIFICACIONS 

Es preveuen les bonificacions següents: 

1. Una bonificació del 95% de la quota corresponent per a les cooperatives, així com per les unions, 
federacions i confederacions d'aquelles, i per les societats agràries de transformació, tal i com preveu la Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

2. Una bonificació de fins al 10% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota 
municipal i que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el 
consum d'energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l'ocupació dels 
mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. 

Per tal de tenir dret a aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar, dins del mes de gener de 
cada any, la sol·licitud corresponent, a la qual s’hi adjuntarà la documentació relativa al pla de transport 
instaurat i al seu cost, en relació a l’exercici precedent. El servei corresponent emetrà informe sobre el 
compliment dels requisits que donen dret a la bonificació. 
 

S’introdueix una nova bonificació 
 
3. Tindran dret a una bonificació del 20% de la quota municipal, els subjectes passius que tributin per quota 

municipal i que hagin incrementat en un 10% o més la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la bonificació, 
en relació amb el període anterior a aquell. La bonificació s’aplicarà en l’exercici en el qual es sol·liciti i el 
següent, sempre que es mantingui l’increment d’ocupació durant aquest període de 2 anys. 

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents: 

1. Per al càlcul de la mitjana d’increment de plantilla referit es prendran les persones contractades en els 
termes que disposi la legislació laboral. 

2. L’increment de plantilla amb contracte indefinit s’ha de produir en relació als seus centres de treball a 
Manresa. 

3. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment serà el nombre total de 
contractes indefinits existents en el conjunt d’activitats desenvolupades a Manresa. 

La bonificació s’aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel subjecte passiu a Manresa que 
tributin per quota municipal i l’import màxim de bonificació es determinarà en relació a cadascuna 
d’aquestes quotes. 

4. L’increment de la mitjana es calcularà de la forma següent: 

T = (Tf –Ti)*100/Ti 

T= Taxa d’increment mitjà%. 

Tf = Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període final comparat. 

Ti= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període inicial comparat. 



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 70

5. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar abans de 31 de maig de l’exercici per al qual es 
demana la bonificació. 

6. En la sol·licitud de bonificació es relacionaran totes les activitats amb indicació de l’adreça i epígraf de 
tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal. 

El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva responsabilitat, 
que, a més de les dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents: 

1. En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, 
per cada exercici, per separat, nombre total de treballadors tant de l’empresa com dels que tenen 
contracte fix indefinit i que presten serveis en centres de treball a la ciutat de Manresa. 

2. Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, indicant el nom i 
cognoms, NIF, número de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A més, 
caldrà indicar expressament l’adreça del centre de treball on presten els serveis cadascun dels 
treballadors. 

Junt amb la declaració responsable cal aportar: 

‐ Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida. 

‐ Informe, emès per la Tresoreria general de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de 
compte de cotització de l’empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici (Ti) i el 
31/12/exercici (Tf). Aquest document haurà d’estar expedit en l’exercici en que es sol·licita la 
bonificació. 

‐ Informe, emès per la Tresoreria general de la Seguretat Social, de dades per a la cotització -
treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat 
indefinida i de centres de treball del municipi de Manresa. Aquest document haurà d’estar 
expedit l’any en que es sol·licita la bonificació. 

7. La bonificació s’atorgarà amb caràcter provisional, a l’espera de justificar el requisit de manteniment de 
l’ocupació durant dos anys. A aquest efecte, la documentació relacionada al punt 6è s’haurà de 
presentar també durant el període Tf+1 i Tf+2. En cas que no es compleixi aquest requisit, es liquidarà 
la quota que es va bonificar provisionalment.  

La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, la bonificació a 
què es refereix l’apartat 2 anterior, amb la limitació establerta a l’apartat 5. 

S’introdueix una nova bonificació 

4. Tindran dret a una bonificació del 25% de la quota municipal, els subjectes passius que iniciïn l'exercici de 
qualsevol activitat empresarial en territori espanyol a partir de l’1 de gener de 2014 i tributin per quota 
municipal, durant els cinc anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de 
desenvolupament d'aquella. 

El període d'aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de 
l'exempció prevista en la lletra B) de l’article 7 d’aquesta ordenança. 

Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota 
cap altra titularitat, en els termes regulats a la lletra B) de l’article 7 d’aquesta ordenança. 

La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions 
a què es refereixen els apartats 2 i 3 anteriors, amb la limitació establerta a l’apartat 5. 

S’introdueix una limitació a l’import global de les bonificacions previstes als apartats 2, 3 i 4 d’aquest article. 

5. Les bonificacions establertes als apartats 2, 3 i 4 d’aquest article seran compatibles entre elles, tot i que la 
bonificació total que s’apliqui no podrà superar el 35% de la quota municipal. Tanmateix, no seran 
compatibles amb l’establerta a l’apartat 1. 

6. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota tributària, 
integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 12 i modificada, si s'escau, per 
aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 13 d’aquesta ordenança. 

ARTICLE 9 
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1.  Els subjectes passius interessats a gaudir d'algun dels beneficis fiscals previstos en aquesta   ordenança, ho 
hauran de sol·licitar expressament en formular la corresponent declaració d'alta a la matrícula. Queden 
exceptuats d'aquesta obligació els subjectes passius a què fan referència les lletres A), B) C), D), G) i H) de 
l'article 7 d'aquesta ordenança. 

2. La concessió dels beneficis fiscals pregats tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud, 
sempre que en aquest exercici següent es compleixin, a la data de la seva acreditació, els requisits 
establerts en l’ordenança vigent per a aquell exercici. 

Tanmateix, quan al subjecte passiu se li notifiqui una liquidació en què no se li reconegui un benefici fiscal 
pregat en aquest impost, aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del corresponent 
benefici en tant la liquidació no sigui ferma. 

Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol·licitat, si escau, per a l'any en curs quan la sol·licitud hagi estat 
presentada en data posterior a la de meritació però en tant aquest no sigui exigible. 

ARTICLE 10 

1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquest impost en la seva totalitat, i gaudiran d’una 
bonificació del 3% de l’import avançat corresponent a la quota municipal. 
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent: 

a)  Els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l’Ajuntament el càrrec en 
compte, durant els cinc primers dies del mes de març, bé a través del corresponent formulari que es podrà 
trametre a l’Ajuntament ja sigui presencialment, o per fax ocorreu postal; o bé a través de la carpeta 
ciutadana. 

b)  L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament de l'import a 
satisfer per a l'any en curs, al qual s’aplicarà la bonificació esmentada al punt a), per a cada finca per a la 
qual es sol·liciti l’adhesió al sistema de pagament avançat. 

c)  L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia que cada any es fixi en el calendari del contribuent. 

d)  L’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import liquidat corresponent al 
període impositiu actual (que ja tindrà en compte la bonificació) menys l’import avançat. Si la diferència és 
positiva, carregarà en compte aquest import durant els cinc darrers dies del període voluntari de cobrament 
i si és negativa farà la devolució corresponent d’ofici. 

e)  Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per motius no 
imputables a l’Ajuntament, s’exigirà l’import de la bonificació practicada, sense més requisit que la 
notificació a l’interessat. 

f)  L’adhesió a aquest sistema comporta que no es meritaran interessos de demora a favor de l’Ajuntament o 
del contribuent. 

 

ARTICLE 11. QUOTA TRIBUTÀRIA 

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, aprovades pels reials decrets legislatius 
1175/1990, de 28 de setembre i 1259/1991, de 2 d’agost, el coeficients de ponderació i situació regulats en els 
articles 12 i 13 de la present ordenança, així com les bonificacions i reduccions regulades en els articles 8 i 10 
anteriors.  

ARTICLE 12 

De conformitat amb el que preveu l’article 86 del TRLHL, sobre les quotes mínimes municipals resultants de 
l’aplicació de les tarifes i la instrucció de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat 
en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu. 

Aquest coeficient es determinarà de conformitat amb el quadre següent: 
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IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI COEFICIENT 

  

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29 

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30 

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 1,32 

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 1,33 

Més de 100.000.000,01 1,35 

Sense xifra de negoci 1,31 
 

Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import net de la xifra de negocis del 
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà 
d’acord amb el que preveu l'article 7.C) d’aquesta ordenança. 

El coeficient 1,31 s’aplicarà en els casos següents: 

a) Per a la determinació de la quota ponderada corresponent a activitats realitzades per subjectes passius no 
residents sense establiment permanent. 

b) En aquells casos en què l’Ajuntament no disposi d’aquesta dada per causes imputables al subjecte passiu. 
Quan aquest faciliti aquesta informació, es practicarà la regularització corresponent. 

c) En els casos en què així ho estableixi una norma legal. 

ARTICLE 13 
 
Es modifica l’apartat 1 d’aquest article 
 
1. Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior s'incrementaran 

mitjançant l'aplicació de l'escala de coeficients següent, en funció de la situació física de l'establiment dins 
del terme municipal, i de la categoria o sector en què radiquin:  
 
    

Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona 
particularitzada  

 Coeficient aplicable 

Primera 2,59 

Segona  2,25 

Tercera 2,09 
   

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren a l'annex únic a 
aquesta ordenança 

2. Per a l'aplicació dels índexs de situació es tindran en compte les normes següents: 

a) Amb caràcter general, s'aplicarà el coeficient que correspongui al tram de carrer que correspon a la 
parcel·la cadastral on es troba localitzat el local. 

b) Si la parcel·la té dues o més façanes a carrers o trams de carrer, s'aplicarà el coeficient que 
correspongui al tram pel qual té accés al local. 

c) Si el local té més d'un accés a tram de carrer, s'aplicarà el coeficient que correspongui al de l'accés 
principal i, de no ser possible la seva determinació, el del tram de carrer amb el coeficient més elevat. 

d) En els casos de locals situats en parcel·les interiors d'illa, sense façana a la via pública, també 
s'aplicarà el coeficient que correspongui al tram de carrer pel que té accés el local. 

3. El coeficient de situació no serà d'aplicació per a les quotes provincials i nacionals ni per a les activitats que 
no s'exerceixin en local determinat. 
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ARTICLE 14. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT 

1. El període imposable coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, que serà el 
període comprès entre la data d'inici de l'activitat i el termini de l'any natural. 

2. L'impost s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran irreductibles, llevat de les 
declaracions d'alta on el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural; en aquest cas les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin per la finalització de l'any, 
incloent-hi el de l'inici de l'exercici de l'activitat. 

3. En cas de baixa per cessament de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, llevat 
d'aquell en què es produeixi el cessament esmentat. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de 
la part de la quota corresponent als trimestres naturals on no s'hagués exercit l'activitat 

4. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als 
espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es celebren els espectacles o es 
formalitzen les alienacions, respectivament.  

ARTICLE 15 

1. És competència de l'Ajuntament la realització de les funcions següents de gestió tributària de l'impost:  

a) La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, l'emissió 
dels instruments de cobrament i la confecció del padró o matrícula fiscal. 

b) La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

c) La concessió i denegació d'exempcions. 

d) La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra els actes i actuacions de gestió 
tributària a què fan referència els apartats a), b) i c) anteriors. 

e) Les actuacions que tinguin per objecte l'assistència i informació al contribuent en relació a les matèries 
compreses en aquest apartat. 

2. L'Ajuntament exercirà les competències i funcions de la gestió censal i la inspecció de l'impost, en règim de 
delegació amb subjecció als requisits i condicions establerts a l'Ordre de 10 de juny de 1992 i al Reial 
Decret 243/1995, de 17 de febrer, així com les que es puguin establir als acords de delegació.  

ARTICLE 16. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 

1. L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació en els casos de declaracions d’alta, que s’hauran de presentar 
dins els terminis i en les condicions que s’estableixen als apartats 2 i 3 d’aquest article.  

2. Els subjectes passius que no estiguin exempts de l’impost estan obligats a presentar declaració d’alta a la 
seva matrícula.    

Així mateix, estan obligats a presentar la declaració d’alta a la matrícula els subjectes passius que apliquin 
alguna de les exempcions que estableix l’impost, quan deixin de complir les condicions exigides per a la 
seva aplicació.    
 

3. Les declaracions d’alta a què fa referència el paràgraf primer de l’apartat 2 s’han de presentar abans del 
transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat, mitjançant el model aprovat per l’Ajuntament.    

Les declaracions d’alta a què fa referència el paràgraf segon de l’apartat 2 s’han de presentar durant el mes 
de desembre immediatament anterior a l’any en el qual el subjecte passiu estigui obligat a contribuir per 
l’impost.    

4. Els subjectes passius inclosos a la matrícula de l’impost estan obligats a presentar la declaració mitjançant 
la qual es comuniquin les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les 
activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost.   

Les declaracions de variació s’han de presentar en el termini d’un mes, a comptar de la data en la qual es 
va produir la circumstància que va motivar la variació.  
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5. Els subjectes passius de l’impost que cessin en l’exercici d’una activitat, per la qual figurin inscrits en la 
matrícula, estan obligats a presentar declaració de baixa en l’activitat, mitjançant el model aprovat per 
l’ajuntament.   

Les declaracions de baixa s’han de presentar en el termini d’un mes, a comptar de la data en la qual es va 
produir el cessament.     

6. També estan obligats a presentar la declaració de baixa a la matrícula els subjectes passius que hi estiguin 
inclosos que accedeixin a l’aplicació d’una exempció.     

Aquesta declaració s’ha de presentar durant el mes de desembre immediatament anterior a l’any en el qual 
el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l’impost.     

 

ARTICLE 17 

L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró de l'impost, a partir de la matrícula elaborada per l'Agència 
Estatal d’Administració tributària. Al padró constarà, a més de les dades censals de la matrícula, els coeficients 
de ponderació i de situació, la quota municipal resultant de l'aplicació de les tarifes i els coeficients esmentats, 
els percentatges o quanties de bonificació aplicables, el recàrrec provincial i el deute tributari.  
   
 
El padró serà aprovat per resolució de l'alcalde-President o regidor en qui delegui, i serà exposat al públic per un 
termini d’un mes, comptat a partir de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, 
dins del qual els contribuents podran formular els recursos i al·legacions que considerin oportuns. L'exposició 
pública del padró produirà els efectes de la notificació en els termes establerts en la Llei general tributària. 
   
En l’edicte es comunicarà també el període voluntari de cobrament corresponent a cada exercici. 

ARTICLE 18 

1. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de 
cobrament i sense l’exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es 
produeixi dins l'any corrent.  

2. Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per ingressos de dret 
públic a sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu pagament, quan la seva situació 
econòmica i/o financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes, en les condicions 
que es determinin. La concessió de l'ajornament o fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica 
quan es tracti de deutes inferiors a 6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de 
la sol·licitud, si bé es dictarà un acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis 
de venciment de cada termini o fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, es dispensarà de la constitució de garantia en els casos 
d'ajornaments i/o fraccionaments concedits respecte de deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros. 

L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments en lloc 
destacat de la publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de la 
ciutat; i/o en qualsevol altre format d’informació o propaganda que es faci en aquest àmbit. També a la 
pàgina web, en lloc destacat en la “home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”. 

 

ARTICLE 19 

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquest impost, així com la qualificació de les infraccions 
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la Llei general 
tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com les 
disposicions dictades per aquest ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.  
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la 
promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa. 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera 

Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en aquest impost per aquells 
supòsits no contemplats en els articles 7 i 8 d'aquesta ordenança. 

 

Segona 

Els subjectes passius que la data d'entrada en vigor de l'aplicació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 
gaudeixin de qualsevol benefici fiscal a la Llicència Fiscal d'Activitats comercials o industrials o en la de 
Professionals i artistes, continuaran gaudint dels mateixos en l'impost regulat per aquesta Ordenança fins la 
data de la seva extinció.  

Tercera 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius 
al del seu reconeixement mantindran la seva vigència  per a aquests exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi 
la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a  l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte 
passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudi s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici 
objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada l’exercici objecte de tributació, els que 
determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i continuarà en vigor mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I 
AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS 
  
  
ARTICLE 4  
  
S'afegeix un apartat 3, per incloure els supòsits d'exempció amb motiu de diades tradicionals, que estava 
incorporat al redactat de l'epígraf 3. 
  
3. Estaran exemptes de tributació per aquesta ordenança les ocupacions efectuades amb motiu de les festes 
de Sant Jordi, Santa Llúcia i la Marató de TV3 
  
L'anterior apartat 3 passa a ser el nou apartat 4. La resta de l'article no es modifica 
  
  
ARTICLE 5  
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La tarifa a aplicar serà la següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Mercats de venda no sedentària regulats pel Decret Legislatiu 

1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior  
1.1 Quota fixa per parada i any  
1.1.1 Parades de fruites, verdures, pesca salada, flors i similars 50,00
1.1.2 Resta de parades 25,00
1.2 Quota variable per metre lineal o fracció i any  
1.2.1 Parades en mercats de periodicitat setmanal 38,70
1.2.2 Resta de parades 19,35
     
3 Parades i instal·lacions desmuntables per a  la venda d'articles de 

tota mena, espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de 
carrer de tota mena, situades al domini públic o en instal·lacions 
municipals amb motiu de fires i festes tradicionals, per dia:  

3.1 Quota fixa 7,78
3.2 A més, per ml o fracció 0,54
3.3 A més, per m2 o fracció (aplicable a les atraccions de fira) 0,45
3.4 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 

espectacles o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, per 
dia 110,30

3.5 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions de superfície superior als 4.000 
m2, per dia 137,70

4 Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no 
siguin objecte de concessió administrativa per no suposar 
alteració o transformació del domini públic.  

4.1 Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, per 
ml o fracció   

4.1.1 Carrers de categoria especial: Plana de l'Om, Passeig de Pere III 
(excepte el tram comprés entre C/ Sèquia i Pl. Bonavista), Àngel 
Guimerà, Plaça Espanya, Born, Pl. Sant Domènec, Nou, Muralla 
del Carme, Muralla Sant Domènec, Cra de Vic (fins a C/ Sant 
Joan Bta de la Salle) i Cra de Cardona (fins a C/ Bruc)  

4.1.1.1 Per dia 6,300424
4.1.1.2 Per mes 113,41
4.1.1.3 Per any 680,46
4.1.2 Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers per 

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)  
4.1.2.1 Per dia 4,738333
4.1.2.2 Per mes 85,29
4.1.2.3 Per any 511,74
4.1.3 Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal carrers 

per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)  
4.1.3.1 Per dia 2,395202
4.1.3.2 Per mes 43,11
4.1.3.3 Per any 258,66
4.2 Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els 

productes de les anomenades "castanyeres", per ml o fracció de 
longitud ocupada al dia:  

4.2.1 Carrers de categoria especial 0,479042
4.2.2 Carrers de 1a categoria 0,322830
4.2.3 Carrers de 2a i 3a categoria 0,249935
4.3 Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat 25,00
6 Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia 320,00
7 Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del 320,00
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municipi, per vehicle i any 
8 Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà, de publicitat de 

tot tipus (amb vehicles de motor, vehicles sense motor o similars, 
mitjançant persones com a suport material del missatge o 
instrument d'atenció, mitjançant persones sense necessitat de què 
siguin el suport material, etc), per dia  

8.a) Mitjançant vehicles de qualsevol tipus, per vehicle 95,20
8.b) Mitjançant persones,  en qualsevol supòsit, per persona 9,30
10 Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les 

instal·lacions firals, per kw i dia de potència contractada 5,10
11 Costos unitaris de reposició en correctes condicions del 

deteriorament del domini públic motivat per la realització 
d'espectacles ambulants, com són els circs, teatres i similars 
(incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a les parets 
de les edificacions del terme municipal), per hora de treball d'un 
empleat  44,50

12 Utilització privativa del domini públic mitjançant caixes, fruita, flors, 
revistes i altres elements destinats a la venda, i situats a la via 
pública, encara que siguin adossats a la façana de l’establiment 
de què es tracti  

12.1 Carrers de primera categoria  
12.1.1 Per m2 o fracció i any 101,70
12.1.2 Per m2 o fracció i mes 17,00
12.1.3 Per m2 o fracció i dia 0,94
12.2 Carrers de segona i tercera categoria  
12.2.1 Per m2 o fracció i any 76,30
12.2.2 Per m2 o fracció i mes 12,70
12.2.3 Per m2 o fracció i dia 0,71
13 Utilització privativa del domini públic amb elements no especificats 

als epígrafs anteriors  
  No estaran subjectes a aquesta tarifa els elements considerats 

ornamentals  
13.1 Carrers de primera categoria  
13.1.1 Per m2 o fracció i any 101,70
13.1.2 Per m2 o fracció i mes 17,00
13.1.3 Per m2 o fracció i dia 0,94
13.2 Carrers de segona i tercera categoria  
13.2.1 Per m2 o fracció i any 76,30
13.2.2 Per m2 o fracció i mes 12,70
13.2.3 Per m2 o fracció i dia 0,71
14 Venda ambulant al braç de globus, bastons, quincalla, gelats, 

dolços, flors i altres articles, per dia. 15,00
  Els venedors a què es refereix aquest epígraf no podran utilitzar 

carros, carretes, vehicles, taules, ni cap altre artefacte recolzat al 
terra  

  
Es modifica l'estructura de l'epígraf 1. Es suprimeixen els epígrafs 5 i 9. S'estableix l'epígraf 14. S'afegeixen 
tarifes mensuals i anuals als epígrafs 4.1 i 4.2 
  
  
ARTICLE 11  

Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, el qual quedarà redactat de la manera següent: 
   
2. En cas d'autorització d'espectacles ambulants, com circs o 

teatres, a què fa referència l'epígraf 3 de les tarifes de l'article 5, la 
quantia de la garantia serà, per cada llicència o autorització, de            795,00 € 

  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
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APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE 
QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC 
   
   
Tenint present que en la definició del fet imposable queda establert el conjunt d'aprofitaments especials o 
utilitats privatives del domini públic que donen lloc a la tributació per aquesta taxa, es proposa simplificar el 
seu nom. 
   
Es modifica, doncs, el títol d'aquesta ordenança, i, conseqüentment, l'article 1 de la mateixa, que quedarà 
redactat com segueix:. 
   
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004 pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus 
d'obra en edificis, terrenys o domini públic 
   
ARTICLE 2   
   
Es modifica aquest article, per aclarir que s'hi troben incloses també les obres a la pròpia via publica. 
   
S'afegeix un apartat b) amb la redacció següent: 
   
b) L'ocupació del domini públic motivat per l'execució de rases, canalitzacions, i altres instal·lacions i obres 
similars 
   
ARTICLE 5  
  
1. La tarifa a aplicar serà la següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Ocupació del domini públic  
1.1 Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants  
1.1.1 Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions 

semblants, per m2 o fracció al mes 5,105740

  
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies.   

1.1.2 Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions 
semblants, per m2 o fracció al dia 0,283652

1.2 Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o 
qualsevol element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al 
domini públic, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia 0,403309

1.3 Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de 
suport per calçar edificis  

1.3.1 Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada 
element i mes. 17,033429

  Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies.   

1.3.2 Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada 
element i dia 0,946302

1.4 Amb grues d’obres o instal·lacions semblants  
1.4.1 Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions 

semblants, per m2 o fracció al mes 6,821954
  Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 

romangui per un període superior a 18 dies.   
1.4.2 Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions 

semblants, per m2 o fracció al dia 0,378997
1.5 Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del  
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transport, dipòsit de materials o recollida de runes de qualsevol 
mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions o 
instal·lacions de tot tipus 

1.5.1 Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements 
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o 
recollida de runes de qualsevol mena, procedents 
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot 
tipus, per mes  

  Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 10 dies.  

1.5.1.1 Carrers de primera categoria 90,50
1.5.1.2 Carrers de segona categoria 72,00
1.5.1.3 Carrers de tercera categoria 60,50
1.5.2 Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements 

auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o 
recollida de runes de qualsevol mena, procedents 
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot 
tipus, per dia  

1.5.2.1 Carrers de primera categoria 9,05
1.5.2.2 Carrers de segona categoria 7,20
1.5.2.3 Carrers de tercera categoria 6,05
1.5.3 Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un 

metre cúbic de capacitat, per dia 1,87
1.5.4 Ocupació del domini públic amb contenidors,  i altres elements 

auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o 
recollida de runes de qualsevol mena, procedents 
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot 
tipus, per any 910,00

1.6 Ocupació del domini públic amb taulons, tanques, palets o 
qualsevol altre element d'obra amb la finalitat de reserva eventual 
d’aparcament davant d’obres, per ml i mes  

1.6.1. Carrers de primera categoria 13,429378
1.6.2 Carrers de segona categoria 11,198299
1.6.3 Carrers de tercera categoria 8,924317
1.7 Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no inclòs 

a la resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia 0,283652
1.8 Ocupacions motivades per l'execució de rases, canalitzacions i 

altres instal·lacions i obres similars, per ml o fracció i dia 0,403309
1.9 Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per 

qualsevol mitjà quan s’ocupin places d’aparcament regulat en 
superfície sota temps limitat mitjançant zona blava, per plaça 
ocupada i dia (llevat que sigui d'aplicació l'epígraf 1.5) 6,20

2 Tarifa mínima a aplicar per a cada acte d'ocupació del domini 
públic municipal  

2.1 Ocupacions motivades per la construcció, modificació , reforma o 
anul·lació de guals 25,00

2.2 Ocupacions motivades per l'execució de rases, canalitzacions i 
altres instal·lacions i obres similars  

2.2.1 Fins a 25 m.l.  25,00
2.2.2 De més de 25 m.l fins a  100 ml 50,00
2.2.3 De més de 100 ml fins a  200 ml 100,00
2.2.4 De més de 200 ml fins a  500 ml 150,00
2.2.5 De més de 500 ml 200,00
2.3 Ocupacions motivades per altres actuacions , excepte quan  es 

realitzin per mitjà de contenidors o altres elements auxiliars o 
complementaris del transport i suposi el pagament de la tarifa de 
l'epígraf 1.5 d'aquest article 25,00

  
2. Quan algun dels elements o aprofitaments a què es refereixen els epígrafs anteriors estiguessin instal·lats 
i situats a l'interior de la superfície delimitada per tanques, només serà d'aplicació la tarifa de l'epígraf 1.1. 
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Es desglossa l'epígraf 2 
 
ARTICLE 14   
 
S'afegeix un nou apartat 4, per facilitar la gestió del cobrament de la taxa en els casos d'obertura de rases, 
amb el redactat següent: 
   
4.- Les ocupacions del domini públic descrites als epígrafs 2.1. i 2.2, faran l'autoliquidació per la tarifa mínima 
establerta als esmentats epígrafs, abans de l'inici del fet imposable. Un cop finalitzat aquest,  formularan, si 
escau, la corresponent liquidació complementària, en funció  de la superfície i dies efectius  d'ocupació  
   
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE 
LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES 
PER APARCAMENT 
   
   
Tenint present que en la definició del fet imposable queda establert el conjunt d'aprofitaments especials o 
utilitats privatives del domini públic que donen lloc a la tributació per aquesta taxa, es proposa simplificar el 
seu nom. 
   
Es modifica, doncs, el títol d'aquesta ordenança, i, conseqüentment, l'article 1 de la mateixa, que quedarà 
redactat com segueix: 
   
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004 pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en 
edificis i terrenys i les reserves per aparcament. 
   
   
ARTICLE 2   
   
S'incorpora a la definició del fet imposable de la taxa l'establiment de reserves d'estacionament per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
   
S'afegeix un nou apartat 5 a la lletra b) d'aquest article amb el redactat que es detalla. L'anterior apartat 5 
passa a ser el nou apartat 6. 
   
5. Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 
   
ARTICLE 4   
   
Es modifica aquest article, per incorporar determinades reduccions de la tarifa corresponent a les reserves 
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a títol particular, en funció del nivell de renda. 
S'estableixen els mateixos barems que en els casos de bonificacions en l'impost sobre béns immobles per a 
famílies nombroses. 
   
Per tant, s'afegeix un nou apartat 3 amb el redactat que segueix, i l'anterior apartat 3 passa a ser el nou 
apartat 4. 
   
3. S'estableix una bonificació de la tarifa corresponent a la reserva d'estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda establertes a favor de particulars. 
   
Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda per persona de la 
família no podrà superar els límits establerts en el barem següent: 
   
   

Nivell de renda (per persona)   
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6.397,60 10% bonificació 
5.118,08 30% bonificació 
4.094,47 50% bonificació 
3.275,57 70% bonificació 
2.620,46 90% bonificació 

   
Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, tots els membres de la 
família majors d'edat hauran d'autoritzar a l'Ajuntament per tal que, anualment, pugui fer la consulta de les 
dades d'IRPF davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 
   
S'entendrà per membres de la família tots els que estiguin empadronats al domicili del sol·licitant, i que hi 
tinguin una relació de parentiu per afinitat o consanguinitat fins a segon grau. Es consideraran també 
membres de la família la parella de fet del sol·licitant o d'algun dels altres membres computables de la 
família. 
   
Aquesta bonificació serà de caràcter pregat, i a la sol·licitud s’hauran d’acompanyar els documents 
acreditatius del compliment dels requisits que donen dret a la bonificació. 
   
La sol·licitud de bonificació haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud de la reserva d'estacionament. 
En cas contrari, aquesta bonificació tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell en què se 
sol·liciti, llevat que hagi estat presentada quan la liquidació corresponent, tot i haver-se acreditat encara no 
sigui exigible, o tot i haver-se notificat, encara no sigui ferma. 
   
 
   
ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de 

vehicles dels edificis i terrenys  
1.1 Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció de reserva i 

any:  
1.1.a) Carrers de 1a. categoria 52,40
1.1.b) Carrers de 2a. categoria 44,40
1.1.c) Carrers de 3a. categoria 36,80
1.2 Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal o fracció 

i any:  
1.2.a) Carrers de 1a. categoria 32,50
1.2.b) Carrers de 2a. categoria 27,70
1.2.c) Carrers de 3a. categoria 22,90
1.3 Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per cada 

metre lineal o fracció i any:  
1.3.a) Carrers de 1a. categoria 24,30
1.3.b) Carrers de 2a. categoria 20,80
1.3.c) Carrers de 3a. categoria 17,20
1.4 Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs anteriors, 

en funció del nombre de places d'aparcament dels locals i 
immobles que gaudeixen de la reserva:  

  Capacitat  
  fins a 10 vehicles 1,00
  d'11 a 25 vehicles 1,25
  de 26  a 50 vehicles 1,50
  de 51 a 75 vehicles 1,75
  de 76 a 100 vehicles 2,00
  de més de 100 vehicles 2,50
1.5 Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament  8,50
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2 Reserves d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de 
mercaderies; com a principi o final de línia de serveis regulars 
interurbans de transport col·lectiu de viatgers, serveis 
discrecionals d’excursions i d’agències de turisme o similars; 
reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
establertes a petició d'establiments  i activitats particulars; i els 
aparcaments concedits a hotels i entitats  

  Per cada metre lineal o fracció i any  
2.1 Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit 

hores:  
2.1.a) Carrers de 1a. Categoria 230,00
2.1.b) Carrers de 2a. categoria 191,50
2.1.c) Carrers de 3a. categoria 152,90
2.2 Reserves permanents entre quatre i vuit hores:  
2.2.a) Carrers de 1a. categoria 134,70
2.2.b) Carrers de 2a. categoria 115,60
2.2.c) Carrers de 3a. categoria 95,00
2.3 Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim:  
2.3.a) Carrers de 1a. categoria 72,70
2.3.b) Carrers de 2a. categoria 61,90
2.3.c) Carrers de 3a. categoria 51,20
3 La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant d'obres 

de construcció, reforma o enderrocament d'immobles, satisfarà la 
tarifa corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal o fracció de 
calçada afectada, dividida per mesos.  

4 Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega de 
mercaderies o altres motius, de caràcter no permanent, 
provocades per necessitats ocasionals, per metre lineal o fracció 
de calçada afectada per reserva i dia, qualsevol que sigui el 
nombre d'hores autoritzat:   

4.a) Carrers de 1a. categoria 3,518240
4.b) Carrers de 2a. categoria 2,874659
4.c) Carrers de 3a. categoria 2,488513
5 Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el tancament 

provisional de la circulació d'una via pública, s'aplicaran les tarifes 
de l'epígraf 4 a la longitud del tram de carrers objecte del 
tancament, amb els següents coeficients correctors, en funció de 
la durada del tancament:  

  Fins a 2 hores 0,25
  De més de 2 a 4 hores 0,50
  De més de 4 a 8 hores 0,75
  Més de 8 hores 1,00
6 Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic quan 

s’ocupin places d’aparcament regulat en superfície sota temps 
limitat mitjançant zona blava, per plaça ocupada i dia 6,20

7 Reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda, establertes a favor de particulars  

  Per cada plaça i any 325,00
8 Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva 

d'aparcament  25,00
  
S'estableix el nou epígraf 7, i l'anterior epígraf 7 passa a ser el nou epígraf 8 
  
ARTICLE 8  
  
Es modifica aquest article, per equiparar el règim d'acreditació amb el de la taxa per recollida 
d'escombraries, i per incloure les especialitats que fan referència a la taxa aplicable en els casos de reserves 
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda: 
  
1.       El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de 
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l’article 5. 
   
2.       La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte d’utilització 
privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la data en què es dugui 
a terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic que constitueix 
el fet imposable de la taxa. 
  
En els casos de noves construccions o alteracions físiques d'edificacions, la taxa a què fa referència l'epígraf 
1, s'acreditarà en el període impositiu següent a aquell en què aquestes  tinguin lloc. 
   
3.       Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que 
s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització privativa o 
aprofitament especial abans de la finalització del període. 
   
En els casos de reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, les quotes que s’hagin de 
liquidar tindran caràcter anual i irreductible, llevat de l'any en què s'estableixi la reserva, en què es 
prorratejaran per trimestres naturals. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els 
supòsits de supressió de la reserva. 
  
  
ARTICLE 14  
  
Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1 d'aquest article, ja que es tracta d'una taxa, i no d'un impost. La 
resta de l'article no es modifica. 
   
1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquesta taxa i gaudiran d’una bonificació del 3% 
de l’import avançat. 
   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, 
EMPOSTISSATS I TRIBUNES 
   
ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Aprofitaments autoritzats per dies o actes determinats, per dia:  
  Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada  
1.a) De l'1 d'abril al 30 de setembre 0,64
1.b) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març 0,51
2 Aprofitaments autoritztas per temporada, per mes:  
  Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada  
2.a) De l'1 d'abril al 30 de setembre 3,11
2.b) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març 2,48
4 Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del 

domini públic municipal  25,00
5 A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients 

correctors en funció de la via pública on tinguin lloc l'aprofitament:  
5.a) Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III (entre 

Sant Domènec i Àngel Guimerà) 1,40
5.b) Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 11 de 

Setembre) 1,20
5.c) Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i 

Bonavista) 1,10
  
  
ARTICLE 10   
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1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini 
públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar 
prèviament el seu import. 
   
En els casos de les ocupacions previstes a l’epígraf 2 (taules i cadires), el titular de la llicència estarà obligat 
a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en garantia de la reparació dels possibles danys i del 
compliment de les obligacions inherents a la instal·lació, ocupació o retirada dels elements col·locats, de 
conformitat amb l’escalat següent: 
      
1 Fins a 5 taules 72,50
2 De 6 a 15 taules 108,90
3 Més de 15 taules 181,40
4 Parasol, per unitat 237,40
5 Paravent, per unitat 60,60
   
Apartats 2, 3, 4 i 5 sense modificació 
   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA 
INSTAL•LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI 
   
   
Tenint present que en la definició del fet imposable queda establert el conjunt d'aprofitaments especials o 
utilitats privatives del domini públic que donen lloc a la tributació per aquesta taxa, es proposa simplificar el 
seu nom. 
   
Es modifica, doncs, el títol d'aquesta ordenança, i, conseqüentment, l'article 1 de la mateixa, que quedarà 
redactat com segueix: 
   
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004 pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivada per la instal•lació d'elements diversos 
en establiments o locals de negoci 
   
ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     
1 Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres 

instal·lacions semblants que no tinguin la consideració de 
construccions de naturalesa urbana als efectes de l'Impost sobre 
Béns Immobles.  

1.1 Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte 
d'aprofitament i any 3,2608

1.2 Tarifa mínima, per cada element i any 13,05
3 Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o 

volada del domini públic municipal que serveixin de suport físic de 
rètols, anuncis i cartells publicitaris de qualsevol tipus d'activitat, 
establiment o producte, per m2 o fracció de superfície d'exposició 
o exhibició i any 25,2284

4 Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en 
altres instal·lacions similars, per cada cartell i dia: 0,6092

5 Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o volada 
del domini públic municipal, com reflectors lluminosos, aparells 
d'aire condicionat o altres tipus d'elements no compresos als  
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apartats anteriors. 
5.1 Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic 

objecte d'aprofitament i any 13,05
5.2 Tarifa mínima per cada element i any 32,80
6 Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia: 6,10
  
  
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI 
PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, 
DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, 
TANCS, GALERIES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS 
   
ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any 0,514864
2 Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a la 

conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any 0,609254
3 Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre 

cúbic, que inclourà la gruixària del mur, de la solera i del sostre, a 
l'any 5,105740

4 Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any 215,00
5 Màquines recreatives infantils i d'altres de venda automàtica 

accionats per monedes, per cada màquina instal·lada i any 50,50
6 Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any 102,00
7 Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any 5,234455
8 Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres 

similars, situades en sòl o en la volada del domini públic 
municipal:  

  Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic ocupada 
materialment per les instal·lacions, més la superfície d’afectació, 
influència o restricció de l'ús públic.  

8.a Carrers de 1a. categoria  67,80
8.b Carrers de 2a. categoria 34,40
8.c Carrers de 3a. categoria 13,70
9 Caixers automàtics en línia de façana, per unitat i any 303,00
  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
   
   
ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a la 

construcció de sepultures, per pam quadrat 12,91
     
2 Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un 

termini de 5 anys, per cada període anual o fracció:  
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2.1 Seccions Verge de l'Alba   
     
2.1.1 Nínxols de cantonada  
2.1.1.1 Dobles,   filera 1ª,   núm.,   501,   502,   717 i 718 356,00
2.1.1.2 Filera 1a,   núm.  725,  726,  995 i 996 181,00
2.1.1.3 Filera 2a,   núm.  727,  728,  997 i 998                         175,00
2.1.1.4 Filera 3a,   núm.  503,  504,  719,  720,  729,  730,  999 i 1000         155,00
2.1.1.5 Filera 4a,   núm.  505,  506,  721,  722,  731,  732,  1001 i 1002 89,40
2.1.1.6 Filera 5a,   núm.  507,  508,  723,  724,  733,  734,  1003 i 1004 53,70
      
2.1.2. Nínxols de columna  
2.1.2.1 Dobles,   filera 1ª,   núm.525,  526,  533,  534,  685,  686,  693 i 

694 320,00
2.1.2.2. Filera 1a,   núm.755,  756,  765,  766,  955,  956,  965 i 966  164,00
2.1.2.3 Filera 2a,   núm. 757,  758,  767,  768,  957,  958,  967 i 968 162,00
2.1.2.4 Filera 3a,   núm.527,  528,  535,  536,  687,  688,  695,  696,  759,  

760,  769,  770,  959,  960,  969 i 970 140,00
2.1.2.5 Filera 4a,   núm.529,  530,  537,  538,  689,  690,  697,  698,  761,  

762,  771,  772,  961,  962,  971 i 972 80,90
2.1.2.6 Filera 5a,   núm.531,  532,  539,  540,  691,  692,  699,  700,  763,  

764,  773,  774,  963,  964,  973 i 974 49,10
      
2.1.3. Nínxols normals  
2.1.3.1 Nínxols de primera filera dobles 299,00
2.1.3.2. Nínxols de primera filera 148,00
2.1.3.3 Nínxols de segona filera 145,00
2.1.3.4 Nínxols de tercera filera 128,00
2.1.3.5 Nínxols de quarta filera 74,10
2.1.3.6 Nínxols de cinquena filera 44,40
      
2.2 Secció Verge de Montserrat A i Sant Ignasi (141 al  240)   
2.2.1 Nínxols de primera filera 210,00
2.2.2 Nínxols de segona filera 190,00
2.2.3 Nínxols de tercera filera 158,00
2.2.4 Nínxols de quarta filera 136,60
2.2.5 Nínxols de cinquena filera 104,60
      
2.3 Urnes cineràries  
2.3.1 Secció Verge de Montserrat B  
2.3.1.1 De primera filera 83,50
2.3.1.2 De segona filera 75,20
2.3.1.3 De tercera filera 62,70
2.3.2 Secció Sant Ferran B  
2.3.2.1 De primera filera 83,50
2.3.2.2 De segona i tercera filera 75,20
2.3.2.3 De quarta filera 62,70
     
2.4 Secció Verge del Carme  
2.4.1 Nínxols de primera filera 129,40
2.4.2 Nínxols de segona filera 143,40
2.4.3 Nínxols de tercera filera 107,30
2.4.4 Nínxols de quarta filera 93,50
2.4.5 Nínxols de cinquena filera 71,70
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2.5 Secció Verge de Núria  
2.5.1 Nínxols de primera filera 130,90
2.5.2 Nínxols de segona filera 117,00
2.5.3 Nínxols de tercera filera 96,30
2.5.4 Nínxols de quarta filera 84,40
2.5.5 Nínxols de cinquena filera 65,00
     
2.6 Secció Sant Pau   
2.6.1 Nínxols de primera filera 84,40
2.6.2 Nínxols de segona filera 122,40
2.6.3 Nínxols de tercera filera  106,20
2.6.4 Nínxols de quarta filera 63,70
2.6.5 Nínxols de cinquena filera 36,80
2.6.6 Nínxols de sisena filera 21,00
     
2.7 Seccions Sant Joan,   Sant Pere,   Sant Josep,   Sant Lluís,  

Sant Ramon,   Sant Carles,   Sant Jaume i Sant Ignasi (1 al 
140 i 296 a 635)   

2.7.1 Nínxols de primera filera 31,70
2.7.2 Nínxols de segona filera 30,90
2.7.3 Nínxols de tercera filera 30,00
2.7.4 Nínxols de quarta filera 29,30
2.7.5 Nínxols de cinquena filera 27,90
2.7.6 Nínxols de sisena filera 27,10
     
2.8 Secció Santa Clara  
2.8.1 Nínxols de primera filera 164,00
2.8.2 Nínxols de segona filera 147,00
2.8.3 Nínxols de tercera filera 122,40
2.8.4 Nínxols de quarta filera 106,20
2.8.5 Nínxols de cinquena filera 82,00
     
2.9 Secció de Sant Andreu  
2.9.1 Nínxols de primera filera 139,30
2.9.2 Nínxols de segona filera 125,30
2.9.3 Nínxols de tercera filera 104,50
2.9.4 Nínxols de quarta filera 90,50
2.9.5 Nínxols de cinquena filera 69,70
     
2.10 Altres nínxols 34,90
     
2.11 Sepultures Cementiri islàmic  
     
2.11.1 Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt,   concessió a 5 

anys,   per any 128,30
  
L'epígraf 3 no es modifica 
  
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS  MUNICIPALS 
   
   
ARTICLE 5   
   
1. La tarifa a aplicar serà la següent: 
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 
     
1 Pavellons PAV-3  
1.1 Ús esportiu  
1.1.1 Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora 46,50
1.1.2 Tarifa normal d'1/3 de pista per hora i equip 18,20
1.1.3 Tarifa especial GRATUÏT

  
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament   

  
b) Utilització per equips inferiors i/o esportistes fins a la categoria 
juvenil inclosa  

  
c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores 
lectives  

  
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles  

  
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris   

  
f) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació 
esportiva)  

  g) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  
1.2 Ús no esportiu  
1.2.1 Tarifa normal , per hora 72,70
1.2.2 Tarifa especial: GRATUÏT
  a) Activitats benèfiques i socials sense ànim de lucre   
  b) Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa  
  c) Activitats formatives i de lleure no lucratives.  
  d) Activitats culturals sense cobrament d'entrada  
2 SALES ESPORTIVES  
2.1 Sales de gimnàstica, judo i polivalents  

2.1.1 
Tarifa normal. Per a activitats dirigides de grups de menors de 18 
anys (per hora o fracció) 10,00

2.1.2 
Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb 
entrada de pagament 15,00

2.1.3 Tarifa especial GRATUÏT
  a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament   

  
b) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores 
lectives  

  
c) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles  

  
d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris   

  
e) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació 
esportiva)  

  f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  
2.2 Sala de musculació  
2.2.1 Entrada individual a la sala de musculació 3,00
2.2.2 Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a18 anys) 8,00
2.2.3 Entrada de grup i/o equip sènior 15,00
2.2.4 Tarifa especial GRATUÏT
  a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament   

  
b) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores 
lectives  

  
c) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles  

  
d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris   

  
e) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació 
esportiva)  
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  f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  
     
3 Pavelló Nou Congost  
3.3 Ús esportiu  
3.3.1 Tarifa per hora d'entrenament  58,60
3.3.2 Tarifa per hora de 1/2 de pista 29,30
3.3.3 Tarifa especial: GRATUÏT

  
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament   

  
b) Utilització per equips inferiors i/o esportistes fins a la categoria 
juvenil inclosa  

  
c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores 
lectives  

  
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles  

  
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris   

  
f) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació 
esportiva)  

  g) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  
3.3.4 Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia 67,70
3.3.5 Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia 97,00
     
3.4 Ús no esportiu del pavelló  
3.4.1 Tarifa per hora reservada. Activitats amb caràcter lucratiu.  120,20

3.4.4 
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socials, culturals i de lleure 
no lucratives GRATUÏT

3.4.5 
Utilització tota la temporada d'espais auxiliars (oficines, vestidors, 
sala premsa, ...) 1.089,00

3.5 Ús per concert o espectacle cultural  
3.5.1 Tarifa normal per jornada sencera .Activitats amb caràcter lucratiu 2.612,00

3.5.2 
Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre 
municipal d'associacions 1.049,00

3.5.3 
Tarifa especial per jornada per a entitats amb conveni de 
programació municipal  GRATUÏT

5 CAMPS  POLIESPORTIUS DE TERRA   
5.1 Ús esportiu  
5.1.1 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11. 24,20
5.1.2 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7. 12,10
5.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT

  
a) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni amb 
l'Ajuntament   

  b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   

  
c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament i/o 
centres d'acollida  

  
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles  

  e) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  
  f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives  
5.2 Ús no esportiu  
5.2.1 Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu. 70,70

5.2.2 
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i¨culturals 
no lucratives GRATUÏT

     
6 CENTRES CÍVICS I CASAL DE LES ESCODINES  

  
 Utilització de les diferents instal·lacions dels equipaments 
municipals de proximitat.  

6.1 Tarifa normal per cada dues hores o fracció. 36,40
6.2 Tarifa normal en horari festiu i/o nocturn (a partir de les 22 h) 51,50
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6.3 

Tarifa especial. Per a entitats sense ànim de lucre (sense 
cobrament d'entrada o inscripció d'activitats) o activitats 
formatives i tallers inclosos en programes municipals. Gratuït

     

7 
Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o 
sessió  

7.1 Empreses (per hora o fracció). 107,10

7.2 
Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats per a actes 
amb entrada de pagament en qualsevol horari (per hora o fracció). 79,80

7.3 

Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats, per a actes 
amb entrada gratuïta fora de l'horari d'obertura del Conservatori 
(per hora o fracció). 32,30

7.4 

Centres d'ensenyament públic i concertat o entitats sense ànim de 
lucre. En horari de funcionament habitual del Conservatori, de 
9.00 a 22.00 h. GRATUÏT

7.5 Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció 33,30
     
8 Sala polivalent del Casal La Kampana  
8.1 Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció 33,30
8.2 Tarifa especial, per sessió GRATUÏT
     
9 ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST  
9.1 Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost  

9.1.1 
Tarifa normal per l'ús de tot el camp de futbol 11 (per hora o 
fracció) 79,80

9.1.2 Tarifa normal per l' ús de camp de fulbol 7 (per hora o fracció). 40,40
9.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT
  a) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   
  b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament   

  
c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris o 
de tecnificació  

  
d) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni amb 
l'Ajuntament   

  
e) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració 
social  

  f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives  
     
10 ESTADI D'ATLETISME DEL CONGOST  
10.1 Ús esportiu   
10.1.1 Tarifa normal per hora a particulars (sense enllumenat) 2,20
10.1.2 Tarifa mensual a particulars 37,40
10.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT

  
a) Utilització per esportistes d'entitats amb conveni amb 
l'Ajuntament   

  
b) Utilització per esportistes de categories inferiors i/o esport 
adaptat  

  
c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o centres 
d'acollida  

  
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles  

  
e) Utilització per esdeveniments esportius extraordinaris d'interès 
ciutadà  

  
f) Activitats per gent gran, socioeducatives i d'esport de lleure no 
lucratives  

10.1.4 Tarifa per hora de grup 28,30
10.1.5 Tarifa mensual de grup (mínim 3 usuaris) amb enllumenat 129,30
10.2  Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme  
10.2.1 Tarifa normal per hora per a activitats lucratives 126,30

10.2.3 
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i/o 
socioculturals sense ànim de lucre GRATUÏT
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10.3 Sala de reunions  

10.3.1 
Tarifa normal. Per a empreses o grups amb finalitat lucrativa i 
entitats sense conveni amb l'Ajuntament, per hora o fracció 10,10

10.3.2 Tarifa especial: GRATUÏT
  a) Utilització per equips i/o esportsites de categories inferiors   

  
b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en 
hores lectives  

  
c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris o 
de tecnificació  

  
d) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni amb 
l'Ajuntament   

  
e) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració 
social  

  f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives  
     
11 PISTES POLIESPORTIVES  

11.1 
Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i ús 
de vestidors 16,10

11.2 Tarifa especial: Gratuït

  
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament  

  b) Utilització per equips i/o esportsites de categories inferiors   

  
c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en 
hores lectives  

  
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles  

  
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris   

  
g) Utilització per gent gran, socioeducatives i esport de lleure no 
lucratives   

     
12 SALES DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO  

12.1 
Sala d'actes. En horari habitual de funcionament del Centre 
Cultural  

12.1.1 

Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense 
cobrament d'entrada o inscripció o activitats formatives i tallers 
inclosos en programes municipals). GRATUÏT

12.1.2 Tarifa normal (màxim 5 hores) 150,00
12.1.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 200,00
12.2 Sala de reunions   

12.2.1 

Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense 
cobrament d'entrada o inscripció o activitats formatives i tallers 
inclosos en programes municipals). Gratuït

12.2.2 Tarifa normal (màxim 5 hores) 75,00
12.2.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 100,00
     
13 VIVER D'EMPRESES  

13.1 
Allotjament a un dels mòduls del viver d'empreses, per mes o 
fracció 200,00

  

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa i exclusiva del 
mòdul adjudicat, l'equipament mobiliari, connexió a internet, Wifi, i 
els serveis de neteja i climatització.  

  
Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat 
anteriorment  

13.2 Espai coworking  

  
Allotjament a un lloc de treball de l’Espai coworking, per mes o 
fracció 50,00

  

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa d’un lloc de treball 
a l’Espai coworking, l’equipament mobiliari, connexió a internet, 
Wifi, i els serveis de neteja i climatització.  

  Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat  
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anteriorment 
14 SALA DE PLENS  

  
Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a la 
celebració de casaments civils 104,00

  S'inclouen les despeses de neteja i enllumenat  
15 CARRER DEL BALÇ   
15.1 Centre d’Interpretació carrer del Balç  
15.1.1 Utilització de totes les sales  
15.1.1.1 Tot el dia ( 10 hores) 606,00
15.1.1.2 Mig dia ( 5 hores) 303,00
15.1.2 Utilització d’una sala  
15.1.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 303,00
15.1.2.2 Mig dia ( 5 hores) 202,00
15.1.2.3 Utilització inferior a 2 hores 152,00
15.2 Carrer del Balç ( sense  Centre d’Interpretació)  
15.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 505,00
15.2.2 Mig dia ( 5 hores)  253,00

15.3 

Entitats, fundacions i associacions, sense ànim de lucre, i 
Administracions Públiques, per a activitats no lucratives, sempre 
que no s’exigeixi contraprestació econòmica als assistents. 
S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes anteriors.  

15.4 

Utilització per activitats organitzades per associacions de 
comerciants i altres entitats sense ànim de lucre, que tinguin 
subscrit convenis de col·laboració amb l’Ajuntament per a la 
dinamització del  Centre Històric. S’aplicarà una reducció del 95% 
sobre les tarifes anteriors.  

16 Lloguer del claustre del Museu Comarcal  
16.1 Lloguer d'un mínim de 4 hores  240,00
16.2 Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de lloguer 35,00
  
  
2. No es possible l'ús d'aquestes instal·lacions a títol particular. 
   
3. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec de l'entitat 
organitzadora (llevat que s'especifiqui el contrari). 
   
Es suprimeixen els epígrafs 13.1.2, 13.1.3, 13.2.2 i 13.2.3. Els anteriors epígrafs 13.1.1. i 13.2.1 passen a ser 
els nous epígrafs 13.1 i 13.2 
   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, 
PUBLICACIONS I IMPRESOS 
   
ARTICLE 4   
   
Es modifica l’apartat 1 d’aquest article, ja que la referència a l’epígraf de les tarifes és incorrecta. 
   
Tindran dret a la cessió gratuïta de la informació (article 5, epígraf 4, “subministrament d’informació”) les 
entitats sense ànim de lucre que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament i estiguin 
inscrites al Registre Municipal d’Associacions, quan s’acrediti que la destinació i ús de la informació està 
directament relacionada amb el seu objecte social i se’n faci una difusió gratuïta. 
   
ARTICLE 5   
  
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 
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1 REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS  
1.1 Reproducció còpia no diligenciada  
1.1.1 Color  
1.1.1.1 A4 0,44
1.1.1.2 A3 0,68
1.1.1.3 A2 12,22
1.1.1.4 A1 14,70
1.1.1.5 A0 17,18
1.1.2 Blanc/Negre  
1.1.2.1 A4 (per cada fotocòpia que excedeixi de 5) 0,22
1.1.2.2 A3 0,34
1.1.2.3 A2 6,11
1.1.2.4 A1 7,35
1.1.2.5 A0 8,59
1.1.2.6 Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció 5,20
1.2 Reproducció còpia diligenciada  
1.2.1 Color  
1.2.1.1 A4 0,53
1.2.1.2 A3 0,82
1.2.1.3 A2 14,66
1.2.1.4 A1 17,64
1.2.1.5 A0 20,62
1.2.2 Blanc/Negre  
1.2.2.1 A4 0,26
1.2.2.2 A3 0,41
1.2.2.3 A2 7,33
1.2.2.4 A1 8,82
1.2.2.5 A0 10,31
2 LLIURAMENT EN FORMAT DIGITAL DE DOCUMENTACIÓ 

EXISTENT  
2.1.  En format PDF  
2.1.1 Búsqueda documentació  20,00
2.1.2 Còpia documentació  
2.1.2.1 Fins a 200 Mb, per Mb o fracció 1,00
2.1.2.2 A partir de 200 Mb, per Mb o fracció 0,50
2.1.3 Aixecaments topogràfics, per Ha o fracció 101,50
2.2.  Cartografia en format DWG o DXF  
2.2.1 Selecció document 12,00
2.2.2 Còpia document, per entitat 0,01
2.3 Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF) 62,20
2.4 Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format SHP i taules 

alfanumèriques associades en format DBF.  
2.4.1 Barris, districtes i seccions i taula de barris 41,70
2.4.2 Entitats singulars i nuclis de població 8,60
2.4.3 Adreces (Números de policia) i taula de carrers 1.241,00
2.4.4 Illes 104,60
2.4.5 Illes i parcel·les 419,00
2.4.6 Illes, parcel·les i subparcel·les 627,00
2.5 Suports magnètics  
2.5.1 CD o DVD 2,70
3 Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada exemplar en 

paper 7,00
4 SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ  
4.1 En suport paper  
4.1.1 Llistats 4,65
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4.1.2 Etiquetes 0,04
4.2 En suport magnètic  
4.2.1 Per registre 0,09
4.2.2 CD o DVD 2,70
  
Es reordenen els epígrafs 1, 2 i 3, passant a formar els nous epígrafs 1 i 2. Es renumera la resta d'epígrafs 
  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL 
   
ARTICLE 5  
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 
     
  Per cada hora:  
a) Un policia local 22,00
b) Un cotxe patrulla (amb un agent) 28,20
  
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, 
EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS 
   
ARTICLE 5  
  
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     
1 MUSEU COMARCAL  
1.1 Entrades generals. Preu per persona  
1.1.1 Tarifa adult 3,00
1.1.2 Tarifa reduïda.  2,50
1.1.3 Tarifa especial.  Gratuït

  

Aquesta tarifa gratuïta també s'aplicarà els dies de la Festa Major, 
Festes de la Llum, Jornades europees del Patrimoni i Dia 
Internacional dels Museus  

1.1.4 Visites teatralitzades a les sales. Preu per persona (adults) 5,00
1.2 Serveis educatius del Museu. Preu per persona  
1.2.1 Visites guiades al Museu.  2,00

1.2.2 
Itinerari 1 "La ciutat en temps del rei Pere III" (Museu i Carrer 
Balç) 3,50

1.2.3 Itinerari 2 de Llegendes (Museu i Carrer Balç) 3,50
1.2.4 Itinerari  3 Museu i patrimoni medieval de la ciutat 2,50
1.2.5 Itinerari  4 Museu i patrimoni barroc de la ciutat 2,50
1.2.6 Itinerari  5 Museu i patrimoni modernista de la ciutat 2,50

1.2.7 
Itinerari  6 Museu i recorregut combinat de patrimoni medieval, 
barroc i modernista de la ciutat 2,50

1.2.8 Tallers didàctics al Museu: escultura barroca o taller d'arqueologia 3,00
1.2.9 Joc de rol "Crim al Museu" 3,50
1.2.10 Joc de rol "Manresa 1300" 4,50
1.2.11 Servei pedagògic a les exposicions temporals, per participant 1,00
1.3  Lloguer del claustre del Museu Comarcal  
1.3.1 Lloguer d'un mínim de 4 hores  242,40
1.3.2 Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de lloguer 35,40
2 CENTRE INTERPRETACIÓ CARRER DEL BALÇ (CICB)  
2.1 Entrades individuals  
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2.1.1 Tarifa adult 5,10
2.1.2 Tarifa reduïda. 4,00

  

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa 
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes 
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres actius 
turístics.   

2.1.3 Tarifa reduïda promoció 3,20

  

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa 
reduïda, quan es duguin a terme promocions i ofertes especials 
amb motiu de campanyes amb museus i/o altres actius turístics.   

2.1.4 Tarifa especial 3,00

  

Aquesta tarifa s'aplicarà en les jornades festives de la ciutat (21 
de febrer i dilluns de Festa Major), i amb motiu d'altres ocasions o 
esdeveniments de caràcter especial o extraordinari, declarats 
expressament d'aquesta naturalesa per la Regidoria-delegada  

2.2 Grups de menys de 15 pax. Preu per grup  
2.2.1 Tarifa adult 75,00
2.2.2 Tarifa reduïda 60,00

  

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa 
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes 
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres actius 
turístics.   

2.2.3 Tarifa agència de viatges 60,00
2.2.4 Tarifa grup escolar (menys de 20 pax) 50,00
2.2.5 Bestreta per a reserves 30,00
2.3 Grups a partir de 15 pax. Preu per persona  
2.3.1 Tarifa adult 5,00
2.3.2 Tarifa reduïda 4,00

  

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa 
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes 
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres actius 
turístics.   

2.3.3 Tarifa agència de viatges 3,20
2.3.4 Tarifa grup escolar (a partir  de 20 pax) 2,50
2.3.5 Tarifa visites guiades grup escolar ( a partir de 20 pax) 3,50
2.4 Visita teatralitzada  
2.4.1 Tarifa adult 7,00
2.4.2 Tarifa reduïda 6,00
2.4.3 Tarifa agència de viatges 5,60
2.4.4 Tarifa grup de menys de 20 pax. Preu per grup 140,00
2.4.5 Tarifa reduïda grup de menys de 20 pax. Preu per grup 120,00

  

Aquesta tarifa s'aplicarà a grups integrats per persones  que 
tinguin dret a tarifa reduïda, i també quan es duguin a terme 
promocions i ofertes especials amb motiu de campanyes amb 
museus i/o altres actius turístics  

2.5 Visita carrer del Balç (sense visita al Centre d'Interpretació)  
2.5.1 Tarifa única. Preu per persona 2,50
3 ENTRADES COMBINADES  
3.1 Pack Museu Comarcal, carrer del Balç i la Seu  
3.1.1 Tarifa adult 7,00
3.1.2 Tarifa reduïda 5,50

  

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa 
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes 
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres actius 
turístics.   

3.2 Pack Museu Comarcal i carrer del Balç  
3.2.1 Tarifa adult 6,00
3.3 Entrada celebració Nit dels Museus Gratuït
4 SALES EXPOSICIONS CENTRE CULTURAL DEL CASINO  
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4.1 Visita d'exposicions Gratuït

  
Excepcionalment, en els casos on es consideri justificat es podrà 
establir un preu públic per la visita d'exposicions  

4.2 Servei pedagògic a les exposicions temporals, per participant 1,00
  
S'estableixen els nous epígrafs 1.2.11 i 4.2 
  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA 
  
ARTICLE 5  
  
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     
1 Inscripció, registre i placa de gossos 21,80
2 Dipòsit de gossos, per dia o fracció 13,00
3 Servei de donació i custòdia d’animals 154,00

5 
Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment 
perillosos 16,20

6 Servei de recollida d'animals de companyia en horari diürn 65,20

7 
Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari festiu 
i/o nocturn 106,90

8 Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia 65,20
9 Visita veterinària d'animal de companyia 27,30
10 Servei de recollida i captura de coloms en immobles particulars 65,20
  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA 
   
ARTICLE 6. Quota tributària 
  
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 
  
Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis comuns, per any:              77,20 € 
   
   
   
ARTICLE 10   
   
1.     Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini 
públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar 
prèviament el seu import. 

   
En els casos de les ocupacions previstes en aqueta ordenança, el titular de la llicència estarà obligat a 
constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en garantia de la reparació dels possibles danys i del 
compliment de les obligacions inherents a la instal·lació, ocupació o retirada dels elements col·locats, com 
ara la devolució de les claus de les instal·lacions o el desallotjament total de la caseta. 

   
L'import de la fiança serà de               50,00 € 
  
La resta de l'article no es modifica  
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ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL  
   
ARTICLE 6. Quota tributària   
   
1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
      
1 Nínxols 11,50
2 Nínxols dobles 17,20
3 Urnes cineràries 9,25
4 Capelles 159,95
5 Ossari 34,35
6 Panteons 171,40
7 Columbari 17,20
8 Hipogeus 137,15
9 Sepultures cementiri musulmà 137,15
  
  
ORDENANÇA NÚM. 48 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL 
  
ARTICLE 5  
  
Es suprimeix aquest article 
  
Per resolució de l'alcalde-president del dia 4 d'octubre de 2013, s'ha resolt executar la sentència dictada pel 
Tribunal Suprem, Sala de lo Contenciós Administratiu (secció segona) el dia 1 de març de 2013, dins del 
recurs de cassació interposat per “TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.” contra la Sentència dictada por 
la Sala de lo Contenciós Administratiu (Secció Primera) del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, del dia 
15 de juliol de 2010, en el recurs contenciós Administratiu n° 337/2009, interposat contra aquesta taxa, la 
qual ha anul·lat l'article 5 d'aquesta ordenança. 
  
ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA  
   
ARTICLE 6. Quota tributària   
   
1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:  
   
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
      

1 
Tramitació de l'autorització sanitària a establiments de venda de 
carn fresca i derivats 133,70

2 
Tramitació de l'autorització sanitària a menjadors col·lectius i plats 
preparats 123,00

3 
Tramitació de l'autorització sanitària d'establiments dedicats a la 
realització de pírcings i tatuatges 85,60

4 Inspecció d'habitatges, locals i establiments  
4.1 Primera visita de comprovació 53,50
4.2 Visita de comprovació successiva 32,20
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ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS 
SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

Es modifiquen diversos article d’aquesta ordenança, per ampliar el seu abast d’aplicació a d’altres serveis 
prestats per l’Ajuntament. 

ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció 

D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la prestació de diversos 
serveis de competència municipal 

ARTICLE 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa: 

1. L'activitat administrativa iniciada i desenvolupada amb motiu de la prestació del serveis següents: 

a) Servei d'inscripció en el registre d'unions estables no matrimonials de parella de l'Ajuntament de 
Manresa 

b) Canvi de titularitat de parades de mercats de venda no sedentària. 

 

ARTICLE 3. Subjectes passius 

Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa les persones que sol·licitin el servei. 

ARTICLE 4. Responsables 

Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària. 

ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions 

1. Estaran exempts del pagament de la taxa de canvi de titularitat de les autoritzacions dels mercats de venda 
no sedentària les transmissions inter vivos entre parents de fins a segon grau de consanguinitat i les 
transmissions mortis causa a favor del legal successor o dels parents fins a segon grau de consanguinitat, 
sempre i quan el legal successor, si n’hi ha, hi renunciï expressament a favor d’algun d’aquests. 

 
2. No es concedirà cap més reducció o benefici fiscal en l’exacció d'aquesta taxa. 

ARTICLE 6. Quota tributària 

La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
      

1 
Per la inscripció al registre d'unions estables no matrimonials de 
parella de l'Ajuntament de Manresa 101,00

2 Canvi de titularitat de parades de mercats de venda no sedentària 62,90

S’afegeix l’epígraf 2 

ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament 

La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
A aquests efectes, s'entendrà iniciada l'activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud del servei de què 
es tracti. 
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ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, i haurà de satisfer-se en el termini dels 10 dies hàbils següents a la 
presentació de la sol·licitud del servei. 

2. Tanmateix, no es resoldrà la sol·licitud o es prestarà el servei sol·licitat sense que consti a l'expedient el 
pagament previ de la taxa acreditada. 

ARTICLE 10 

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

ARTICLE 11 

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin 
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la 
matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir el dia 1 de gener de 2014, i continuarà en vigor mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. 

 
SEGON: Aprovar provisionalment la derogació de l'ordenança fiscal número 46, reguladora de la taxa per la 
tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la llicència comercial de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
Es deroga aquesta taxa, ja que el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació d’equipaments 
comercials ha eliminat la necessitat d'obtenció de la llicència comercial municipal i de l'informe municipal 
previ a la llicència comercial de la Generalitat, i, per tant, no cal mantenir l'ordenança que hi regulava les 
tarifes. 
   
  
TERCER: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en aquest dictamen, 
que passaran a tenir el redactat següent: 
  
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i continuarà en vigor mentre 
no s'acordi la seva modificació o derogació. 
  
QUART: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes 
de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen: 
   
La classificació de les vies de la ciutat serà la següent: 
   
I) Taxa per recollida d'escombraries 
   
II) Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic  
   
Es modifica la categoria dels carrers següents, per tal d'unificar-la amb la dels carrers del seu entorn: 
   
  Categoria 
  I        II 
  
PG de les Escodines 2a    2a 
PG de Tudela  1a    1a 
PG de Can Saldes 1a    1a 
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En relació a la classificació de les vies de la ciutat per a l'aplicació de la taxa de recollida d'escombraries, 
s'elimina la categoria tercera, ja que la tarifa corresponent s'ha assimilat a la segona categoria. Per tant, 
totes les vies que actualment ostenten categoria tercera, i les que no consten a la relació, passaran a tenir 
categoria segona. 
   
CINQUÈ: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, 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 formulat cap 
reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
   
SISÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords 
elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en 
vigor el dia primer de gener de 2014 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
   
 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal del PP al dictamen 3.1.1, de 15 d’octubre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Els emprenedors que es disposen a crear una empresa, petita o mitjana, a la ciutat són 
persones amb una capacitat d’emprendre projectes, que en moltes ocasions, són idees i 
conceptes que la majoria hauran refusat en alguna ocasió. Són persones que han interpretat 
les característiques reals dels seu entorn malgrat no siguin aparents, i són capaços de lluitar 
davant de qualsevol inconvenient que es posi per entremig de la seva estratègia sense tenir 
por al fracàs; a més solen ser persones amb la capacitat de crear un grup de treball amb 
motivació suficient que li dóna el recolzament que necessita. 
 
La recuperació econòmica serà necessària i majoritàriament liderada per iniciatives privades i 
empresarials i no per les administracions públiques, que aquestes s’han de limitar a facilitar, 
acompanyar, ajudar i en la mesura del possible treure traves administratives i burocràtiques. 
 
I és en situacions com en les actuals que cal donar un recolzament especial i adequat a les 
iniciatives de les persones que demostren tenir una actitud positiva i ganes d’apostar i invertir 
en el seu entorn més immediat, amb negocis de proximitat.   
 
És per aquesta circumstància que creiem necessari adoptar el següent acord en l’ Ordenança 
número 11 Reguladora de la Taxa per a la intervenció administrativa en l’ autorització, exercici 
i funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa; on l’article 4 punt 3, de l’any present 
anomena que en una situació molt delimitada de la ciutat i en segons quines activitats  
quedaran bonificats del pagament en un 95% de la taxa. 
 
Proposem que el seu redactat sigui:  
 
3. S’ aplicarà una reducció del 95% de les taxes meritades amb motiu de l’inici de noves 
activitats comercials a tota la ciutat. En establiments i/o locals de fins a 200 M2. 
 
En les actuals circumstàncies l’ Ajuntament no pot veure aquesta reducció com una pèrdua 
d’ingressos. Cal tenir una predisposició activa en la generació de llocs de treball i també creure 
i invertir amb els emprenedors de la nostra ciutat. I d’això es tracta: d’invertir en la nostra 
ciutat, per generar confiança i ocupació. 
 
A l’espera que podem prosperar conjuntament en aquesta proposta positiva, rebeu la meva 
més considerada salutació.” 
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3.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les tarifes 
de l’ordenança general reguladora del preus públics per a l’exercici 2014. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 4 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació:  
 
“Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària d'aquest Ajuntament s'ha procedit a 
l'elaboració del projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança General Reguladora 
dels Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2014. 
   
Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per 
tal d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2014. 
   
El cap de Secció de Tresoreria ha formulat la memòria econòmic financera que ha d'acompanyar 
l'expedient. 
   
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents  
   
 ACORDS  
   
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels articles següents: 
   
   
ARTICLE 9   
   
Es modifica aquest article, per eliminar alguns conceptes que han quedat fora de les tarifes 
   
1. Els preus públics es podran satisfer, entre d’altres, mitjançant domiciliació bancària, 
autoliquidació o pagament de tiquet, segons s’estableixi per l’Ajuntament, i amb anterioritat al 
moment de prestació del servei. 
   
2. En concret, quan es tracti de la prestació del servei de guies turístics, el pagament es realitzarà 
en el moment de sol·licitud del servei. 
   
3. Quan es tracti de la venda de textos, publicacions, impresos i reproduccions i articles de 
merchandising, el pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de lliurament i recepció dels 
mateixos. 
   
4. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines municipals o a les entitats de crèdit 
que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat dels casos a què fan referència els apartats 
2 i 3 en què es farà al mateix recinte, local o oficina de lliurament o recepció. 
   
   
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes següents, contingudes als annexos 
de tarifes a l'Ordenança General reguladora dels preus públics: 
   
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
      
2 Fotocòpies :   
2.a) Foli i DINA 4   
2.a) 1 Una cara 0,22
2.a) 2 Dues cares 0,42
2.b) DINA 3   
2.b) 1 Una cara 0,34
2.b) 2 Dues cares 0,47
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4 Llibre El llibre dels arbres de Manresa, per exemplar 5,14
5 Llibre La ciutat i l’aigua, per exemplar 8,94
6 Llibre La ciutat i l’energia, per exemplar  8,94
7 Llibre La ciutat i el treball, per exemplar 8,94
8 Llibre  Els megàlits, per exemplar 4,66
9 Llibre Minorisa aeterna, per exemplar 4,18
10 Llibre Homenatge a l’Angel Servet i Martí, per exemplar 8,94
11 Llibre Manresa i Sant Ignasi de Loiola, per exemplar 5,96
12 Llibre L’escut de Manresa, per exemplar 5,96
13 Llibre La galeria de manresans il·lustres, per exemplar 8,94
14 Llibre receptes d’un confiter, per exemplar 5,96
15 Llibre  Manresa innova, per exemplar 10,10
16 Llibre En veu de dona. La fàbrica nova de Manresa per exemplar 10,10
17 Llibre Manresa: la transformació de la ciutat, per exemplar 14,86
18 Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La imatgeria per exemplar 17,84
19 Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La festa per exemplar 17,84
20 Llibre joc Les figures de la Festa a Manresa. 11,88
21 Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La dansa, per exemplar 19,81
22 Llibre Manel Fontdevila. Retrat d'un cronista 9,62
23 Llibre Lligams. La trajectòria d'Agustí Penadés 14,42
24 Llibre El patrimoni festiu de Manresa.Els Pastorets 19,81
25 Llibre  Un passeig per l’art. d’Àngels Freixanet 9,62
26 Llibret  Menjar a taula 4,81
   
La resta de tarifes no es modifica 
   
2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS  
   
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
      
1 Colònies esportives infantils:   
1.1 Període d'1 setmana intensiva (matí i tarda, dinar inclòs) 82,00
1.2 Jornada de recreació esportiva (un dia) 21,00
1.3 Període d'1 setmana mitja jornada (sense dinar) 52,00
1.4 Període d'1 setmana mitja jornada (dinar inclòs) 65,00
2 Aula de l'Esport   
2.1 Cursos de formació. Per hora 2,65
2.2 Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament Gratuït
2.3 Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o AMPES Gratuït
2.4 Utilització per esdeveniments extraordinaris d’interès ciutadà Gratuït
3 Activitats i cursos adreçats a joves i gent gran  
3.1 Per hora i/o activitat sense material 2,00
3.2 Hora d'activitat amb material inclòs 2,60
3.3 Activitats tipificades d’interès social gratuït
  Aquests cursos seran gratuïts per a l'entitat que els organitza, i les 

persones que s'inscriguin hauran de satisfer les tarifes previstes als 
epígrafs 3.1 i 3.2 en funció de les hores de durada   

      
  Les entitats col·laboradores seran les encarregades de realitzar la 

inscripció a les activitats o cursos i en cas de no ser gratuït reintegraran a 
l’ajuntament els ingressos corresponents a les tarifes satisfetes per les 
persones que hi hagin participat   

      
  Tots els cursos són gratuïts per a persones menors de 18 anys. Entre 18 

i 24 anys, s'aplicarà una reducció del 20%   
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  Les persones que acreditin la seva condició de voluntari en una entitat 

sense finalitat de lucre gaudiran d'una reducció del 25% sobre la tarifa. 
Aquest extrem s'acreditarà amb un certificat de l'entitat on es porten a 
terme les tasques de voluntariat, fent constar la condició de voluntari 
estable (no puntual) de la persona interessada, i acreditant una antiguitat 
mínima de sis mesos realitzant activitats.   

      
  Les reduccions establertes en aquest epígraf seran acumulables fins a 

una reducció màxima del 45% de la tarifa.   
4 Aules de Cultura   
4.1 Curs de cultura,  per hora  4,60
5 Tallers d'art   
5.1 Tallers d'art, per hora 2,35
7 Curs d'autoformació en gestió de la innovació   
7.1 Per hora 3,60
7.2 Per curs complet 163,25
9 Lloguer de material esportiu    
9.1 Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada 33,30
9.2 Biblioteca mòbil per jornada  54,50
10 Tornejos esportius de lleure   
10.1 Inscripció per equip 373,70
   
La resta de tarifes no es modifica 
   
Es modifica l'apartat 3 d'aquest annex de tarifes, ja que aquesta tarifa es troba a l'apartat 9, i per 
incorporar la possibilitat de reducció de la tarifa a persones en situació d'atur o ERO amb el 
redactat següent: 
   
3. Gaudiran d’una reducció del 65% de la tarifa de l’epígraf 4 (aules de cultura) les persones que 
es trobin en situació d’atur i figurin inscrites a la base de dades del CIO o del CEDEM, i les 
persones afectades per un ERO  
   
3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA 
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
     
1 Bosses gratuït
2 Samarreta "Manresa, ciutat mil·lenària" 6,03
3 Carpetes gratuït
4 Guia turística de Manresa 13,94
5 Gorra "Manresa ciutat Mil·lenària" 2,97
6 CD / DVD "Manresa ciutat Mil·lenària" 5,50
7 Manresa viva (llibre) 48,08
8 Tríptics generals gratuït
9 Pòsters  
9.1 Pòsters (pack 4) 1,44
9.2 Pòster la Seu de nit 0,48
9.3 Pòster retaule Sant Esperit 0,48
9.4 Pòster la Cova de Sant Ignasi 0,48
9.5 Pòster modernisme 0,48
10 Plànol guia gratuït
11 Tríptic ruta ignasiana gratuït
12 Tríptic la Seu gratuït
13 Tríptic festes i esdeveniments gratuït
14 Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada gratuït
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15 Visites guiades  
15.1 Visita general:   
  Tindran dret a tarifa gratuïta  les empreses, entitats i persones jurídiques, 

que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament al qual 
s’especifiqui aquesta gratuïtat als seus membres o socis   

  Grups de menys de 15 pax. Preu per grup:  
  Tarifa normal  
  Català / Castellà  
  Visita 1h 41,65
  Visita 1h 30 62,48
  Visita 2h 83,31
  Anglès / Francès  
  Visita 1h 55,54
  Visita 1h 30 83,31
  Visita 2h 111,07
  Tarifa reduïda  
  Català / Castellà  
  Visita 1h 33,31
  Visita 1h 30 50,00
  Visita 2h 66,61
  Anglès / Francès  
  Visita 1h 44,46
  Visita 1h 30 66,69
  Visita 2h 88,84
  Grups a partir de 15 pax. Preu per persona:  
  Tarifa normal  
  Català / Castellà  
  Visita 1h 3,22
  Visita 1h 30 4,13
  Visita 2h 5,54
  Anglès / Francès  
  Visita 1h 4,13
  Visita 1h 30 6,20
  Visita 2h 8,26
  Tarifa reduïda  
  Català / Castellà  
  Visita 1h 2,48
  Visita 1h 30 3,31
  Visita 2h 4,46
  Anglès / Francès  
  Visita 1h 3,31
  Visita 1h 30 4,96
  Visita 2h 6,61
15.2 Visita teatralitzada:  
  Tarifa normal  
  Grups de menys de 20 pax. Preu per grup 111,11
  Grups a partir de 20 pax. Preu per persona 5,56
  Tarifa reduïda  
  Grups de menys de 20 pax. Preu per grup 92,59
  Grups a partir de 20 pax. Preu per persona 4,63
15.3 Visites guiades Esplendor Medieval de Manresa  
15.3.1 Tarifa  normal   
  Català / Castellà  
  Grups de menys de 15 pax ( preu per grup) 97,19
  Grups a partir de 15 pax ( preu per persona) 6,45
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  Anglès / Francès  
  Grups de menys de 15 pax ( preu per grup) 124,21
  Grups a partir de 15 pax (preu per persona) 9,92
15.3.2 Tarifa reduïda  
  Català / Castellà  
  Grups de menys de 15 pax ( preu per grup) 76,45
  Grups a partir de 15 pax (preu per persona) 5,04
  Anglès / Francès  
  Grups de menys de 15 pax ( preu per grup) 99,34
  Grups a partir de 15 pax (preu per persona) 8,68
16 Polo "Manresa, ciutat mil·lenària" 15,25
17 Motxilla "Manresa, ciutat mil·lenària" 10,17
18 Jaqueta "Manresa, ciutat mil·lenària" 23,71
19 Poster "la Manresa al 1375" 2,97
20 Bolígraf fusta  0,99
21 Imant 1,49
22 Llapis colors 2,48
23 Pintem "Manresa Medieval" 3,72
24 Punt de llibre Kumi 0,99
25 Punt de llibre troquelat 1,49
26 CD "El retaule de la Llum" 2001 (Orfeó Manresà) 14,42
27 Llibre "la Seu de Manresa" 9,62
28 Punt de llibre "Manresa" 0,41
  
4. AUTOFOTOCÒPIES  
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
     
1 Biblioteca del Casino, per cada targeta vàlida per a 25 fotocòpies 3,10
2 Casal La Kampana, per cada fotocòpia 0,13
  
  
5. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES 
PUBLICACIONS EN SUPORT MAGNÈTIC 
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
     
1 Exemplar en format CD de la Col·lecció Músiques de Manresa 10,35
3 Col·lecció Memòria de Manresa.   
3.1 Entre el soroll i el silenci. Els Bombardejos franquistes a Manresa (1938-

1939) 1,78
3.2 Viure en una dictadura  1,78
3.3 Jorba 1,78
3.4 La Ciutat de Plàcido 1,78
4 CD Aiguallum 8,81
5 CD Músiques del correfoc de Manresa 8,26
 
A aquestes tarifes s'hi afegirà l'IVA vigent en cada moment. 
   
6.       PREUS PÚBLICS DIVERSOS 
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
     
2 El joc de Manresa 17,36
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A aquestes tarifes s'hi afegirà l'IVA vigent en cada moment. 
   
   
7. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES CULTURALS 
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
     
1 Làmina La Crema del Paper Segellat 5,10
   
   
8. PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)
     
9.1 Cursos de formació en tecnologies de la informació i comunicació 

(€/hora) 3,00
9.2 Cursos de formació empresarial i per emprenedors (€/hora)   
9.2.1 Subvencionats per la Diputació de Barcelona 3,00
9.2.2 No subvencionats 6,10
  Les persones en situació d’atur i inscrites a la base de dades del CIO o 

del CEDEM, i les que estiguin en situació de ERO, gaudiran de tarifa 
gratuïta   

   
   
La resta de tarifes no es modifica  
   
   
TERCER: 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. 
   
QUART: 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 2014 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
   
CINQUÈ: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2014 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.” 
 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que aquesta proposta de 
modificació de les ordenances municipals per a l’exercici del 2014 és una proposta moderada, 
d’acord amb la situació actual, però que al mateix temps busca garantir els ingressos 
municipals. 
Diu que el nivell d’ingressos actual no permet ser massa agosarat i que és bàsic mantenir com 
a objectiu el manteniment, dins de les limitacions, dels serveis actuals que realitza 
l’Ajuntament, especialment l’atenció social necessària dins el context actual. 
 
L’aplicació d’aquestes ordenances busca afavorir i potenciar l’activitat econòmica, tant de les 
petites com mitjanes empreses i altres col.lectius generadors d’activitat. 
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Ha estat decisió de l’equip de govern introduir millores en les ordenances, per la via de les 
modificacions, reduccions de tarifes i altres, sabent que, fent-ho, queda lluny del que 
persegueix, però cal ser possibilistes amb el context actual. 
 
L’increment general és de l’1%, amb les excepcions i puntualitzacions que tot seguit detallarà. 
Només comentarà aquelles ordenances que tenen modificació en el text o imports actualitzats, 
que no corresponen a l’1% d’increment. 
 
En primer lloc es referirà als impostos, concretament a l’IBI. El coeficient municipal no pot ser 
aprovat amb anterioritat a l’aprovació de la Llei de pressupostos de l’Estat i com que aquesta 
es preveu que surti publicada els darrers dies de desembre d’enguany, segurament en el ple 
ordinari del mes de gener caldrà veure com s’aplica aquest coeficient. 
 
A banda d’això també hi ha alguna modificació que s’introdueix en aquest impost de l’IBI. En 
primer lloc, recorda que l’any passat es van introduir uns barems per a bonificacions per 
habitatge habitual de famílies nombroses, els quals venien indexats en funció de la renda. Ara 
el que es fa és actualitzar-los amb l’1,4%, previsió que l’equip de govern fa de cara a 
l’actualització general de les ordenances fiscals, però tenint en compte que del que es va 
aplicar l’any passat amb la realitat de final d’any hi va haver un desfasament del 0,4, ara es 
bonifica en aquest 1,4 i l’aplicació real que es fa és de l’1%, llevat del cas dels barems que van 
ser creats l’any passat i que no tenen objecte de ser bonificats o de tenir un ajust del 0,4. 
 
S’estableix una bonificació per als habitatges en què, a partir de l’1 de gener de 2014, 
s’instal.lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.  
En aquest cas la bonificació serà del 30% durant els dos anys següents a la seva instal.lació, 
la qual haurà de complir amb la normativa corresponent i inspeccions. 
 
També s’estableix una bonificació per a aquells béns de propietat municipal destinats a 
instal.lacions esportives, culturals, de centres cívics o altres equipaments municipals, on 
prèviament s’haurà d’haver declarat l’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació. Aquesta 
bonificació serà del 50% de l’impost. 
 
Respecte a l’IBI l’ordenança quedaria amb les modificacions que ha esmentat i queda pendent 
per al mes de gener l’actualització del coeficient d’aplicació municipal. 
 
Pel que fa als impostos sobre vehicles de tracció mecànica queda igual que els anys anteriors. 
Recorda que s’està en el topall que permet la llei i, al mateix temps, hi ha dues bonificacions 
de caràcter general, una fa referència als vehicles elèctrics amb un import del 75% i l’altra, els 
bimodals, energia i algun altre tipus de combustible, amb una bonificació del 50% com en els 
anys anteriors. 
 
En relació amb l’impost de construccions, instal.lacions i obres (ICIO), l’any passat va baixar 
del 4% del 2012 al 3,8%, i enguany s’incrementa amb un 1%, passant a ser la proposta per al 
2014 del 3,84%. 
 
Per al  2014 també es manté la bonificació, que només era per al 2013, de reforma de façanes 
amb el 95%, pel total de la ciutat de Manresa i al mateix temps es manté la rehabilitació 
d’immobles a tota la ciutat, del 50%, llevat del barri antic que serà del 95%, tal com ja estava 
en les ordenances del 2013. 
 
En l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) es 
manté el tipus impositiu de l’any 2013, però sí que cal tenir en compte que en el moment que 
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s’apliqui el coeficient reductor procedent de la Llei de pressupostos de l’Estat, la base baixarà i 
la liquidació també baixarà en la mateixa proporció del coeficient que s’apliqui i que, segons 
l’esborrany que es troba en tramitació, seria d’un coeficient corrector del 0,73%, una reducció 
de preus del 27%. 
 
En l’impost sobre activitats econòmiques s’introdueixen dues modificacions i una disminució. 
Les bonificacions fan referència a la constitució, o de noves empreses que iniciïn l’activitat a 
partir de l’1 de gener de 2014, tenint en compte que els dos primers anys ja tenen una 
exempció del 100%, els cinc anys posteriors al segon any tindran una bonificació del 25% de 
l’IAE, sempre sobre la base de la part municipal d’aquest impost. En aquest  impost hi ha un 
recàrrec del 30% que correspon a la Diputació en què l’Ajuntament no hi té incidència, però en 
la part municipal la bonificació serà del 25% durant dos anys. 
 
També es crea una nova bonificació del 20%, per un període de dos anys, per a aquelles 
empreses que hagin incrementat almenys un 10% el seu promig de plantilla de treballadors 
amb contracte indefinit. L’any 2014 podran demanar aquesta bonificació aquelles empreses 
que puguin demostrar fefaentment que l’any 2013 han tingut un increment de plantilla respecte 
al 2012, com a mínim d’un 10% dels treballadors amb contracte indefinit. Ho podran demanar 
el 2014 i serà d’aplicació el 2014 i el 2015. Igualment el 2015 caldrà que es demostri que 
l’empresa continua mantenint aquest increment del 10% que es va demostrar el 2014. 
 
Les bonificacions s’aplicaran pel sistema de cascada per a aquelles persones que en tinguin 
més d’una en la seva liquidació, amb un topall del 35% de la quota municipal. 
 
També hi ha una disminució del 5% en el coeficient de situació, és a dir, hi ha tres categories i 
totes s’abaixen per igual, és a dir, que amb aquesta disminució el coeficient se situa al mateix 
nivell que el que s’aplicava l’any 2009. 
 
Pel que fa a les taxes, la taxa de la grua s’incrementa amb un 7,5%, essent l’import en horari 
diürn de 100€.  
 
En la taxa de llicències urbanístiques hi ha un reajustament amb les llicències sobre guals i 
rases, en què s’introdueixen quotes fixes i preus variables que fins ara estaven agrupats. Ara 
el preu fix serà el mateix però el variable anirà en funció de la llargada de la rasa o del gual. 
 
També hi ha una reordenació amb desglòs de tarifes corresponent a activitats recreatives i 
espectacles, en què els increments estan al voltant de l’1% i en alguns casos increment zero.  
 
Pel que fa a la taxa de llicència d’activitats es fa una ampliació de la reducció del 95% que ja 
es va establir el 2013 per a l’inici d’activitats al centre històric. L’any passat diu que el 95% era 
aplicable a activitats comercials que havien de complir dos de quatre criteris que es marcaven. 
Enguany, activitats comercials s’amplia i s’hi afegeix tot allò que fa referència a serveis 
professionals que s’implantin dintre del centre històric, de manera que el ventall queda més 
complet i amb més possibilitats d’activitats que puguin tenir incidència en gaudir d’aquest 95% 
de bonificació o reducció de la llicència. 
 
També s’introdueix en la mateixa línia de l’IBI i que ja l’any passat es va fer en l’ICIO, una 
bonificació del 95% amb relació a la instal.lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar. 
 
A diferència de l’any passat, en la taxa de recollida d’escombraries, en què era el primer any 
de la nova contractació hi havia diferències importants quant a servei i quant a la posada en 
funcionament de molta maquinària, que a diferència del sistema anterior n’hi havia 
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d’amortitzada o amb preus molt més baixos. En aquest cas, al ser maquinària nova les 
amortitzacions van fer que s’encarís el sistema i també es va encarir perquè el govern va 
incrementar l’IVA, la qual cosa va comportar un sobrecost respecte a exercicis anteriors.  
L’any passat va suposar un increment del 5,68% i aquest any, un cop fets els estudis de futurs 
increments d’actualització de la concessió, tant de Fomento com de l’activitat per gestió a 
l’abocador comarcal del Bages, l’increment es redueix a un 1,5%, el qual hauria de permetre 
cobrir la despesa del servei en tots els seus aspectes.  
Recorda que a nivell de taxes la finalitat és cobrir el 100% del cost del servei i no es pretén 
tenir benefici sinó que l’objectiu és cobrir costos. En aquest cas la recollida, que sobrepassa 
els 5MEUR, és important ajustar bé aquests imports per no generar un dèficit que repercutiria 
negativament en el pressupost municipal que, a més, és un servei d’obligat compliment. 
 
Pel que fa a la taxa d’ocupació de la via pública amb parades i atraccions, es fa una 
reordenació de tarifes aplicables al mercat de venda no sedentària amb el benentès que l’any 
passat es va posar una quota fixa de 100 € que aquest any es redueix a dues quotes fixes, 
una de 50 i una altra de 25€, depenent del tipus de parades.  
Les de 50€ són per a parades de venda de fruita, verdura, flors, pesca salada i similars, i la de 
25€ per a la resta de parades. 
També s’unifica definitivament la quota variable per a tots els mercats de venda no sedentària, 
que quedarà en 38,70€ per metre lineal de parada, en els casos de mercats de periodicitat 
setmanal, i de 19,35€ la resta de mercats, però tot per metre lineal de venda. 
 
S’estableix una gratuïtat, que ja l’any passat es va instituir, tant per a la Fira de Santa Llúcia 
com de Sant Jordi, en el sentit que les parades que es posin i que tinguin a veure amb la fira o 
la diada de Sant Jordi, no pagaran la taxa d’ocupació de via pública. 
Enguany s’afegeixen totes aquelles activitats que es portin a terme en el si de l’entorn de la 
marató de TV3, amb la finalitat de recaptar diners per ajudar a la investigació de diverses 
malalties, i s’ha considerat que la taxa d’ocupació de la via pública havia de ser gratuïta. 
 
En la taxa de guals fa uns mesos es va aprovar una ordenança nova respecte a les reserves 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. A aquesta ordenança li mancava la 
taxa corresponent i avui es porta a aprovació junt amb la resta d’ordenances.  
La taxa està valorada en 325€ per plaça i any per a particulars i en el cas d’activitats 
s’assimilarà a les reserves existents per a busos, hotels, etc. 
En el cas dels particulars es tindrà en compte el mateix barem de bonificacions relacionat amb 
el nivell de renda, a fi i efecte d’aplicar-ho en els casos en què sigui adient, i l’any d’alta i de 
baixa es prorratejarà per trimestres, sense aplicar l’any sencer. 
 
En la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, que és per metre quadrat i que 
l’any passat ja es va canviar, amb l’avantatge que al ser l’aplicació per m2 ja inclou el tema de 
les tarimes que es puguin necessitar.  
L’increment és de l’1% i s’introdueixen unes modificacions a la baixa en el cas dels factors 
correctors que hi havia al passeig.  
En el primer tram, comprès entre la Muralla i Crist Rei, que estava a l’1,60, el factor corrector 
passa a l’1,40.  
En el segon tram, entre Crist Rei i la plaça 11 de setembre, de l’1,40 passa a l’1,30. 
El tercer i últim tram, des de la plaça 11 de Setembre a la ben plantada, de l’1,30 a l’1,10. A la 
resta de la ciutat s’aplica l’1%. 
 
El motiu d’aquesta modificació a la baixa no és altre que el fet que fins aquest any o part del 
passat hi havia una certa exclusivitat que quedava molt reduïda al passeig i poca cosa més, 
però atès que hi ha hagut una certa explosió degut a la prohibició de poder fumar en locals 
tancats i atès que l’activitat ha baixat i es busquen complements per millorar-la i el fet que 
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només fos el passeig ha quedat estès a la resta de la ciutat i s’ha considerat convenient 
ajustar el barem a la baixa per no ser tant penalitzador. 
 
La taxa d’utilització d’equipaments municipals, tant pel tema del viver com del coworking, hi 
havia tres tarifes que s’incrementaven si eren empreses de primer, segon o tercer any. 
S’unifica tot al primer any amb l’increment de l’1% i el segon i tercer any es pagarà el mateix 
que el primer. 
 
Respecte a telefonia mòbil hi ha una modificació, pel que fa a la taxa 48, perquè es deroga un 
article atès que es regula la base imposable que ve anul.lada per una sentència del tribunal 
suprem i fa que no hi hagi motiu per mantenir-la. 
 
Pel que fa a la taxa de llicències comercials es deroga perquè per normativa catalana s’han 
eliminat els informes municipals que fins fa un any eren necessaris i que per llei han quedat 
desfassats i es treuen. 
 
Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 50, s’estableix una tarifa per al canvi de titularitat de 
parades de mercats de venda no sedentària. Fins ara les parades dels mercats de venda no 
sedentària passaven de pares a fills, però ara es deixa lliure i es crea una taxa perquè 
d’aquesta forma la gent ha de venir a inscriure’s a l’ajuntament i sempre es podrà tenir una 
base de dades actualitzada de la situació de la titularitat dels diferents mercats. 
 
Informa que hi ha unes taxes referents als preus públics de l’escola d’art, conservatori, aigües, 
clavegueram i llars d’infants, que s’aprovaran amb posterioritat, algunes al desembre i d’altres 
al febrer o març de l’any 2014. 
 
Per últim, pel que fa a la taxa d’escombraries informa que el 2014 es culmina la simplificació 
de categories i només quedaran per a l’aplicació de la taxa carrers de primera i de segona. Els 
de tercera queden assimilats als carrers de segona, ja que el servei que es presta no ve 
determinat pels tipus de carrers sinó que és un servei igualitari a tota la ciutat amb els 
mateixos mitjans, ja siguin tècnics, humans, per fraccions o freqüència. 
 
Acaba la seva intervenció demanant el vot favorable dels grups municipals. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el seu 
grup no veu desaforat l’increment que es proposa. 
Diu que en línies generals aquesta és la convicció que s’ha traslladat a la ciutadania i que si 
fossin pragmàtics es veuria que l’increment de l’1% sobre els preus públics i els impostos 
tampoc és que hagi de generar una gran frisor a la ciutadania. 
 
El gruix important dels pagaments que han d’efectuar les famílies de Manresa no s’aprova 
avui, sinó que queden supeditats a un debat posterior que hi ha d’haver, que anirà en 
referència al coeficient que s’ha d’aplicar en l’Impost de béns immobles, que cal tenir en 
compte que aproximadament significa un 35% dels ingressos de l’Ajuntament. 
Per tant, el debat de les ordenances i preus públics no és del tot un debat. 
 
D’altra banda, com ha recordat el regidor d’Hisenda, el clavegueram, l’aigua, el conservatori, 
llars d’infants, tot aquest gruix que té efectes socials també queda supeditat a d’altres debats 
posteriors que es podran generar quan correspongui. 
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Diu que fa tres anys enrere, quan hi havia el debat d’ordenances i preus públics, se sabia 
quines eren les contribucions impositives que tindria la ciutat de Manresa i la seva ciutadania, 
però des de fa dos anys aquest debat s’ha fraccionat en dos i enguany quedarà en tres. 
 
Agraeix que s’hagi tingut en compte la proposta de l’any passat sobre les bonificacions 
que el seu grup va proposar, del 95% per a rehabilitació de façanes i del 50% en temes de 
rehabilitació a tota la ciutat, i per tal que aquest any es continuï mantenint. 
El GMPP creu que cal que es continuï mantenint la retirada de la taxa d’aparadors. 
 
En relació amb l’esmena que presenten diu que va en el sentit de donar recolzament als 
ciutadans que aposten per la ciutat. Com ja va comentar en el debat de l’any passat, estava bé 
que es volgués afavorir una zona de la ciutat, com el barri antic, per dinamitzar comercialment 
el sector amb una bonificació per a la implantació de comerç, malgrat que fos molt limitat i 
concret, però que calia ser més expansiu a tota la ciutat de Manresa. 
Per aquest motiu han presentat l’esmena, pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 11, en el sentit 
que s’apliqui una reducció del 95% de la taxa amb motiu de les activitats comercials a tota la 
ciutat, en establiments i/o locals de fins a 200 m2. 
 
Diu que la recuperació econòmica és necessària i ha de ser liderada per iniciatives privades i 
empresarials i no per les administracions públiques. En aquest cas, l’ajuntament, com a 
administració més propera, ha de facilitar i treure les traves administratives i burocràtiques que 
impedeixen que una llicència d’activitats s’eternitzi. 
El GMPP demana que aquest 95% de bonificació que es fa al barri antic, Escodines i Vic-
Remei, s’ampliés a tota la ciutat i que es limités a locals de fins a 200 m2. 
Aquesta proposta, que si l’equip de govern la vol limitar a locals de fins a 50 m2, tampoc hi 
veuran cap inconvenient. 
 
Tal com diu el text de l’esmena, el GMPP no ho veu com una pèrdua d’ingressos sinó que és 
una inversió que cal tenir en compte per a la generació de llocs de treball i per als 
emprenedors de la ciutat. 
 
Pel que fa a la taxa d’escombraries, ICIO, activitats econòmiques, etc, veu positiu que 
s’apliquin bonificacions que poden generar la creació de llocs de treball i que en definitiva és el 
mateix que el seu grup proposa en l’esmena amb empreses més petites, com és la llicència 
d’activitats.  
Recorda que l’IAE és per a empreses de gran volum i facturació, però no per a les petites 
empreses, que són les que mantenen el pols vital i dinamitzador, que donen vida al comerç de 
la ciutat. 
La bonificació que l’equip de govern va implementar l’any passat per revitalitzar el barri antic, 
Vic-Remei o Escodines, ha estat un fracàs perquè no hi ha hagut activitat econòmica, i el que 
no van fer l’any passat ho fan aquest, ampliant activitats per generar més activitat. A la ciutat 
de Manresa hi ha moltes àrees deprimides econòmicament en l’aspecte comercial, no només 
al barri antic. 
 
El GMPP s’abstindrà respecte al dictamen que es proposa perquè el nucli dur de les taxes o 
impostos serà el coeficient que vulguin aplicar sobre l’IBI, que és on incidirà de forma especial 
a les famílies, malgrat que la taxa de les escombraries ja els hi afecta perquè els que són de 
tercera passaran a ser de segona i veuran el rebut incrementat, no només amb l’1% sinó en 
una quantitat molt més àmplia del que era fins ara. 
La pressió fiscal no només s’ha de computar respecte a elements d’aquell 1% que s’ha dit, 
sinó a allò que les famílies realment els representarà econòmicament. 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que cada cop que es 
parla d’ordenances i pressupostos s’acaba fent el mateix discurs, però com que el marc no 
canvia, caldrà incidir en les mateixes qüestions. 
 
En primer lloc, les ordenances que l’equip de govern presenta no agraden al GMCUP. Sabien 
que no els agradarien perquè les ordenances són previsibles, però segurament perquè hi ha 
molt poc marge de maniobra i tampoc agraden pel mal finançament dels ajuntaments, atesos 
els marcs legals injustos, que fan que disposin de molt pocs recursos. 
 
Com ha explicat el regidor senyor Sala hi ha uns serveis dels quals no es pot prescindir i es 
necessiten ingressos i cal fer unes ordenances que recullin els diners necessaris. No es fan 
les ordenances que la ciutat necessita sinó les ordenances per recollir els diners que necessita 
la ciutat. 
 
En segon lloc, la poca capacitat normativa que té l’Ajuntament per fer-les. Amb l’IBI ni tan sols 
es coneix el coeficient perquè cal esperar que des de Madrid es digui quin ha de ser, ja que no 
hi ha capacitat per adequar les ordenances, no només a nivell de diners sinó qui les paga, com 
les paga, com per exemple el cas dels pisos buits. Pràcticament tots els grups municipals 
coincideixen que cal fer alguna cosa per evitar que la ciutat sigui una de les que té més pisos 
buits, però no es disposa de les eines necessàries perquè la normativa estatal és molt estricta 
i no permet marge de maniobra. 
 
En tercer lloc, són unes ordenances molt poc o gens redistributives. Com que finalment s’ha 
de recaptar el que es necessita, i com que hi ha molt poc marge per decidir com i qui ha de 
pagar, finalment s’acaba recaptant el màxim possible i no hi ha justícia redistributiva i les 
ordenances acaben castigant molt més les classes populars que són les més perjudicades. 
 
Potser es dirà que com que ve donat per una normativa estatal no s’hi pot fer res,  però cada 
any es va repetint perquè no es fa res per a evitar-ho. Molts dels grups municipals presents 
han tingut responsabilitats de govern a Barcelona i a Madrid, i no han fet res per canviar 
aquest marc normatiu. 
 
Per aquestes raons el GMCUP no troba cap element que faci canviar el seu descontentament. 
 
Com han explicat el senyor Sala i el senyor Javaloyes, l’IBI, l’impost del que depèn bàsicament 
l’economia municipal encara no se sap quin coeficient tindrà, i es pot preveure com afectarà a 
l’entrada de diners –perquè ja es buscaran els mecanismes perquè siguin els que han de ser-, 
però no se sap com afectarà a la ciutadania. 
 
El GMCUP no pot votar a favor d’uns pressupostos previsibles, que no els agraden, per la qual 
cosa s’abstindran. 
 
Pel que fa a l’esmena del GMPP, en què es demana estendre aquesta bonificació que 
actualment s’aplica al centre històric, a tota la ciutat, el GMCUP no hi està d’acord perquè la 
bonificació es fa per potenciar el centre històric de la ciutat i si s’estén a la resta de la ciutat 
s’està eliminant l’especificitat del nucli històric, que considera que és el que cal potenciar.  
En segon lloc perquè és cert que els comerciants estan patint molt la crisi, però encara més 
les classes populars que són les que necessiten els serveis que l’ajuntament ha de prestar i el 
comerç és un dels sectors que ha de contribuir amb els impostos a fer una ciutat socialment 
més justa. 
 
Per aquestes raons s’abstindran en el dictamen i votaran en contra de l’esmena del GMPP. 
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El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que el seu grup reitera 
el desacord amb la pujada d’impostos i taxes presentada per l’equip de govern, atès que en no 
observar signes de recuperació econòmica a la ciutat, seguirà reclamant la seva rebaixa i 
congelació. 
 
Amb relació a les bonificacions troben insignificants les que fan referència a l’IAE, que oscil.len 
entre un 20 i 25%, depenent de si s’incrementa la plantilla o són de nova implantació. 
 
Pel que fa a la bonificació del 50% en espais de concessió administrativa, el Kursaal i l’Ateneu 
les Bases, creu que les bonificacions d’IAE mereixen un tracte igual o superior, ja que 
l’increment del comerç i la indústria és fonamental per al desenvolupament de Manresa i per al 
mateix ajuntament, ja que en depèn la subsistència, pel que considera que és millor ampliar el 
teixit comercial i industrial que no pas demanar ajuts econòmics a la Generalitat o a l’Estat per 
poder pagar les factures dels proveïdors. 
 
Pel que fa a l’ICIO, que amb l’increment de l’1% queda en 3,84%, tot i mantenir-se les 
bonificacions per rehabilitació, reformes, etc, d’un 95% al barri antic, i esperen que a tota la 
ciutat, pregunta fins a quina quantitat de metres bonificarien, ja que considera que els 200 m2 
que proposa el GMPP en la seva esmena són una mica elevats. 
 
Creu que no és el moment més adequat per incrementar l’impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres, ja que representa un sector molt castigat per la davallada econòmica i 
que es troba a uns nivells semblants de fa quinze anys enrere. 
 
Pel que fa a les taxes, en la d’escombraries hi ha un increment d’un 1,5%. El 2013 la pujada 
va ser d’un 5,8 i dóna la sensació que perdona el 4,3 restant. 
 
Pel que fa a l’ordenança d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, amb  una taxa 
de 325 € per plaça i any, el GMPxC la considera injusta i excessiva en referència al col.lectiu 
que representa, i que, segons l’equip de govern, és per a cobrir costos de senyalització, 
manteniment i vigilància. Demana aclariments respecte al significat del concepte de vigilància i 
diu que, tot i ser una zona bastant respectada, hi segueixen aparcant vehicles no autoritzats. 
 
Acaba la seva intervenció dient que el GMPxC no votarà a favor de cap pujada d’imposos i 
taxes mentre es mantingui la situació actual de crisi. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, agraeix les explicacions 
donades pel regidor senyor Josep M. Sala, que ha facilitat la seva anàlisi. 
Diu que el fet que l’IPC hagi baixat ha afavorit que l’augment sigui de l’1%, mentre que l’any 
passat va ser de l’1,5 i, com deia el regidor senyor Masdeu, es podran seguir prestant els 
serveis que la ciutat necessita. 
Tot i que són conscients que la crisi fa que hi hagi un alt percentatge de ciutadans en risc 
d’exclusió, és important que l’equilibri entre els ingressos i els serveis puguin ser adequats. 
Com ja han manifestat altres agents socials, aquesta és una proposta moderada. 
 
El tipus de l’IBI queda pendent, ja que depèn dels pressupostos generals espanyols i en 
aquest aspecte creu que hauria de ser l’únic impost redistributiu i que hi hauria d’haver una 
relació més directa entre el patrimoni d’una família i els impostos que ha de pagar. 
 
El GMERC es mostra favorable a les bonificacions de vehicles elèctrics i mixtos, tot i ser 
poques les unitats existents, i al manteniment de les bonificacions en l’ICIO. 
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Pel que fa a l’IAE, estan d’acord amb aquestes bonificacions a empreses que puguin justificar 
l’augment de treballadors amb contracte fix. Caldrà veure el rendiment, però potser se’n 
beneficien de la possible millora d’ingressos que es tindran els propers anys, així com les 
bonificacions a les noves empreses, més enllà dels dos primers anys. 
 
També es mostren favorables a l’ampliació sobre bonificació de la taxa de noves llicències, 
que l’any passat no estaven previstes, i com el GMCUP estan en desacord amb la proposta 
del senyor Javaloyes, perquè, tot i tenint en compte els diversos llocs, creu que hi ha un gran 
consens que el centre històric necessita un suport especial, i tampoc votarien a favor de 
l’esmena proposada pel GMPP. 
 
El GMERC dóna suport a l’energia solar en casos que no estan obligats a donar-la i sobre la 
recollida d’escombraries troba bé que només hi hagi dues categories de carrers. Creu que cal 
anar cap a la categoria única, ja que és un servei que tothom rep per igual i que cal que entre 
tots es cobreixi el seu cost; tot i que l’augment és d’un 1,5%, però tenint en compte que el cost 
serà d’uns 250.000€ enguany, la qual cosa obliga a apujar-ho per tal de compensar-ho. 
 
Creu que cal mantenir el descompte a les persones que vulguin pagar a l’avançada per tal de 
tenir liquidesa i, tal com es va fer l’any passat, pregunta sobre la repercussió que va tenir la 
mesura perquè les persones amb dificultats econòmiques puguin negociar particularment el 
tipus de pagament. 
 
El GMERC considera que són unes ordenances moderades, argumentades, possibilistes i com 
deia el senyor Masdeu, hi ha poc marge de maniobra, però amb la nova república caldrà 
treballar per canviar aspectes com aquests.  
Creu que s’aconseguirà, i així com els darrers dos anys van fer possible la seva aprovació 
amb l’abstenció, com també van mostrar fa quatre mesos la seva disposició a treballar 
conjuntament amb els pressupostos abans de tenir-los presentats, vol donar el seu suport i 
votarà a favor, inclosa la moció –que creu que s’acceptarà-, sobre la modificació dels busos de 
Manresa. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el vot del seu 
grup serà favorable per les raons que tot seguit passa a explicar. 
Diu que no ha estat favorable apriorísticament sinó després d’estudiar les ordenances que 
l’equip de govern ha presentat i després d’una reflexió per part del seu grup. 
 
El GMPSC, com el GMCUP, pel que fa al sistema de finançament de l’administració local 
actual, entenen que el marc de crítica d’aquest sistema no han de ser les ordenances fiscals 
que tant l’Ajuntament de Manresa, com d’altres ajuntaments, estan fent aquests dies. 
 
Que el sistema de finançament de l’administració local és lesiu creu que ho han dit gairebé tots 
els partits polítics, i que és cert que els partits que han tingut responsabilitats de govern, tant a 
nivell estatal com autonòmic, potser no han posat prou èmfasi en la millora d’aquest sistema, 
però en tot cas s’ha d’interpretar com una autocrítica pel que fa al seu grup. 
 
El GMPSC sempre ha demanat una revisió d’aquest sistema de finançament local, sempre ha 
estat al costat d’una millora, i estant al govern local i a l’oposició han presentat dues mocions 
al respecte. 
Entén que aquest no és el marc i que avui es discuteix un dictamen que el govern municipal 
presenta. 
Abans d’entrar en l’anàlisi agraeix al regidor d’Hisenda les seves explicacions. 
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El GMPSC votarà favorablement perquè el seu posicionament sempre ha estat un 
posicionament clar, antipopulista, antidemagògic, per la governabilitat de Manresa i a favor 
dels ciutadans de Manresa, encara que electoralment els pugui anar malament perquè la 
societat està intoxicada per aquesta política de “sang i fetge”. 
 
El seu grup donarà suport a les ordenances perquè, tot i no ser perfectes, sense augmentar la 
càrrega impositiva sobre el contribuent manresà d’una forma desmesurada, són unes 
ordenances que s’ajusten, es moderen en sentit general amb un 1%, tot i que és relatiu perquè 
es corregirà l’any que ve amb la desviació sobre l’IPC. 
L’increment és moderat, però aconsegueix una cosa que els preocupa molt perquè aquest vot 
favorable no és apriorístic ni en el moment actual ni a posteriori, tal com va dir també l’any 
passat. 
 
El GMPSC vol que l’Ajuntament de Manresa tingui una suficiència d’ingressos per després 
poder proposar, dins del marge de maniobra que un ajuntament té, unes polítiques 
redistributives. 
El vot favorable és un missatge que donen al govern municipal perquè després voldran que els 
pressupostos atenguin a circumstàncies socials que són vigents, que fan referència sobretot al 
món de l’ocupació i al món de la suficiència en atenció als drames socials que viu la ciutat. 
 
Fins que la Llei de pressupostos generals de l’Estat dictamini el coeficient reductor sobre el 
valor cadastral, no es podrà aprovar el tipus corresponent fins al mes de gener, però això ja se 
sabia quan es va aprovar el sistema pel qual es faria, o una revisió cadastral o el sistema 
automàtic que la nova llei permet i que és al qual l’Ajuntament es va acollir mitjançant acord 
plenari. 
 
Respecte als altres impostos, aigua i clavegueram, quan Aigües de Manresa aporti la 
documentació i pel que fa a Conservatori, Escola de Música, Arts i Oficis, llars d’infants, etc, 
serà el febrer o març. 
 
Pel que fa a l’IBI, aquest és un impost que és molt significatiu perquè és una font d’ingressos, 
la principal de l’Ajuntament, i avui no es decideix, tot i que sí que es va decidir l’aplicació del 
sistema pel qual la Llei de pressupostos fixarà el coeficient reductor, que tots saben que serà 
del 27%, si finalment s’aprova així. 
 
El GMPSC està d’acord amb algunes de les bonificacions que s’han introduït, com 
l’aprofitament de l’energia fotovoltaica, les dues bonificacions de l’IAE per fomentar l’activitat 
empresarial, tant per a les empreses que es radiquin a partir de l’1 de gener com les que 
incrementin la plantilla en un 10%. 
Pel que fa a la taxa d’escombraries, que s’incrementa l’1,53%, molt diferent del 5,68 del 2013, 
però explicable perquè ja no hi ha els requeriments que l’Ajuntament havia de fer respecte a 
l’abocador de residus. 
 
Diu que són unes ordenances moderades i ajustades, però es posa en joc perquè l’Ajuntament 
mantingui una suficiència d’ingressos perquè després es pugui tenir alguna capacitat de 
proposta. No val negar l’ingrés i després demanar una despesa. 
Els que han estat abans al govern tenen alguna cosa a autocriticar-se però també tenen 
alguna cosa per mostrar satisfacció, com l’experiència prèvia, i això cal que consti com un 
valor. 
 
Respecte a l’esmena del GMPP, entén la bona voluntat que mou a aquest grup, res a dir 
respecte a la intenció i a la filosofia que inspira la proposta, però el GMPSC s’abstindrà perquè 
desconeix l’impacte econòmic, tot i que entenen que pot ser alt o fins i tot més alt del que ha 
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esmentat el senyor Javaloyes, i que la discriminació positiva envers el centre històric es 
perdria si s’estén a tota la ciutat. 
 
Acaba la seva intervenció dient que aquest vot favorable és un senyal de reconeixement a 
unes ordenances fiscals ajustades i moderades, que garanteixen una suficiència d’ingressos 
en un moment difícil per a l’ajuntament, però per després poder demanar i reiterar l’aposta del 
GMPSC, fixada en el Pacte local de ciutat, en què això pugui tenir un reflex en uns 
pressupostos més socials per a la ciutat de Manresa. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, respon breument a les diverses 
intervencions dels representants dels grups municipals. 
 
Diu que aquest any la proposta d’IPC és baixa perquè l’IPC ha baixat. L’any passat es va 
proposar un 3,3, i finalment va quedar en un 2,9. Enguany la tendència és a la baixa i la 
previsió era sobre l’1,4. 
 
En relació amb l’esmena del GMPP, l’equip de govern considera que cal rehabilitar 
comercialment el centre històric i aquest és el criteri que es va implantar l’any passat, ja que es 
va considerar el més adient. Es continua mantenint el criteri, perquè tot hi que hi ha hagut un 
cert moviment sobre les llicències que s’han demanat, 36 al barri antic, han estat susceptibles 
de rebre bonificació perquè complien els criteris establerts. Tot i que n’ hi ha hagut més, se 
n’han pogut bonificar 36.  
Aquesta xifra marca una tendència que espera que es consolidi i que ajudi a assolir l’objectiu.  
Un cop assolit en aquesta àrea de la ciutat possiblement es plantegi, de cara a propers 
exercicis –no necessàriament el 2015-, potenciar comercialment alguna altra zona de la ciutat 
que ho requereixi. 
El GMCiU no votarà favorablement l’esmena, tot i que entén el plantejament i la voluntat. 
 
Pel que fa al finançament de l’administració local, recorda que l’any 1987 ja es parlava 
d’aquesta qüestió. Han passat molts anys i encara se’n parla i segueixen mal finançats perquè 
estan igual que fa 25 anys. Aquesta situació s’ha agreujat a partir del 2007-2008 fins arribar 
als extrems que els ajuntaments estan sobrendeutats, amb dèficits acumulats i a fer plans 
d’ajust, la qual cosa comporta restriccions, retallar, sanejar i gestionar fins aconseguir una 
situació de normalitat. 
 
Pel que fa al GMCUP, en referir-se a la poca capacitat normativa de l’Ajuntament, diu que no 
és només al de Manresa sinó de qualsevol altre, ja que és la mateixa per a tots, llevat de 
Madrid i Barcelona, i és molt escassa perquè els ingressos més importants són els impostos i 
es tenen per delegació de l’Estat que és qui marca la norma.  
 
L’ajuntament no pot crear ni bonificacions, ni subvencions, ni ajudes, ni criteris no unitaris 
perquè la llei diu el que s’ha de fer, com i quan, i no pot actuar de forma il.legal. 
Les coses cal fer-les d’acord amb la normativa i a l’hora de fer la redistribució dubta que ni 
aquest ni cap ajuntament la pugui fer per la via dels ingressos, en tot cas ho pot fer per la via 
del pressupost, amb les atencions de serveis que es donin a segons quins col.lectius. 
 
Recorda que l’IBI té un coeficient que s’aplica d’igual forma per a un pis gran que per a un de 
petit, amb la diferència que el més gran paga més perquè té un valor més alt, i l’ajuntament no 
té la capacitat per canviar-ho. Tant és si és al centre urbà, com al barri antic o la zona més 
residencial o novedosa que pugui tenir la ciutat. 
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Quant a la consulta del GMERC sobre si s’havia utilitzat el sistema de demanar el 
fraccionament o ajornament, respon que s’ha sol.licitat sobretot el de fraccionament perquè 
facilita que la ciutadania pugui complir amb les seves obligacions impositives, es donen totes 
les facilitats perquè la gent s’hi pugui acollir complint uns requisits. 
 
Per acabar, agraeix als grups municipals del PSC i d’ERC el seu vot favorable i a la resta de 
grups el to amb què s’ha dut a terme aquest debat. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per dir que del 
que es queixen és de la poca capacitat normativa que tenen els ajuntaments. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, recorda que quan es 
parla que el coeficient depèn de Madrid, diu que depèn de la decisió que l’Ajuntament va 
adoptar que, en lloc de fer una revisió cadastral, es faria una revisió de la ponència cadastral a 
un tant per cent. El tipus sí que serà de l’Ajuntament però el coeficient no el posarà Madrid. 
 
Li agrada que vegin amb bons ulls aquells que l’any passat ja deien el mateix que enguany 
respecte a l’ampliació d’activitats que proposaven.  
Quan l’any passat es parlava del barri antic es demanava que s’estengués a altres activitats 
perquè era limitativa, i li van dir que no, amb els mateixos arguments que estan dient per a la 
resta de la ciutat. 
Ara, sorpresivament i amb satisfacció veuen amb bons ulls que s’ampliïn aquestes activitats. 
Doncs arriben un any tard i en qualsevol cas els petits emprenedors, autònoms, que volen 
obrir un establiment a Manresa, no ho fan per estalviar-se unes taxes perquè aquell 
emprenedor que vol obrir un negoci mira per la seva activitat, l’espai idoni amb què li pot sortir 
més satisfactori la seva pròpia activitat. Hi ha activitats que mai podran venir al barri antic, com 
activitats del barri antic que mai podran anar a l’avinguda dels Dolors, per posar un exemple. 
 
Quan es parla de donar recolzament als emprenedors de la ciutat és perquè s’està fent aquella 
política social d’ocupació per generar la il.lusió i d’acompanyament perquè obrin un 
establiment. No és deixar d’ingressar perquè les xifres vénen pel pressupost consolidat.  
L’any 2012 eren uns 300.000€ i enguany seran uns 240.000€ i s’està parlant com si aquesta 
xifra sigui com una inversió que fa l’Ajuntament de Manresa amb aquells ciutadans que 
aposten per donar vida a Manresa. 
 
Pel que fa al límit dels 200 m2 que es proposa en l’esmena, i a la proposta del GMPxC per 
deixar-ho a 100 o 50, estaria d’acord si la proposta hagués de prosperar, però deixar-ho a 50 
creu que tampoc prosperarà, i potser l’any que ve veuran amb bons ulls que això s’ampliï a 
altres zones de Manresa que estan deprimides comercialment, i que no ho eren, com poden 
ser el carrer de la Pau, Cra. de Santpedor, els Ametllers, la zona nova de l’Av. dels Dolors, la 
Font dels Capellans, Cra. del Pont de Vilomara, són zones deprimides comercialment en 
aquests moments, no només el barri antic, Escodines o Vic-Remei. 
 
El GMPP continuarà treballant en aquest sentit i cal seguir recolzant les iniciatives 
empresarials, no només de les grans empreses que facturen quantitats importants de diners, 
sinó també als petits i mitjans empresaris que aposten per la ciutat o que vénen de fora i 
aposten pel seu entorn. 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, aclareix que l’IBI és un impost estatal i 
l’únic que aplica l’Ajuntament és el coeficient, cosa que no té en altres impostos, i les 
bonificacions que es poden donar vénen taxades per l’Estat.  
 
Pel que fa a les explicacions del senyor Javaloyes sobre el que cal fer en un futur l’equip de 
govern tindrà en compte la seva esmena i l’analitzarà per si és possible portar-la a la pràctica 
de cara a propers exercicis. 
 
 
L’alcalde sotmet l’esmena del GMPP a votació i el Ple la rebutja per 16 vots negatius (11 
GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), 3 vots afirmatius (3 GMPP) i 6 abstencions (4 GMPSC i 2 
GMPxC). 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 
4 GMPSC i 3 GMERC), 2 vots negatius (2 GMPxC) i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU i 
3 GMERC), 2 vots negatius (2 GMPxC) i 9 abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 21/2013, dins el Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 4 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal, 
l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de suplements 
de crèdit , a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat per la 
Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, per a finançar els costos necessaris per 
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2014. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2013 dins el Pressupost 
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la forma 
que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, l’expedient 21/2013 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant el Ple, i es consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no 
s’haguessin presentat reclamacions.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen tracta de tres 
modificacions de crèdit. 
 
La primera, de 36.000€, és per reforçar una partida de Promoció turística dins de l’activitat 
econòmica, a fi d’arribar a final d’any amb les activitats previstes. 
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La segona, de 34.500€, incrementa la partida pel contracte del Servei de teleassistència, que 
també es nodreix dels propis Serveis Socials, procedent d’un excedent d’ajuts econòmics que 
es recondueixen cap aquest servei. 
 
La tercera, en l’àmbit de seguretat i ordre públic, amb un reforç de 3.000€, per a material per al 
desenvolupament normal de les tasques de la Policia Local (alcotest, tests de drogues, etc.) 

 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el dictamen 
3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 14 abstencions (4 
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC, es trobava absent de la sala en el 
moment de la votació. 
 
 
3.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
3.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Xè 

Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 27 de 
setembre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa porta a terme el projecte “Idees Joves” amb l’objectiu de fomentar la 
creativitat i la generació d’idees entre els joves i de potenciar entre aquests, actituds positives 
vers la cultura emprenedora, és a dir, fomentar activament els valors empresarials i eliminar la 
por a assumir riscos. 
 
Aquest projecte consisteix en diferents actuacions en els centres educatius com són seminaris 
de sensibilització i tallers grupals amb l’objectiu de treballar la idea emprenedora a través de 
diferents punts de vista. 
 
Una altra de les actuacions d’aquest projecte és el concurs d’Idees emprenedores i Pla 
d’empresa per tal de desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació 
d’idees empresarials i premiar aquells que desenvolupin una idea fins a la realització del pla 
d’empresa. 
 

En data 27 de setembre de 2013 el tècnic del servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la 
Ciutat  i la tècnica d’Administració General han emes informe relatiu a l’aprovació de les bases 
d’aquest concurs i convocatòria del mateix. 

Consideracions legals 

1. Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions Públiques 
reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions, atorga als fons públics constitutius de subvencions. 
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Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de foment 
de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, requerint de 
l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, Activitats i 
serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases reguladores de la 
concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació pública per un termini de 
20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i una 
referència al DOGC. 
 
3. Tramitació anticipada. D’acord amb l’article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions la convocatòria podrà aprovar-se en un exercici pressupostari anterior sempre 
que l’execució de la despesa es realitzi en la mateixa anualitat en la que es produeix la 
concessió i existeixi normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura de la despesa o 
bé existeixi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupostos. 

 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com estableix 
l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació 
 

Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del Xè Concurs d’idees emprenedores i Pla 
d’empresa del Projecte “Idees Joves”, d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
Segon. Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies mitjançant 
la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d’anuncis de la 
Corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat termini 
sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament del premis derivats del Xè Concurs d’Idees 
emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “Idees Joves”  amb els termes següents: 
 
Normativa de la convocatòria. Les bases de la convocatòria del Xè Concurs d’Idees 
emprenedores i pla d’empresa poden recollir-se a les dependències municipals, així com 
consultar-se  a la web municipals http://www. ajmanresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputen els premis: La dotació dels premis del concurs és d’un 
màxim de 3.300,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 422.1.481.00 de l‘exercici 
2014. 
Al tractar-se d’una tramitació anticipada aquesta quantitat tindrà caràcter estimat i estarà 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la 
concessió de l’ajut.  
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Termini: Les propostes s’hauran de presentar  com a màxim fins el dia 11 d’abril de 2014. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i la seva resolució 
s’efectua tal i com es disposa a les bases del concurs.  La resolució s’ha d’adoptar en el 
termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació. 
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud de participació. 
 
Resolució i notificació. La resolució es notificarà al interessats per qualsevol dels mitjans 
previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la resolució que 
posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri 
convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels resultats. 
Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions. 
 
Cinquè. Publicar l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la corporació.” 
 
 

“ IDEES JOVES” 
BASES X CONCURS D’IDEES EMPRENEDORES I PLA D’EMPRESA 

 
1. Objecte 
 
El Xè Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar el potencial creatiu dels joves en 
l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la 
realització del pla de d’empresa. 
 
2. Condicions de participació 
 
Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que participin el en programa 
IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa 
 
La sol·licitud de participació/pla d’empresa s’acompanyarà d’una fotocòpia del DNI dels alumnes 
participants. 
 
En el cas de persones menors d’edats, el fet de participar implica que tenen el consentiment per fer-ho 
dels pares o tutors. 
 
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa del contingut de la 
proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de les 
mateixes significarà la desqualificació immediata. 
 
3. Característiques de les propostes 
 
Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres persones. En cas de 
presentar-se en grup, es designarà un representant o interlocutor únic. 
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En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. Caldrà adjuntar una 
fotografia d’aquesta en suport digital junt amb el treball (cd, dvd o llapis de memòria) o enviar-la per 
correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat. 
 
4. Presentació de les propostes 
 
Les propostes podran presentar-se com a màxim fins el dia 11 d’abril de 2014 
 
El lloc de presentació serà el mateix centre educatiu on estigui matriculat, a  l’Ajuntament de Manresa. 
Plaça Major,1 de Manresa o al Centre de Desenvolupament Empresarial-CEDEM- Palau Firal de 
Manresa, polígon industrial Els Dolors . C/ Castelladral, 5-7 de Manresa o per qualsevol dels mitjans 
admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té subscrit 
cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya 
per a la presentació d’escrits i documentació. 
 
 
5. Jurat 
 
El Jurat estarà format per: 

- La regidora delegada de promoció Econòmica 
- Dos tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat 

 
En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis. 
 
El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant el mes de maig de 2014.  
 
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a difondre el nom 
dels guanyadors i dels seus projectes presentats. 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els requisits i 
les condicions establertes en aquestes bases. 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitar les 
seves dades personals i altres que consideri necessàries. 
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores dels 
autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada. 
 
6. Premis 
 
Premi millor idea empresarial: 600€ 
Accèssit millor idea empresarial: 300€ 
 
Categoria Batxillerats i Cicles formatius Grau Superior: 
 
Premi millor pla de viabilitat I: :600€ 
Accèssit millor pla de viabilitat I: 300€ 
 
Categoria Cicles formatius de Grau Mig:  
 
Premi millor pla de viabilitat II:  600€ 
Accèssit millor pla de viabilitat II: 300€ 
 
Premis especials: 
-Premi al projecte més innovador: 300€ 
-Premi al projecte més ben treballat: 300€ 
 
En tots els casos s’entén que aquestes quantitats inclouen els impostos. 
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7. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració seran els següents: 
 
a. Grau d’innovació de la idea. 

- Ser un nou servei/producte en el territori 
- Aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori. 

 
b. Millor justificació de la seva viabilitat 

- Coherència i possibilitat de què la idea es pugui dur a terme. 
 
c. Projecte més ben treballat: Qualitat lingüística, prototips i presentació general de la idea o del pla de 

viabilitat.  
 
Es valorarà fins a 10 punts cada un dels tres apartats anteriors. Resultarà guanyadora la idea i el pla de 
viabilitat I i II que rebi més punts. 
 
Respecte als premis especials guanyaran les idees que en l’apartat a) i c) tinguin millor puntuació. 
Aquests premis seran incompatibles amb els projectes guanyadors  a la millor idea empresarial i millor 
pla d’empresa I i II, i als seus corresponents accèssits 
 
8. Propietat intel·lectual 
 
Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Manresa, durant tot el termini de vigència dels 
drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal els drets de reproducció total i parcial i el dret de 
comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i 
multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, 
webs corporatives i entorn 2.0. 
 
9. Protecció de dades 
  
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament així 
per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat 
a l’Ajuntament de Manresa 
 
10. Interpretació 
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui 
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.” 

 
 
La senyora Sílvia Gratacós González, regidora delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, manifesta que porten a l’aprovació del Ple les bases reguladores del Xè 
Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte Idees Joves. 
L’objectiu és fomentar la creativitat i la cultura emprenedora dels alumnes tant dels cicles 
formatius com de batxillerat dels diferents centres educatius de la ciutat de Manresa. 
Diu que la dotació dels premis del concurs és d’un màxim de 3.300,00 euros. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet a votació el 
dictamen 3.2.1, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 3 
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GMPP, 2 GMPxC), i 3 abstencions (2 GMCUP i 1 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC, es trobava absent de la sala en el 
moment de la votació. 
 
 
4 ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la modificació puntual del 

Pla especial “Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i text refós”. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 7 d’octubre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
  
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de juny de 2013, aprovà provisionalment la 
Modificació Puntual del Pla Especial “Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i 
text refós” de Manresa, redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que 
disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme  
 
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 28 d’agost de 2013; d’acord amb el que 
disposa l’article 89.5 TRLU, per tal que el mateix fos sotmès a l’aprovació definitiva. 
 
En data 20 de setembre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
adoptà l’acord d’aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Especial de referència, i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat provisional l’expedient i degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal incorporar les prescripcions que puguin derivar-se dels informes del Servei 
Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat, i dels Serveis Territorials 
a la Catalunya Central del Departament de Cultura, els quals encara no han estat emesos. 
 
1.2 Pel que fa a la normativa: 
 
1.2.1 Cal modificar l’article 14 b.1, que regula els usos admesos per a les edificacions 

auxiliars atès que aquests cossos auxiliars només podran destinar-se a usos 
complementaris al de l’habitatge principal o a ampliació del programa familiar, en cas 
de tractar-se de cossos annexes, i en cap cas a habitatge independent. 

1.2.2 Cal completar l’article 14 b.3 respecte la divisió horitzontal afegint que només 
s’admetran 3 habitatges si es disposa d’un sostre mínim de 650m2 i 4 habitatges en el 
cas de disposar d’un mínim de 800m2. 

1.2.3 Cal ajustar, en la normativa de la modificació puntual, la numeració dels articles 
modificats amb la dels actualment vigents. 

 
1.3 Pel que fa a les fitxes del catàleg: 
 
1.3.1 c047 Casa de les Hortes i c178 Cal Llop: cal limitar els usos a aquells admesos en 

l’article 221 de la normativa urbanística de la Revisió del Pla general d’ordenació. Pel 
que fa a Cal Peó, fitxa c157, els usos permesos es limitaran als determinats en l’article 
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236. En els tres casos els usos es concretaran en posteriors plans especials 
urbanístics. 

1.3.2 c184 Can Ton de l’Aigua, c185 Cal Manel i c187 El Cassinet: cal esmenar l’error que 
apareix en les fitxes respecte l’edat estimada dels elements. 

1.3.3 Per als conjunts edificats reconeguts cal citar en cadascuna de les fitxes amb quina 
altra fitxa formen conjunt. D’altra banda, es recomana identificar amb claredat a quina 
part del conjunt correspon cadascuna de les fitxes. 

 
1.4 En relació a l’apartat de documentació gràfica, per millorar la comprensió del plànol 01, 

planejament vigent, es recomana incorporar-hi els punts d’identificació dels diferents 
elements. 

 
En relació als informes assenyalats en la prescripció 1.1, a data d’avui no hem rebut l’informe 
de la Direcció General de Carreteres. D’altra banda, els serveis territorials del Departament de 
Cultura a la Catalunya Central han emès, en data 4 d’octubre, informe favorable de la 
modificació puntual amb la condició d’incorporar, en 22 de les fitxes del catàleg, la categoria 
de protecció del bé (BCIL o BPU segons el cas) dins l’apartat Dades Urbanístiques/Altres. 
Aquesta prescripció ja s’ha incorporat en cadascuna de les fitxes relacionades en l’informe tant 
en el document de la Modificació Puntual com en el Text Refós. 
 
Així doncs, d’acord amb la memòria del document, en el Text Refós, que es proposa per a la 
seva aprovació definitiva, s’hi han incorporat les prescripcions fixades en l’acord de 20 de 
setembre de 2013, així com la condició de l’informe del Departament de Cultura. Pel que fa al 
punt 1.3.1, relatiu a les condicions d’ús de les edificacions situades en el Gran parc (clau D.1) i 
Parc del Cardener (clau D.4), la proposta d’usos es fixa a partir de la relació d’usos del Catàleg 
i Pla Especial de masies que es modifica, limitant-los als que s’estableixen com a admesos 
pels articles 221 i 236 respectivament. Així, la proposta d’usos per a les tres edificacions 
afectades per aquestes qualificacions de sòl resta concretada de la manera següent: Activitats 
d’educació en el lleure, restauració i equipaments i serveis comunitaris, d’acord amb les 
definicions de l’article 12 de la normativa del Pla Especial. En qualsevol cas, d’acord amb el 
que determina l’article 221 del Pla General, els usos es concretaran en els plans especials 
urbanístics corresponents. 
 
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), 
l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament urbanístic pot 
adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de caràcter puntual que 
no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest supòsit, les esmenes han d’ésser 
introduïdes en el planejament urbanístic per l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, 
el qual ha de presentar novament el document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan 
competent.  
 
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), referit a 
la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén per 
modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent respecte a 
l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no ens trobem en aquest 
supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès que és 
aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb l’article 85.1 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local. Així mateix, tal i com es va fer 
constar en l’informe d’aprovació provisional, d’acord amb l’article 89.5 TRLU l’aprovació 
definitiva del present document correspon al Conseller de Territori i Sostenibilitat, previ informe 
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de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central i de la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya. 
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits tècnics de la presentació, 
en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als 
òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. El text 
inclou també les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central de data 20 de setembre de 2013 i en l’informe favorable del 
Departament de Cultura de 4 d’octubre de 2013. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els acords 
relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, requereixen el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de data d’avui, en el 
qual es proposa l’aprovació del text refós d’aquesta modificació.  
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 
A C O R D S 
 
“1r. Aprovar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla Especial “Catàleg de Masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable i text refós” de Manresa, redactat pels serveis tècnics municipals 
amb la incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 20 de setembre de 2013 i la condició de l’informe 
favorable dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
en la forma següent: 
 
1. S’ha modificat l’article 14b.1, que regula els usos admesos per a les edificacions 

auxiliars, assenyalant que aquests volums annexes només podran destinar-se a usos 
complementaris al de l’habitatge principal o a ampliació del programa familiar. 

2. S’ha completat l’article 14b.3 respecte la divisió horitzontal afegint que només 
s’admetran 3 habitatges si es disposa d’un sostre mínim de 650m2 i 4 habitatges en el 
cas de disposar d’un mínim de 800m2. 

3. S’ha ajustar en la normativa de la modificació puntual la numeració dels articles 
modificats amb la dels actualment vigents. 

4. En relació a les condicions d’ús de les edificacions situades en Gran Parc (Clau D.1) i 
Pac del Cardener (Clau D.4) la proposta d’usos es fixa a partir de la relació d’usos del 
Catàleg i Pla especial de masies que es modifica, limitant-los als que s’estableixen com 
a admesos pels articles 221 i 236 respectivament. Així, la proposta d’usos per a les tres 
edificacions afectades per aquestes qualificacions de sòl resta concretada de la 
manera següent:  Activitats d'educació en el lleure, restauració i equipaments i serveis 
comunitaris, d'acord a les definicions de l'article 12 de la normativa del Pla Especial. En 
qualsevol cas, d'acord amb el que determina l'article 221 del Pla general, els usos es 
concretaran en els plans especials urbanístics corresponents. 

5. S’esmena l’error advertit a les fitxes c184 Can Ton de l’Aigua, c185 Cal Manel i c187 El 
Cassinet, respecte l’edat estimada dels elements. 



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 128

6. Per als conjunts edificats reconeguts es cita en cadascuna de les fitxes amb quina altra 
fitxa formen conjunt, identificant a quina part del conjunt correspon cadascuna de les 
fitxes. 

7. En relació a l’apartat de documentació gràfica, per millorar la comprensió del plànol 01, 
planejament vigent, s’incorpora els punts d’identificació dels diferents elements. 

8. S’incorpora en la fitxa dels béns protegits la categoria de protecció del bé.  
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per duplicat 
exemplar, del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement d’expedient, per 
tal que acordi l’aprovació i la publicació del document, en virtut d’allò acordat en sessió de data 
20 de setembre de 2013 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, informa que 
el dictamen aprova el Text Refós de la modificació puntual del Pla Especial Catàleg de masies 
i cases rurals. 
 
El ple de 20 de juny de 2013 va aprovar provisionalment el document de Modificació que va 
ser redactat pels serveis tècnics municipals i es va enviar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per tal d’emetre els informes corresponents. 
 
En data 20 de setembre de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Especial, subjecte 
però, a la publicació al DOGC i amb la consegüent presentació d’un text refós que incorporés 
les prescripcions següents: 
 
- Incorporar les prescripcions que es derivin dels informes del Servei Territorial de Carreteres 
del Departament de Territori i Sostenibilitat i dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament de Cultura, aquests darrers referents a la incorporació de la fitxa dels béns 
protegits a la categoria de protecció del bé, i  plasmats en el punt número 8 de l’acord 1. 
La resta de modificacions queden resumides de la manera següent: 

- Es modifica l’article 14b.1, referent als usos admesos per a les edificacions auxiliars, 
assenyalant que aquests volums annexes només podran destinar-se a usos complementaris al 
de l’habitatge principal o a l’ampliació del programa familiar. 

- Es completa l’article 14b.3 respecte la divisió horitzontal afegint que només s’admetran 
3 habitatges si es disposa d’un sostre mínim de 650m2 i 4 habitges en el cas de disposar d’un 
mínim de 800m2. 

- S’ajusta en la normativa de la modificació puntual la numeració dels articles modificats 
amb la dels actualment vigents. 

- En relació a les condicions d’ús de les edificacions (Clau D.1) i (Clau D.4), es fixa a 
partir de la relació d’usos del Catàleg i Pla especial, limitant-los als articles 221 i 236.   

- S’esmena l’error advertit a les fitxes c184, c185 i c187, respecte l’edat estimada dels 
elements. 

- Pels conjunts edificats reconeguts es cita en cadascuna de les fitxes amb quina altra 
fitxa formen conjunt, identificant a quina part del conjunt correspon cadascuna de les fitxes. 

- Referent a la documentació gràfica al plànol 01 s’incorporen els punts d’identificació 
dels diferents elements. 
 
Demana el vot favorable al dictamen per tal de trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
l’exemplar del Text Refós.   
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L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet a votació el 
dictamen 4.1.1, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 2 
GMPxC, i 2 GMCUP), i 4 abstencions (3 GMPP i 1 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC, es trobava absent de la sala en el 
moment de la votació. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
5.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals per 

a l'any 2014. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, d’1 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació:  
 
“El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en data 17 de setembre 
de 2013 (registre d’entrada núm. 52075) va sol·licitar a aquest Ajuntament que formuli 
proposta per a les dues festes locals a la ciutat de Manresa per a l’any 2014 d’acord amb 
l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que  disposa que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local.  
 
El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades per 
Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de les jornades de treball, 
jornades especials i descans, disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de 
la Corporació. 
 
Per tot això, el regidor delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació,  l’adopció dels 
acords següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Proposar com a festes locals de Manresa per a l’any 2014 els dies següents: 
 

Divendres, 21 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum 
Dilluns, 1 de setembre, Festa Major                                                     

 
SEGON. Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la 
proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2014.” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, manifesta que el dictamen fa referència 
a la designació dels dos dies festius locals pel proper any 2014.  
 
La proposta que es fa és el divendres dia 21 de febrer amb motiu de la Festa de la Misteriosa 
Llum, i el dilluns dia 1 de setembre amb motiu de la Festa Major de Manresa. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
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L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet a votació el 
dictamen 5.1.1, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 3 
GMPP, 1 GMPxC, i 2 GMCUP), i 2 abstencions (1 GMERC i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC i el senyor Albert Pericas del GMPxC, es 
trobaven absents de la sala en el moment de la votació. 
 

 
5.2 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al 

Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de 
Catalunya. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, de 7 d’octubre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“El 5 de juliol de 2013 es va signar un Protocol entre el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, el Departament de Justícia, les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i 
Lleida, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Consell dels Il·lustres 
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La finalitat del protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les 
diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la 
situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una 
diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. 
 
Els municipis interessats en adherir-s’hi, hauran de comunicar-ho a la Presidència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, fent indicació expressa del compromís de complir el que 
disposa el protocol i indicant una persona concreta responsable de l’actuació dels serveis 
designats a aquest efecte. 
 
El ple de la corporació, en sessió celebrada el 18 de juliol de 2013, va aprovar promoure 
l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a aquest protocol. 
 
L’article 25.2 k) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 66.3 k) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, estableix que els municipis són competents en matèria de 
prestació de serveis socials. 
 
Així mateix, els principis rectors continguts a l’article 5 de la llei 12/2007, de 11 d’octubre, de 
serveis socials,  preveuen que el sistema de serveis socials s’ha de fonamentar en l’actuació 
coordinada entre els diversos sistemes de benestar social, que inclouen l’educació, la salut, 
les pensions, el treball i l’habitatge, entre les administracions públiques, amb la finalitat 
d’establir actuacions coherents i programes d’actuació conjunts.  
 
L’article 108 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les 
administracions públiques catalanes faculta a aquetes a subscriure convenis i protocols en 
l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 
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Per tot això, la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació proposa a la 
Comissió Informativa i de control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini 
favorablement aquesta proposta, per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Protocol d’execució de les 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat entre el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, el Departament de Justícia, les diputacions de Barcelona, Tarragona, 
Girona i Lleida, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Consell dels 
Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Segon.- D’acord amb la clàusula 4a del Protocol, atribuir les funcions d’enllaç al Sr. Jeroni 
Muñoz Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic del Servei de Serveis Socials, Salut 
i Programes. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquests acords d’adhesió a la Presidència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, manifestant la plena assumpció dels compromisos que se’n 
deriven.” 
 

“RESOLUCIÓ JUS/1696/2013, de 16 de juliol, per la qual es fa públic el Protocol d’execució de les 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
En data 5 de juliol de 2013 es va signar el Protocol entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
el Departament de Justícia, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de 
Girona, la Diputació de Lleida, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Consell 
dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
la Federació de Municipis de Catalunya. 
En compliment del que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
Resolc: 
Donar publicitat al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya 
entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Departament de Justícia, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels 
Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
que es transcriu com a annex a aquesta Resolució. 
Barcelona, 16 de juliol de 2013 
 
Annex 
Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya 
Reunits 
D’una banda, l’Excel·lentíssim Senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, nomenat en virtut del Reial decret 15/2010, de 3 de desembre (BOE núm. 292, 
de 3.12.2010). 
D’una altra, l’Honorable Senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, nomenat pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta 
del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari 
del Govern (DOGC núm. 6281, Annex, de 27.12.2012). 



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 132

D’una altra, l’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona, 
que actua en representació de la Diputació de Barcelona, en virtut de les atribucions que li confereixen 
els articles 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 90.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 D’una altra, l’Il·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, que 
actua en representació de la Diputació de Tarragona, en virtut de les atribucions que li confereixen els 
articles 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 90.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 D’una altra, l’Il·lustríssim Senyor Joan Giraut i Cot, president de la Diputació de Girona, que actua en 
representació de la Diputació de Girona, en virtut de les atribucions que li confereixen els articles 34.1.b 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 D’una altra, l’Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida, que actua en 
representació de la Diputació de Lleida, en virtut de les atribucions que li confereixen els articles 34.1.b 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
D’una altra, la Il·lustríssima Senyora M. Antònia Amigo de Palau, secretària de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, nomenada per l’Ordre JUS/42/2010, de 18 de gener (BOE núm. 19, 
de 22.1.2010). 
D’una altra, l’Excel·lentíssim Senyor Miquel Sàmper i Rodríguez, president del Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
D’una altra, l’Excel·lentíssim Senyor Ignacio López Chocarro, president del Consell de Col·legis de 
Procuradors dels Tribunals de Catalunya. 
D’una altra, l’Il·lustríssim Senyor Miquel Buch i Moyà, president de l’Associació Catalana de Municipis, 
en representació d’aquesta Associació, en l’ús de les atribucions atorgades en els articles 18 i 34 dels 
seus estatuts. 
I d’una altra, l’Il·lustríssim Senyor Xavier Amor i Martín, president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, en representació d’aquesta Federació, segons les atribucions atorgades en els articles 19 i 
35 dels seus estatuts. 
Exposen 
Els períodes de crisi econòmica provoquen un augment dels procediments que porten aparellada en 
execució el llançament de l’habitatge (desnonaments en les seves diferents modalitats, execucions 
hipotecàries, execució de laudes arbitrals, etc.). Tots els partits judicials del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya han sofert aquest increment de llançaments, a la qual cosa ha d’afegir-se un element 
qualitatiu com l’augment de la perillositat en la pràctica d’aquestes diligències. Han estat diverses les 
situacions en les quals s’han esgrimit armes a la comissió judicial, ha rebut amenaces i, fins i tot, s’ha 
produït un suïcidi. 
Malgrat les disposicions del Reial decret 27/2012, de 15 de novembre, relatives a ajornar el llançament 
en els procediments hipotecaris en certs supòsits, els escassos marges legals a la discrecionalitat 
judicial en la matèria determinen un flux constant cap als recursos socials que les diferents 
administracions posen en favor de les persones afectades. 
Aquesta situació ha donat lloc a un esforç dels actors institucionals per pal·liar-la en la mesura del que 
sigui possible dins de les seves competències i possibilitats. En són exemple els acords del grup de 
treball Ciutadans i Administració de Justícia en el si del Departament de Justícia o el Protocol de 
col·laboració subscrit entre el Col·legi de Procuradors de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona de 
26.3.2012. En la línia de col·laboració institucional establerta en els acords esmentats, s’insereix aquest 
Protocol que té com a finalitat posar en contacte amb la major celeritat els ciutadans afectats amb els 
serveis municipals amb l’objectiu que aquests darrers coneguin la situació i puguin facilitar l’accés al 
catàleg de serveis, contactes i possibilitats d’acció que hi hagi a cada moment, així com evitar riscos i 
proporcionar garanties a les comissions judicials. 
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La plasmació jurídica d’aquesta finalitat no resulta fàcil, atès el gran nombre de municipis existents a 
Catalunya —que impedeix subscriure un protocol per a cada cas—, la multiplicitat de situacions i 
dimensions que resulten d’aquesta varietat municipal i l’evidència que en molts dels municipis més petits 
certs serveis —en especial els socials— els presten ens supramunicipals, la qual cosa aconsella 
adherir-los a aquest Protocol, tant en termes formals, atenent el procés d’adhesió dels municipis, com 
materials, quant a la prestació concreta dels serveis socials necessaris per a les finalitats que es 
pretenen. 
Per tot això, les diferents parts d’aquest Protocol 
Acorden 
1. L’objecte d’aquest Protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les 
diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les 
famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament d’un 
procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. 
2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Protocol són els partits judicials de Catalunya que comprenguin 
els municipis que s’hi adhereixin —amb exclusió si més no del partit judicial de Barcelona, que s’ha de 
regir pel seu protocol particular— i l’àmbit objectiu, els llançaments dels immobles que constitueixen 
l’habitatge habitual de la persona demandada en què es produeixi una situació de vulnerabilitat social de 
les que s’hi descriuen.  
 3. Als efectes d’aquest Protocol d’actuació, es defineixen com a situacions de vulnerabilitat social 
derivades de procediments judicials que determinin directament la pèrdua de l’habitatge habitual 
aquelles en què es produeixi almenys una de les circumstàncies següents: 
a) Supòsits recollits expressament a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i a la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació 
de dependència: 
Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb grau de discapacitat superior al 33%. 
Persones amb malalties mentals i trastorns del comportament (síndrome de Diògenes, persones amb 
trastorns mentals, etc.) i/o malalties cròniques que provoquen una incapacitat, cíclica o permanent, en la 
gestió de la seva autonomia i/o qualitat de vida. 
Persones amb valoració de grau de dependència. 
Persones amb risc d’exclusió i/o aïllament socials. 
Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l’adolescència (persona/ones de la 
tercera edat sola/soles, menors d’edat, especialment en els casos de famílies nombroses, famílies 
monoparentals, etc.). 
Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar. 
Qualsevol altra situació anàloga. 
b) Altres supòsits que, encara que no suposen per se una condició de vulnerabilitat social, plantegen 
problemes susceptibles de ser considerats factors de risc social: 
Existència de persones en situació irregular. 
Supòsits d’habitatges «ocupats». 
Existència d’animals domèstics en nombre significatiu. 
Subministrament de gas natural i/o electricitat, il·legal i/o en mal estat o d’altres anàlogament perillosos. 
Qualssevol altres situacions anàlogues i/o perilloses. 
 4. Les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis —aquesta especialment mitjançant el Fòrum Comarcal 
que, integrat a la seva estructura, incorpora tots els consells comarcals de Catalunya— han de difondre 
aquest Protocol entre els municipis agrupats i/o associats respectius, els quals poden lliurar, si així ho 
volen, una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Aquesta comunicació ha d’incloure necessàriament el compromís de complir el que disposa aquest 
Protocol —sense la possibilitat de reserves ni modificacions particulars— i a més: 
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Ha d’identificar els serveis municipals o supramunicipals designats per actuar en les situacions 
descrites. 
Ha d’identificar amb nom, cognoms i càrrec una persona concreta responsable de l’actuació dels serveis 
designats a aquest efecte. 
Ha de determinar unes dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic. 
Ha de determinar, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, que aquest 
té coneixement de la designació municipal i que n’ha donat la conformitat. 
Així mateix, el consell comarcal, si així ho acorda el Consell d’Alcaldes, pot lliurar la comunicació 
d’adhesió, en la qual s’ha d’especificar que els municipis adherits n’han donat la conformitat i amb els 
mateixos requisits esmentats en el paràgraf anterior per a cadascun dels municipis adherits. 
Un cop rebudes unes o altres comunicacions, la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya n’ha de justificar la recepció i n’ha de lliurar una comunicació al/a la jutge/essa i al/a la 
secretari/ària degans del partit judicial corresponent al municipi —en aquest últim cas mitjançant la 
secretària de Govern—, al Departament de Justícia i als col·legis d’advocats i procuradors 
corresponents, en la qual s’ha de notificar la data d’entrada en vigor d’aquest Protocol pel que fa a les 
diligències de llançament que cal practicar al municipi concret adherit. 
El/la jutge/essa i el/la secretari/ària degans han de fer alhora la distribució d’aquesta comunicació entre 
els jutges i els secretaris dels jutjats amb competència civil del seu partit i, si n’hi ha, als serveis comuns. 
Les diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, dins de les seves disponibilitats i de la manera que considerin més convenient, han de donar 
suport tècnicament, econòmicament i associativament a l’adhesió al Protocol dels municipis de la seva 
comarca, província o associació, prenent els acords o desplegant les actuacions adequades en aquest 
sentit. 
5. En l’àmbit dels partits judicials on entri en vigor aquest Protocol —totalment o en algun dels 
municipis—, els consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya han de promoure entre 
els seus col·legiats —a través dels col·legis territorials respectius—, quant als procediments de 
desnonament, hipotecaris i qualssevol altres que comportin o puguin comportar directament la pèrdua 
de l’habitatge habitual de la persona demandada, la conveniència de fer constar per altressí a la 
demanda les circumstàncies de risc social que els seus clients els hagin fet constar o el fet d’ignorar-les 
i, en el cas que comparegui un representant o defensor de la persona demandada, en l’escrit de 
contestació o en un escrit dirigit específicament al jutjat en aquest sentit. 
6. Els ajuntaments adherits poden posar a disposició del servei d’actes de comunicació o dels jutjats, 
per unir-los a la documentació judicial que s’ha de lliurar a les persones demandades en aquests 
procediments, uns fulls informatius dels diferents recursos socials existents en aquests casos i als quals 
aquests puguin accedir. L’aportació concreta dels documents —en paper o electrònicament— sempre 
s’ha d’entendre amb la persona que hagin designat com a responsable en la comunicació d’adhesió 
abans esmentada. En el cas que sigui el consell comarcal o un altre ens supramunicipal que tingui 
assumida la prestació dels serveis socials al municipi adherit, aquests fulls han de ser aportats per 
aquest. També poden ser col·lectius en el cas que prestin servei a més d’un municipi, a fi de facilitar-ne 
el tractament als òrgans judicials. 
 7. Els ajuntaments adherits o, si escau, els consells o altres ens, poden posar a disposició del col·legi 
de procuradors del seu partit judicial els mateixos fulls informatius —fins i tot en versió electrònica 
imprimible—, perquè en els supòsits d’actes de comunicació realitzats directament pels seus col·legiats 
conforme a la normativa processal vigent es pugui donar compliment a la labor informativa descrita en el 
número anterior. Com abans, l’aportació concreta dels documents —en paper o electrònicament— s’ha 
d’entendre per part del col·legi de procuradors respectiu amb la persona que hagin designat 
responsable en la comunicació d’adhesió al Protocol. 
8. El/la secretari/ària del servei d’actes de comunicació o del jutjat que conegui del procediment ha de 
disposar unir aquests fulls en les citacions que s’han d’entendre amb les persones demandades i ha 
d’indicar que la seva pràctica i, en general, dels actes de comunicació en aquests procediments inclogui: 
a) La consignació per part de la comissió judicial de qualssevol de les situacions de risc social descrites 
abans, de les quals tinguin coneixement per raó de la pràctica de l’acte de comunicació. 
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b) De forma expressa, que es faci constar en la diligència que la comissió judicial estengui el 
consentiment de la persona demandada al fet que l’existència del procediment sigui posada en 
coneixement dels serveis socials de l’ajuntament adherit, als quals s’ha de lliurar una comunicació 
informativa de la situació de risc social sobre aquest tema en el cas que es presti el consentiment 
indicat. 
El mateix es farà en el cas d’actes de comunicació que dugui a terme directament el procurador en els 
casos establerts legalment, utilitzant el/s mateix/os documents que faria servir la comissió judicial per 
indagar-ne la vulnerabilitat social.  
 9. El Departament de Justícia, amb subjecció en tot cas a les disponibilitats pressupostàries i de 
conformitat amb la secretària de Govern, ha d’efectuar les modificacions necessàries als programes de 
gestió informàtica dels jutjats perquè la documentació dels actes de comunicació que calgui realitzar, la 
indagació de la vulnerabilitat social i la comunicació posterior als serveis socials permetin donar 
compliment al que es disposa més amunt. Alternativament, pot donar compliment a aquest punt 
mitjançant impresos. Igualment, en coordinació amb el personal dels ajuntaments adherits o dels ens 
supramunicipals que prestin els serveis socials, ha de realitzar les accions de formació necessàries —i 
possibles—perquè el personal judicial que hagi de practicar les diligències pugui completar verbalment 
la informació que cal subministrar a la persona demandada. 
 10. El/la jutge/essa que conegui d’una situació de risc en la fase inicial del procediment i hagi rebut el 
consentiment de la persona demandada i, en tot cas, el secretari del servei d’actes de comunicació o del 
jutjat, una vegada esdevingui ferma la resolució judicial que dóna lloc al llançament i s’hagi sol·licitat —si 
no s’ha fet abans—, s’ha d’adreçar als serveis socials designats per a cada ajuntament adherit a fi que 
aquests avaluïn la possible situació de risc social i les mesures per evitar-lo, adoptades i/o proposades i 
en tot cas amb un termini concret d’execució, així com la seguretat de la comissió judicial en la 
realització d’aquest acte. En tot cas, quan s’assenyali una data i hora concreta per al llançament —al 
decret d’admissió de la demanda o a la sentència—, s’han de tenir en compte els terminis establerts en 
aquest Protocol a fi de no buidar-los de contingut. 
 11. En el termini màxim de quinze dies, els serveis socials actuants de l’ajuntament adherit han de 
trametre l’informe-avaluació a partir de la valoració del qual el secretari del servei d’actes de 
comunicació o del jutjat disposarà, si escau, amb el trasllat previ a la part executant, el que correspongui 
amb vista a la pràctica del llançament en la data assenyalada i l’auxili a aquesta que consideri necessari 
dels serveis socials indicats o altres serveis municipals (zoonosi o similar) i sens perjudici del que aporti 
la part executant per fer valer el seu dret (manyans, transportistes i/o altres). En cap cas, la manca de 
l’informe o el seu retard ha de ser causa de suspensió del llançament que en tot cas ha de comunicar-se 
als serveis socials i sens perjudici que la comissió judicial pugui disposar-la en el moment de la seva 
realització material per les raons que consideri adequades. 
 12. En el supòsit que de l’informe es desprengui la possibilitat de compromís per a la seguretat de la 
comissió judicial o de les persones implicades, s’ha de sol·licitar, mitjançant una resolució del secretari 
del servei d’actes de comunicació o del jutge, l’auxili dels Mossos d’Esquadra amb la finalitat que 
acompanyin la comissió judicial a realitzar la pràctica de la diligència de llançament.  
 13. Totes les comunicacions al·ludides en aquest Protocol —sigui a les parts, als professionals o als 
serveis públics— ho han de ser mitjançant un correu electrònic, a les adreces específiques que cada 
part faciliti sobre aquest tema i, específicament, a la dels serveis socials designats en la comunicació 
d’adhesió, excepte les fetes pel o al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que requeriran forma 
escrita en suport paper. 
 14. Respecte dels fitxers automatitzats de dades que cadascuna de les parts d’aquest Protocol pugui 
crear a resultes d’aquest, s’estableix: 
Que han de ser comunicats degudament a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. S’han d’adoptar 
les mesures per adequar-los a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i altres normes d’aplicació i cuidant que el tractament de la informació esmentada 
sigui realitzada únicament per personal degudament autoritzat. 
Que la informació s’ha d’utilitzar exclusivament per a les necessitats estrictes derivades d’aquest 
Protocol —facilitar allotjament, magatzem de mobiliari o l’ajut, l’orientació i l’assessorament que les 
famílies o persones usuàries necessitin—, i no emprar-la amb finalitats diferents.  
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Que els ajuntaments adherits han d’adoptar les mesures per adequar-se a la Llei orgànica 5/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres normes d’aplicació. Ha de tenir la 
consideració d’encarregat del tractament a efectes del que disposa la normativa esmentada. 
 15. Es constitueix una comissió mixta presidida pel president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya o la persona en qui ell delegui i de la qual formaran part els restants signants d’aquest 
Protocol o el personal en qui aquests deleguin. La Comissió s’ha de reunir ordinàriament amb una 
periodicitat anual i amb caràcter extraordinari sempre que el president ho consideri necessari, per si 
mateix o a proposta d’algun dels representants de les parts. Aquesta Comissió ha de vetllar pel bon 
funcionament de l’aplicació d’aquest Protocol, així com resoldre els dubtes que puguin derivar de 
l’execució pràctica. 
 16. En l’àmbit de cada partit judicial es pot constituir una comissió de seguiment presidida pel/per la 
jutge/essa degà/ana i integrada pel/per la secretari/ària degà/ana o del servei d’actes de comunicació, la 
persona responsable dels serveis socials del major nombre de municipis del partit adherits a aquest 
Protocol i la del municipi amb major nombre d’habitants, que s’ha de reunir a sol·licitud de qualsevol dels 
seus integrants i que ha de vetllar pel bon funcionament de l’aplicació d’aquest Protocol, així com 
resoldre els dubtes que se’n puguin derivar de l’execució pràctica. 
17. Aquest Protocol entrarà en vigor a partir del dia de la data de la seva signatura i tindrà una durada 
d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes anuals si no ha estat 
denunciat per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies. 
Seran causes de resolució d’aquest Protocol: 
El transcurs del termini previst. 
El mutu acord de les parts. 
L’incompliment de qualssevol dels compromisos que assumeixen les parts durant el transcurs de la 
vigència. 
Seran causes de resolució específiques envers els municipis adherits, l’incompliment de qualssevol dels 
compromisos que aquests assumeixen, constatada per la Comissió de Seguiment a què fa referència la 
clàusula 14. 
En cas de resolució del Protocol, les parts establiran els mecanismes que permetin el seguiment de les 
activitats de col·laboració endegades o la seva finalització ordenada i adequada preservant els drets 
dels usuaris que puguin resultar-ne afectats. 
 18. Les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a partir de l’acceptació pel 
president d’aquest Tribunal i tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i 
successius períodes anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 
90 dies mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que, acceptada, ho comunicarà al/a la jutge/essa i secretari/ària degà/ans. 
En cas de cessament de l’adhesió, els ajuntaments i els degans establiran els mecanismes que 
permetin el seguiment de les activitats de col·laboració endegades o la seva finalització ordenada i 
adequada preservant els drets dels usuaris que puguin resultar afectats. 
19. Les referències fetes als serveis d’actes de comunicació i als jutjats i al seu personal s’entenen 
fetes, als efectes exclusius d’aquest Protocol, als serveis comuns processals corresponents que, sigui 
quina sigui la seva denominació, assumeixin la realització dels actes de comunicació i l’execució dels 
llançaments, com a conseqüència o bé de la implantació als partits judicials del nou model d’oficina 
judicial dissenyat pel Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina 
judicial a Catalunya, o bé de reformes legislatives. 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Protocol, en el lloc i la data assenyalats.” 

 
La senyora Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, 
manifesta que el dia 5 de juliol de 2013 es va signar un Protocol per a l’execució de les 
diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials de Catalunya. 
 
Recorda que el Ple del dia 18 de juliol de 2013 va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Manresa a aquest Protocol. 
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El que avui es porta a aprovació és l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Protocol 
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya i l’acord 
d’atribució de les funcions d’enllaç al senyor Jeroni Muñoz Soler, cap de Secció de l’oficina de 
Suport Jurídic del Servei de Serveis Socials, Salut i Programes. Així mateix, la comunicació 
d’aquests acords d’adhesió a la Presidència del tribunal Superior de Catalunya i manifestar la 
plena assumpció dels compromisos que se’n derivin. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que votaran a 
favor del dictamen ja que consideren que és una mesura adient que l’Ajuntament s’adhereixi a 
aquest Protocol i així podrà estalviar-se algun tipus de problema. 
 
Diu que amb aquest Protocol es poden solucionar els problemes immediats però si el que es 
vol és evitar el drama dels desnonaments, s’haurien de canviar les lleis, ja que mentre les lleis 
permetin que hi hagi persones sense cases i cases sense persones no s’avançarà gens amb 
aquesta problemàtica. 
  
Creu que també és necessari un canvi en la política econòmica, perquè mentre estem salvant 
bancs en lloc de salvar persones aquests protocols són necessaris però no estalviaran el 
patiment de moltes famílies. 
 
Els únics que realment estan plantant cara a aquesta problemàtica són les plataformes 
d’afectats per les hipoteques. 
 
 
L’alcalde demana si algú més vol intervenir. En no haver-hi cap més intervenció, sotmet el 
dictamen 5.2,1 a votació, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 
GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 2 abstencions (1 GMERC i 1 GMPxC) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC i el senyor Albert Pericas del GMPxC, es 
trobaven absents de la sala en el moment de la votació. 
 
 
5.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del concurs 

d’arts plàstiques “Manresa, en construcció”.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, de 7 d’octubre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“La Regidoria de Serveis Socials, Acollida, i Cooperació té la voluntat de procedir a la 
convocatòria del Concurs d’arts Plàstiques “Manresa, en construcció”, amb l’objectiu de trobar 
un disseny que acosti a la ciutadania la tasca del Consell Municipal de Solidaritat (CMS) de la 
nostra ciutat.  
 
L’atorgament d’aquestes beques per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons públics 
constitutius de subvencions. 
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Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de foment 
de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, requerint de 
l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
L’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases seran aprovades 
pel ple de la Corporació. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida, i Cooperació,  proposa a la 
Comissió Informativa i de control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini 
favorablement aquesta proposta, per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR inicialment les bases reguladores del concurs d’arts plàstiques “Manresa, 
en construcció”.  

 
 

BASES CONCURS MANRESA EN CONSTRUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Manresa convoca el concurs “Manresa, en construcció”, amb l’objectiu de trobar un 
disseny que, amb la força de la imatge, acosti a la ciutadania la tasca del Consell Municipal de 
Solidaritat de Manresa (CMS). 
  
El  Consell Municipal de Solidaritat  és una xarxa formada per entitats i l'ajuntament de Manresa. Des de 
fa més de 17 anys, sumem treball i idees sota l'objectiu comú de construir un model de  ciutat 
compromesa amb la qualitat de vida de les persones i del planeta. Creiem que el millor patrimoni que 
tenim és poder viure en societats respectuoses i equilibrades i per això realitzem activitats de 
sensibilització ciutadana, educació per la pau i projectes a països del sud, fent de l'intercanvi entre 
cultures un enriquiment mutu. 
L'art té un llenguatge directe i viu que pot explicar moltes coses amb una simbologia o una pinzellada.  
El concurs vol motivar els i les  artistes de la comarca a fer de la seva creativitat una eina per: 
 

• Potenciar la reflexió sobre les causes de les desigualtats 
• Mostrar totes les experiències positives que ja estan funcionant 

a Manresa i convidar a conèixer-les i col·laborar-hi. 
• Ajudar a que cadascú de nosaltres valori tot allò que pot fer per 

avançar cap a una ciutat més càlida, solidària i justa. 
 

1. Objectiu: 
Plasmar amb una obra la tasca duta a terme per el Consell Municipal de Solidaritat per donar a conèixer 
a la ciutadania el seu paper com a pol promotor de societats fonamentades en els drets humans i en els 
valors de la cohesió social, del respecte i del bé comú, d’acord amb l’ideari exposat a la pàgina Web 
municipal. 
 
2. Temàtica:  
Lliure, però es valoraran especialment aquelles obres que millor reflecteixin els objectius i continguts 
treballats pel CMS. 
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Treball en xarxa i compromís amb el bé comú. 
Treballem per construir un model de  ciutat respectuós, equilibrat i compromès . 
 
Activitats que realitzen: 
• Activitats educatives per una cultura de Pau 
• Anàlisi de les causes de les problemàtiques internacionals 
• Promoció del Consum responsable 
• Informació sobre l’estat dels drets humans 
• Dinamització de la Casa Flors Sirera 

 
 
Es tindrà en compte que es recullin els valors plasmats  al Codi Ètic d’imatges i missatges de la 
Federació d’ONGD, que es troba a la pàgina web municipal. 
 
3. Disseny i format: 
El disseny de l’obra es pot elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la seva reproducció 
impresa. Haurà de ser en color (quatricromia), però es valorarà especialment que l’obra es pugui 
reproduir també, amb bona qualitat, en blanc i negre a efecte de reproduccions en diaris, fotocòpies, etc. 
S’haurà de deixar també un espai en blanc en l’obra per tal de posar-hi el logo actual del Consell 
Municipal de Solidaritat. 
Cada proposta original, s’haurà de presentar sobre cartró ploma de mida 20 x 25 cm., il·lustrat a una 
sola cara. També s’haurà de presentar en un CD la versió de l’obra en color (quatricromia) i la versió en 
blanc i negre. Ambdues imatges digitals hauran de ser en format TIFF i PDF i qualitat suficient per la 
seva impressió (mínim 300 dpi). En la versió en CD cal preveure que les proporcions del cartell siguin 
tipus cartell (50cm x 1m aproximadament)  
Les obres presentades han de ser originals i inèdites . Les persones participants es responsabilitzen 
que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació o plagi 
 
4. Premi:  
Es concedirà un 1r premi que consistirà en 300 euros en metàl·lic i un 2n premi que consistirà en un lot 
de productes de comerç just. 
 
5. Condicions de presentació al concurs: 
Podran accedir al concurs qualsevol artista arrelat a la comarca del Bages. 
Només es pot presentar un treball per persona o grup (s’admeten treballs col·lectius) i ha de ser una 
obra inèdita. 
 L’obra es presentarà amb el pseudònim escrit darrere del cartell juntament amb un sobre amb el nom 
del pseudònim escrit a la part de fora (degudament tancat) amb les dades personals del/la participant: 
nom, cognoms, edat, adreça, telèfon. 
 
Els treballs s’hauran de presentar a: 
 
Ajuntament de Manresa – Edifici Els Infants – ctra. de Vic núm. 16  
Horari: de Dilluns a divendres de les 9 h a les 14h 
 
Casa per la Solidaritat i la Pau, Flors Sirera – c/ Saleses, 10  
Horari: Dimarts i Dijous de les 17 h a les 20 h   

 
6.- Propietat Intel·lectual: 
Els participants reconeixen i assumeixen la cessió en exclusiva i l’explotació de les obres d’art 
guanyadores, a l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb la llei de la Propietat intel·lectual. L’Ajuntament 
com a representant del CMS es reserva tots els drets d’explotació com a imatge del Consell Municipal 
de Solidaritat de Manresa, i en concret els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació, en qualsevol mitjà imprès o digital. Els participants reconeixen i assumeixen que no tenen 
cap dret de remuneració o compensació extraordinària per aquesta cessió més enllà de l’establert com 
a premi per al treball dels participants guanyadors. Els participants reconeixen i assumeixen que la 
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imatge guanyadora serà en exclusivitat propietat de l’Ajuntament, a tots els efectes, cedint a 
l’Ajuntament el dret de la propietat industrial i el copyright de la imatge. 
 
6. Jurat: 
El jurat estarà format per: 
 
Un representant del Cercle Artístic de Manresa 
Un representant de l’Escola d’Art de Manresa 
Un representant de la FUB:  “Educació de les arts visuals” 
Un representant del Consell Municipal de Solidaritat 
Un representant de l’Ajuntament de Manresa 
 
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. 
 
7 Veredicte: 
El veredicte es notificarà als guanyadors i exclosos del concurs. En cas que es plantegi algun dubte, 
serà resolt pel jurat i la seva decisió serà inapel·lable. 
 
8. Exposició: 
El Consell Municipal de Solidaritat es reserva el dret a realitzar una exposició amb totes les obres 
presentades a concurs durant els 2 mesos següents. Un cop finalitzat  aquest termini, els participants 
tindran 30 dies per retirar els originals que els podran recollir a la Casa Flors Sirera. El Consell Municipal 
de Solidaritat no es fa responsable de les obres no retirades en aquest termini i en podrà fer l’ús que 
estimi convenient. 
 
9. El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases 
 
Per a qualsevol dubte i per obtenir més informació relativa a la tasca del Consell Municipal de 
Solidaritat, podeu sol·licitar informació a: 
 

• Casa Flors Sirera. 938724496 

• Programa de Cooperació (Ajuntament de Manresa): 938753904 

Segon.- SOTMETRE les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, així 
com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat termini sense 
que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
Quart.- CONVOCAR concurs públic per l’atorgament dels premis del concurs d’arts plàstiques 
“Manresa, en construcció”, amb els termes següents:  
 
Normativa de convocatòria: Les bases del Concurs d’arts plàstiques “Manresa, en construcció” poden 
recollir-se a les dependències municipals, així com consultar-se a la web municipal 
http://www.ajmanresa.org/. 
 
Dotació dels premis i crèdit pressupostari als que s’imputa la subvenció: 
Primer premi.-  300 € amb càrrec a la partida pressupostària: 13 2352.481.00 
 
Segon premi.-  Lot de productes de comerç just amb càrrec a la partida pressupostària  
Amb càrrec a la partida: 13 2352 22 699 
 
Termini: El termini per la presentació de les obres es del 18 de novembre al 9 de desembre de 2013.   
 
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva. Les propostes s’han de 
presentar a: 
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Ajuntament de Manresa – Edifici Els Infants – ctra. de Vic núm. 16  
Horari: de Dilluns a divendres de les 9 h a les 14h 
 
Casa per la Solidaritat i la Pau, Flors Sirera – c/ Saleses, 10  
Horari: Dimarts i Dijous de les 17 h a les 20 h   
 
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases  de la 
convocatòria de la beca. La resolució s’ha d’adoptar en el termini màxim de sis  mesos a partir de 
l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense 
que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió del premi. 
 
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. Contra la resolució que posarà fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós 
administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels resultats. 
Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la corporació.” 
 
 
La senyora Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, 
manifesta que el dictamen aprova les bases reguladores del concurs d’arts plàstiques 
“Manresa, en construcció”. 
Diu que el concurs té l’objectiu de trobar un disseny per donar a conèixer tota la tasca del 
Consell Municipal de Solidaritat de la ciutat de Manresa. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el dictamen 
5.2.2 a votació, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 3 
GMPP, 1 GMPxC, i 2 GMCUP), i 2 abstencions (1 GMERC i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC i el senyor Albert Pericas del GMPxC, es 
trobaven absents de la sala en el moment de la votació. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre de les proposicions per tal de tractar en primer lloc la 
proposició 6.7, atès que hi ha una petició de compareixença. Seguidament, es reprendrà 
l’ordre del dia de la convocatòria, tot i que la discussió dels punts 6.6 i 6.8 es farà 
conjuntament amb votació separada, tal i com es va acordar en Junta de Portaveus.  
 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP en contra de la Reforma del Codi Penal 

sobre el dret al propi cos. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
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“Atès que d’uns mesos ençà és públic el nou redactat que modificarà la Llei de l’avortament i, 
en conseqüència, del Codi Penal espanyol, pel qual es preveuen diverses reformes que 
restringeixen els drets de les dones.  
 
Atès que, en concret, es modifiquen els articles que regulen en quines condicions i terminis 
poden avortar les dones que desitgin interrompre un embaràs. És paradoxal que d’una banda, 
es restringeixi greument el dret a decidir sobre el propi cos de les dones. I que de l’altra, el 
Govern hagi retirat la partida pressupostària destinada a subvencionar les pastilles 
anticonceptives. Aquestes, a més d’evitar embarassos serveixen per a regular d’altres 
aspectes de salut en molts casos.   
 
Atès que entenem que si es deroga la Llei de Salut Sexual i Reproductiva (SSR) i d’Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs (IVE) i el Codi Penal és modificat, hauria de ser-ho per a despenalitzar 
l’avortament.   
 
Atès que la pretesa reforma serà més restrictiva, no només en quant els terminis, sinó en 
quant a les opcions. Deixarà d’existir el segon supòsit; l’opció d’avortament per malformació 
del fetus. I a més, restringirà el tercer supòsit, en el qual s’acullen la majoria de dones que 
desitgen interrompre l’embaràs: el risc físic i psicològic per a la mare (97% dels avortaments). 
En cas d’aprovació de la reforma, s’haurà de contrastar de manera rígida i estrica (avaluable) 
quin és el risc físic i psicològic, obligant a les dones a seguir amb embarassos no desitjats.  
 
Atès que, a més, la reforma impedeix que les dones de 16 a 18 anys puguin decidir sobre si 
tirar endavant l’embaràs o no; sent la decisió  únicament i exclusiva dels pares o tutors legals.  
 
Atès que, des de la CUP, creiem que s’ha de vetllar per maximitzar els drets de les ciutadanes, 
i posicionar-nos en contra del que és una prohibició encoberta ja que restringirà el tercer 
supòsit.   
 
Atès que creiem que l'avortament hauria de ser lliure i gratuït. Lliure, perquè la Llei hauria de 
permetre que cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions 
consideri, tant per a ser mare, com per a no ser-ho. Gratuït, perquè el pagament suposa que 
les dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi; avortar ha de ser un dret i no un 
privilegi per a les qui s’ho puguin permetre.  
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple municipal l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
1. Exigir i vetllar pel desplegament total i efectiu de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i 
Reproductiva, i de la interrupció voluntària de l’embaràs.  
 
2. Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva, i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les 
dones i professionals que practiquen una interrupció voluntària de l’embaràs.  
 
3. Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de la Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual 
i Reproductiva, i de la interrupció voluntària de l’embaràs per part del Govern espanyol.  
 
4. Instar el Parlament de Catalunya perquè iniciï els treballs per aprovar una llei pròpia de 
drets i salut sexual reproductiva.” 
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Gemma Boix en representació de l’Associació 
Cultural Batzac que ha demanat intervenir en relació amb la proposició del Grup Municipal de 
la CUP, en contra de la reforma del Codi Penal sobre el dret al propi cos. L’informa que 
disposa de 10 minuts per fer la seva exposició. 
 
 
La senyora Gemma Boix, diu que compareix com a membre d’Acció Lila, col·lectiu feminista 
de l’Ateneu Popular La Sèquia. Comenta que el PP ha anunciat una  contrareforma que 
modificarà la llei reguladora de l’avortament i, en conseqüència també hi haurà un canvi en el 
Codi Penal espanyol. Encara no se sap ben bé l’abast i el contingut d’aquesta reforma, no 
obstant això, el Ministre de Justícia, el senyor Alberto Ruíz Gallardón, ha deixat clara la 
tendència de l’esmentada modificació legal. Diu que, en concret, es modifiquen els articles que 
regulen en quines condicions i terminis poden avortar les dones que desitgin interrompre un 
embaràs. Així, ha deixat clar que la reforma serà per restringir, no només en quant a terminis 
sinó també en quant a les opcions que es tenen. Deixarà d’existir el supòsit en què una dona 
pot avortar per malformacions del fetus; també es restringirà el supòsit pel qual s’acullen la 
majoria de dones que volen avortar com és el del risc físic i psicològic per a la mare (un 97% 
dels avortaments). La reforma també impedeix que les dones de 16 a 18 anys puguin decidir 
sobre si tirar endavant o no un embaràs, sent decisió únicament i exclusiva dels pares o tutors 
legals.  
 
Li sembla penós i paradoxal que, d’una banda, es restringeixi greument el dret a decidir sobre 
el propi cos i, per altra banda, que el govern hagi retirat la partida pressupostària destinada a 
les pastilles anticonceptives, les quals a part d’evitar embarassos no desitjats també serveixen 
en molts casos per regular altres aspectes de la salut. 
 
Diu que Acció Lila creu que s’ha de vetllar per maximitzar el dret de les ciutadanes i per això 
es posicionen en contra del que és una prohibició encoberta d’un dret al propi cos. Diu que 
l’avortament ha de ser només lliure i gratuït, lliure perquè totes les dones hi puguin accedir 
lliurement i responsabilittzar-se del seu cos i de quan volen ser mares i convertir la maternitat 
en un dret i no en una imposició. I gratuït, perquè totes les dones, sense tenir en compte els 
seus recursos, puguin accedir al dret a l’avortament sense haver de recórrer a haver de 
marxar del país o a avortar en locals clandestins que, en algunes ocasions, posen greument 
en perill la seva salut i la seva vida. 
 
Finalitza la seva exposició dient que si s’ha de derogar la Llei de salut sexual i reproductiva, i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs, aquest canvi només ha de tendir únicament cap a la 
destipificació de l’avortament del Codi Penal. 
 
Per tot això, Acció Lila i el Grup Municipal de la CUP proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 
 
“1. Exigir i vetllar pel desplegament total i efectiu de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i 
Reproductiva, i de la interrupció voluntària de l’embaràs.  
 
2. Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva, i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les 
dones i professionals que practiquen una interrupció voluntària de l’embaràs.  
 
3. Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de la Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual 
i Reproductiva, i de la interrupció voluntària de l’embaràs per part del Govern espanyol.  
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4. Instar el Parlament de Catalunya perquè iniciï els treballs per aprovar una llei pròpia de 
drets i salut sexual reproductiva.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, es remet a les 
explicacions que ha fet la senyora Gemma Boix pel que fa a l’explicació del contingut de la 
moció. Tot i que òbviament saben que aquest és un tema sobre el que aquest Ajuntament no 
pot decidir, sí que pensen que és molt important que el Ple es posicioni i deixi clara quina és la 
voluntat de la majoria de manresans i manresanes en un tema tan sensible com és el dret al 
propi cos. Per això, demanen el vot favorable a la moció preparada per Acció Lila. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que al setembre de 
l’any passat el seu grup va portar al Ple una moció molt semblant a la que avui presenta la 
CUP, la qual es va aprovar per àmplia majoria. Troba que es torna a plantejar la necessitat de 
sortir en defensa del dret de les dones per decidir sobre la interrupció voluntària del seu 
embaràs. Diu que el ministre de Justícia, el senyor Alberto Ruíz Gallardón, ha trigat un any a 
trobar el suport mínim necessari dins del seu mateix partit per presentar un esborrany per a la 
reforma de l’actual llei de salut sexual i reproductiva. En paraules seves, la nova llei respondrà 
al discurs tradicional del PP en defensa del dret a la vida i dels drets de la dona, alhora que 
respondrà al criteri del Tribunal Constitucional. És a dir, volen recuperar per a les institucions, 
els pares i els marits, la tutela de les dones. Qualsevol d’ells tindrà més criteri que la pròpia 
dona a l’hora de decidir sobre el seu propi cos i la seva reproducció. El dret a la maternitat no 
pot passar a ser una obligació, com es desprèn de la reforma involutiva que el ministre i els 
sectors més ultraconservadors pretenen aplicar. Creu que aquesta reforma fomentarà el retorn 
als avortaments clandestins en condicions precàries que posaran en risc la salut de les dones, 
o tal i com ha dit la senyora Gemma Boix, els viatges a països on permetin la interrupció 
voluntària de l’embaràs a terminis per a les dones que s’ho puguin permetre. 
 
El dret de la dona a decidir ha de prevaldre per damunt dels dictats morals impulsats pels 
sectors ultraconservadors. La llei actual és una llei de terminis que tot i tenir les seves 
mancances segueix la línia de les lleis europees més avançades i ha esdevingut un gran pas 
endavant en la defensa del dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos i sobre la seva 
reproducció; un dret, per cert, reconegut en l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Diu que la interrupció voluntària de l’embaràs és un fet controvertit en molts àmbits per les 
implicacions ètiques, sanitàries i legals que comporta. Per això no entenen que no es faciliti 
l’accés als programes específics d’atenció a les dones i als mètodes anticonceptius com a 
mesura de prevenció d’embarassos no desitjats i de malalties de transmissió sexual. Encara 
troben molt més inconcebible que vulguin excloure l’avortament de la cartera de serveis de la 
sanitat pública com un acte mèdic que és. Per tot això, el vot d’ERC, de nou, serà favorable. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que, tal i com ha 
recordat la senyora Mireia Estefanell, al setembre del 2012 tots els grups van manifestar el seu 
posicionament sobre el mateix tema. L’únic que poden afegir ara és que ha passat un any i 
només ha canviat que aquesta vegada el PP ho presenta amb més ganes i segurament amb 
més suport. Diu que la proposta del PP és modificar la Llei orgànica de salut sexual i 
reproductiva, i de la interrupció voluntària de l’embaràs que el PSOE tot just fa 3 anys va 
presentar. Diu que fa 3 anys, aquesta llei que el PP vol restringir ara, va suposar un pas 
endavant molt important amb el dret de les dones a decidir sobre el propi cos. Aquest dret 
també el reconeix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i també, l’any 2008 el Consell d’Europa 
va recomanar a tots els estats que garantissin el dret a l’avortament legal sense riscos, 
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garantits per l’estat i que això es convertís en una pràctica accessible i segura, que fos una llei 
de terminis, amb classes d’educació sexual obligatòries per a tots els joves. 
 
Així doncs, el PSC, tant en aquest Ple, com en el Parlament de Catalunya, com a Madrid, 
donant suport a entitats com Acció Lila o a la Plataforma Nosaltres Decidim, etc. ja han 
manifestat reiteradament el seu desacord amb la modificació de la Llei perquè suposa un 
retrocés de 30 anys. Diu que també donaran suport a la moció que es presenta en aquest Ple 
perquè defensen la maternitat lliurement decidida, perquè defensen el dret a l’avortament 
accessible a tothom i segur, i perquè la restricció d’aquest dret tampoc no evitarà que hi hagi 
menys avortaments doncs l’única manera d’evitar-ho és amb més informació i més educació. 
Per tots aquests motius que ha esmentat, i molts altres, votaran favorablement. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora de Sanitat i de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, agraeix la intervenció que la senyora Gemma Boix ha fet en aquest Ple. Diu que 
ha revisat la llei del 2010 i troba que, certament, en aquesta llei es posava de manifest el llarg 
camí de moltes dones de la seva edat que porten molts anys lluitant pels drets de la dona. 
Amb aquesta llei van aconseguir que d’alguna manera hi hagués més consciència de la 
llibertat i del criteri que poden tenir les dones a la societat. Diu que ha estat un camí llarg que, 
malauradament, no tots els països del món el tenen: dels 190 països que es poden 
comptabilitzar aproximadament un 25% tenen una llei una mica en condicions. 
Diu que el seu grup està a favor que no es modifiqui la Llei orgànica del 2010 i que es 
mantingui.  
 
Diu que aquest és un tema molt delicat perquè sovint entra en joc el criteri moral o personal. 
Assenyala que el 23 de maig de 2013 hi va haver unes mocions en què s’instava el govern de 
l’estat a no modificar la Llei i que mantinguessin la del 2010. Realment, en aquesta llei hi ha tot 
un seguit de garanties que pensen que han de ser-hi, com per exemple garanties dels drets 
fonamentals de la salut sexual reproductora, reforçament polític de la salut sexual i prevenció 
d’embarassos no desitjats, protecció de la intimitat i confidencialitat de les dones, entre 
d’altres. Aquesta llei també ofereix garanties en altres àmbits com per exemple polítiques 
públiques de promoció i prevenció amb relació a la salut sexual i reproductora, la promoció 
d’hàbits i conductes afectives i sexuals saludables en la població, la promoció d’una atenció de 
qualitat i serveis accessibles per a la salut sexual, i també més intervenció amb uns bons 
programes de salut a l’escola i en l’àmbit sanitari, perquè encara avui en dia hi ha moltes 
dones que moren al món a causa d’utilitzar pràctiques d’avortament no segures. En l’àmbit 
comunitari, promou la implicació de diversos agents en aquest afer. 
 
Per tots aquests motius, i perquè estan defensant una llei que ja està establerta i que a més va 
ser ratificada pel Parlament de Catalunya, el vot del grup municipal de CiU serà favorable. 
 
 
La senyora Gemma Boix, destaca el fet que un sector de la Sala no ha intervingut en aquest 
debat. Pensa que hauria estat interessant sentir els seus arguments i la seva opinió sobre 
aquest assumpte.  
 
Diu que la lluita pel dret al propi cos no s’acabarà fins que l’avortament no sigui destipificat del 
Codi Penal, codi on s’hi regulen només delictes i faltes, per a ser inclòs en el Codi Civil, que 
regula els drets de la ciutadania. Diu que la lluita no s’acabarà fins que l’avortament sigui 
considerat un dret, dret que ostenta la meitat de la població i que suposaria una millora per a la 
ciutadania en general. No obstant, la Llei del 2010, tot i que és una llei ineficient en molts 
aspectes, va fer les primeres passes per posar negre sobre blanc en la sexualitat i la 
maternitat de la dona. En conseqüència d’aquesta llei, diu que els avortaments no han 
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augmentat, ni tan sols entre les menors. Troba que és un dret socialment reclamat i altrament 
exercit amb una total responsabilitat i d’una raonabilitat indiscutible. 
 
Arribat a aquest punt, la senyora Gemma Boix es pregunta què és el que motiva la reforma i 
pensa que la raó només pot ser per pura ideologia, en el pitjor sentit de la paraula: una 
ideologia en la que les dones només són objectes (no subjectes) sexuals i en la que es veuen 
relegades al paper de mares o esposes i, en alguns casos fins i tot, al de pures incubadores. 
La contrareforma pretén un retorn al sistema de terminis, és a dir, un sistema d’autoritzacions 
camuflades amb indicacions partint de la penalització com a norma i relegant o eliminant la 
llibertat de les dones.   
 
El que defensen partits conservadors com el PP o la PxC és la vida futura del fetus i 
irònicament diu que són partits que des de sempre han defensat els més dèbils, com per 
exemple retallant la partida de dependència, de l’educació pública o també no fent res per les 
famílies que són expulsades de la seva llar. Fins i tot diu que aquests arguments els semblen 
banals perquè algú pot tenir manca de sensibilitat social, però vol remarcar que fins i tot hi ha 
jurisprudència del Tribunal Constitucional en què s’afirma que el nasciturus, és a dir, la 
persona concebuda però no nascuda, careix de tot dret. Llegeix textualment la sentència 
53/1985 on s’estableix que “El nasciturus encarna un valor y ningún derecho posee. El 
nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos 
a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la 
mujer.” Diu que el dret de la llibertat i dignitat de les dones, pel qual s’ha hagut de lluitar i 
encara queda molt per recórrer, no pot ser anteposat pel dret d’algú que encara no existeix. 
Troba que no és un argument vàlid ni acceptable. Així doncs, no cediran davant de la 
contrareforma de la Llei i proclama l’avortament lliure i gratuït. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de la PxC, assenyala que aquesta 
intervenció la fa a títol personal i comenta que, en un principi, volia emetre un vot negatiu, a 
l’igual que el seu company de partit. Però diu que s’ha estat informant i sembla ser que el PP 
pensa excloure dels supòsits per a l’avortament els casos de malformacions del fetus o els 
casos en què hi hagi perill per a la mare o el fill. Comenta que si això fos així, ell votaria en 
contra, però com que encara no ha sortit la llei i no pot saber si finalment ho exclouen o no, en 
aquests moments s’hi abstindrà. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.7 a votació. 
 
Durant el recompte de votacions, i davant de la manifestació feta des del públic, l’alcalde 
demana respecte pels representants que han estat escollits per la ciutadania, de la mateixa 
manera que s’han respectat les propostes presentades, ja que s’està fent un flac favor a la 
democràcia, malgrat que hi hagi qui no se senti prou representat. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.7, que s’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), 3 vots negatius (2 GMPP i 1 GMPxC (Sr. Albert Pericas) i 3 
abstencions (1 GMPxC (Sr. Sebastià Llort), 1 GMPSC i 1 GMPP) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que la senyora M. Jesús Pérez del GMPSC, i el senyor Xavier Javaloyes, del 
GMPP, es trobaven absents de la sala en el moment de la votació. 
 
L’ordre del dia es reprèn amb la Proposició 6.1. 
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6.1 Proposició del Grup Municipal de PxC per a la modificació dels supòsits d’indult. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Atès que el compliment de les sentències dictades per la Justícia i la reparació dels danys 
causats pels infractors a la societat i a les seves víctimes, independentment de la seva 
condició social i econòmica, és un mecanisme que garanteix el principi d’igualtat davant la llei, 
sustenta el principi de responsabilitat dels propis actes i cimenta la convicció social de la 
importància de complir les normes de les que ens hem dotat per garantir la pau social. 
 
Atès que els indults suposen una incursió del poder executiu en la tasca del poder judicial que 
mereix ser vigilada per establir un control més exhaustiu que impedeixi les decisions 
unilaterals del govern de torn. 
 
Atès que cal acotar l’ús de la figura de l’indult, utilitzada en ocasions a mode de justícia 
paral·lela i partidista i indegudament orientada a exculpar corruptes i persones vinculades amb 
les altes instàncies de poder. L’indult ha de tenir un caràcter d’excepcionalitat i per tant ha 
d’estar reservat a determinats supòsits que haurien d’estar taxats legalment, garantint també 
que la seva aplicació es regeix per criteris d’equitat i proporcionalitat. 
 
Atès que hi ha delictes que, per la seva naturalesa, mereixen una repulsa i reprovament ferms 
i el fet d’indultar els seus autors implica deixar sense càstig accions que atempten contra el bé 
comú, o fins i tot contra les llibertats individuals o el propi dret a la vida. Aquesta disfunció 
genera una sensació d’indefensió dels ciutadans enfront els delinqüents i criminals i 
menyscaba la confiança en el sistema judicial en deixar sense efecte les resolucions fermes, 
arribant fins i tot a generar alarma social. 
 
Atès que l’augment de beneficiats per la prerrogativa de l’indult entre els autors de delictes 
d’abús de poder tals com prevaricació o tràfic d’influències ha anat en augment. Aquesta 
tendència a l’alça de la pràctica de corrupció entre gestors del públic mereix una resposta 
contundent per acabar amb aquesta anomalia i restituir el bon nom de la funció pública. 
 
Atès que la figura jurídica de l’indult precisa de modificacions per trobar una raó de ser que 
justifiqui la seva vigència. La condonació parcial o total d’una condemna pot tenir sentit quan la 
legislació no dóna marge als jutges per dictar penes proporcionades contra els autors de 
delictes amb escassa rellevància social, per exemple, i que no tenen antecedents penals; en 
definitiva, en els casos en què s’empra per millorar la justícia.  
  
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords:  
 
PRIMER.- Instar el Govern d’Espanya a la modificació de la Llei de 1870 de Regles per 
l’exercici de la Gràcia d’indult que regula l’extinció de responsabilitat penal sense exigir la més 
mínima justificació i excloure del perdó els delictes econòmics, mediambientals, de terrorisme i 
contra l’Administració i la Hisenda pública. 
 
SEGON.- Incloure en la modificació de la Llei de 1870 de Regles per l’exercici de la Gràcia 
d’indult l’obligatorietat de sotmetre la concessió d’indult al veredicte vinculant d’una comissió 
formada per membres del Consell General del Poder Judicial que avaluï individualment cada 
cas i expliqui els motius que s’al·leguen per resoldre favorablement aquesta prerrogativa.  
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TERCER.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi, als grups 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya, als grups polítics amb representació a 
les Corts Generals, a la Fundación Ciudadana Civio, a Jueces para la Democracia i a 
Transparencia Internacional España.” 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que la proposició 
proposa que es modifiqui la Llei de l’any 1870, de Regles per a l’exercici de la gràcia d’indult, 
modificada parcialment l’any 1988 i on el resultat ha estat més per afavorir que per combatre la 
prevaricació, el tràfic d’influències i altres delictes de diferent naturalesa. 
 
Manifesta que gràcies a aquest indult la ciutadania i l’estat espanyol han conegut els 
escàndols més sonors i lamentables des que es va instaurar la democràcia. Delictes que per la 
seva naturalesa mereixen una repulsa per part de la societat, condemnes de presó i sancions 
econòmiques pels autors dels fets. L’indult deixa sense efecte el càstig i les accions que 
atempten contra el bé comú i que van en contra de les llibertats del poble, creant en el ciudatà 
un sentiment d’indefensió i de favoritisme per part de la justícia cap a certes persones, creant 
desconfiança pel sistema judicial al deixar sense efectes resolucions ja fermes i arribant fins i 
tot a generar alarma social i crítiques per part dels socis europeus. 
 
Consideren necessari establir controls perquè el poder executiu no suposi una incursió del 
poder judicial. 
Creu que si el poder judicial pogués actuar lliure d’influències i de partidismes segurament 
actuaria d’una manera més ràpida i eficaç, aplicant uns criteris d’equitat i proporcionalitat que 
actualment deixen molt de desitjar. També serviria per millorar la imatge del govern, 
considerant-lo una mostra de transparència vers la justícia i el poble. 
 
Demanen que una comissió formada per membres del Consell General del Poder Judicial 
avaluï cada cas individualment i que expliqui els motius que s’al·leguen per resoldre 
favorablement aquesta prerrogativa.  
 
Des de Plataforma per Catalunya no aproven les responsabilitats pels casos de prevaricació, 
delictes econòmics, delictes mediambientals, de terrorisme i en contra de l’administració i la 
Hisenda Pública. Reclama que la figura de l’indult sigui curosa i profundament estudiada 
abans de prendre decisions que puguin afectar a la transparència i credibilitat a nivell 
internacional d’Espanya i els seus organismes i institucions. 
 
Acaba la intervenció demanant el vot favorable a la proposició. 
 
 
L’alcalde demana si hi ha algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet la 
proposició 6.1 a votació, i el Ple la rebutja per 18 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 2 
GMPP i 2 GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC), i 5 abstencions (4 GMPSC i 1 GMPP). 
 
Es fa constar que el senyor José Luis Irujo del GMPSC i el senyor Xavier Javaloyes del 
GMPP, es trobaven absents de la sala en el moment de la votació. 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de PxC per a la promoció dels productes de 
proximitat. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
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“Atès que el consum de productes de quilòmetre zero és positiu per al medi ambient, ja que 
contribueix a fomentar l’estalvi energètic i reduir l’emissió de CO2 en escurçar les distàncies 
que han de recórrer els aliments des del seu lloc de producció, elaboració o collita fins al 
centre des d’on es distribueixen al consumidor final. 
  
Atès que la davallada del consum intern és un dels causants de la situació de recessió 
econòmica i que els signes de recuperació encara no han arribat a aquest àmbit. El turisme i 
les exportacions són els únics indicadors que llencen dades positives i les previsions apunten 
que el consum serà l’últim a recuperar-se. 
  
Atès que la venda de proximitat reverteix en un benefici per a l’economia local perquè 
garanteix la continuïtat i creació de llocs de treball al municipi i a la comarca i en general a 
l’entorn més immediat. 
  
Atès que el consum de productes locals potencia la construcció d’una identitat territorial pròpia 
i contribueix a l’arrelament dels seus consumidors amb l’entorn que els proveeix els productes 
alimentaris i begudes, productes tèxtils i de qualsevol altre tipus. 
 
Generalment els aliments procedents de l’estranger es recol·lecten abans de la maduració per 
tal que puguin resistir el viatge en contenidors frigorífics fins a la seva destinació final; per això 
en moltes ocasions perden propietats alimentàries. Els aliments de proximitat son més frescos, 
ja que se solen collir en temporada i en el seu moment de maduració perquè no han de fer 
grans viatges fins arribar al consumidor final. D’igual mode és possible que per mantenir 
frescos els aliments fins que arriben al supermercat també els hagin sotmès a algun procés 
químic addicional, que resulta innecessari quan s’adquireixen aliments de proximitat perquè 
arriben en el seu moment òptim de consum, amb els corresponents nutrients i alhora benefici 
per a la salut del consumidor. 
 
En les últimes dècades les grans multinacionals s’han servit de les avantatjoses condicions 
que els brinda el lliure mercat per monopolitzar gran part de l’oferta comercial d’aliments. Tant 
és així que molts dels productes que es poden trobar als establiments comercials de la nostra 
ciutat són els mateixos que els que es poden trobar en ciutats d’altres països. En aquest sentit, 
i davant de l’efecte globalitzador del domini de les grans distribuïdores comercials,  l’existència 
de productes agraris i ramaders locals propis representa un valor afegit de singularitat que es 
pot fer servir com un atractiu en l’oferta de serveis i productes a aquells qui visiten la nostra 
localitat. 
 
Atès que les polítiques aranzelàries d’Espanya, que depenen de la Unió Europea, han suposat 
la progressiva supressió de la protecció de la què gosaven productes alimentaris locals com 
l’avellana, l’ametlla i l’oli, i ha donat entrada a d’altres que a l’ametlla nord-americana, 
l’avellana de Turquia i recentment l’oli del Marroc. Això ha permès, en alguns casos, que els 
productes locals hagin de competir amb la competència deslleial dels productors que obtenen 
els seus productes pagant sous ínfims i en condicions laborals o fins i tot servint-se del treball 
infantil. 
  
Atès que el consum de productes de proximitat crea sinèrgies amb l’entorn més immediat.  
  
Atès que el consum de productes de proximitat tendeix ponts entre el món rural i el món urbà, 
permet conèixer el destinatari dels diners que paguen els consumidors i permet als productors 
rebre un preu més just pels seus productes perquè elimina intermediaris.  
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El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Que la Regidoria de Promoció Econòmica estudiï l’elaboració d’una campanya 
publicitària per conscienciar sobre els beneficis d’adquirir productes de proximitat que també 
posi en valor els distintius DOP (Denominació d’Origen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica 
Protegida), ETG (Especialitat Tradicional Garantida), incentivi la seva adquisició i promocioni 
aquest model de producció, distribució i consum basat en la potenciació de les relacions 
humanes, criteris d’eficiència energètica, transparència informativa, protecció de llocs de 
treball amb condicions laborals dignes i qualitat dels productes. 
 
SEGON.- Impulsar la introducció de productes de proximitat en l’oferta dels locals d’hostaleria i 
restauració del municipi i informar-ne els clients de la procedència dels mateixos d’una manera 
visible. 
 
TERCER.- Instar les empreses que gestionen els menjadors escolars a introduir el criteri de 
compra d’aliments de proximitat. 
 
QUART.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi, als mitjans de 
comunicació públics de la ciutat, a les empreses que gestionen els menjadors escolars, als 
centres escolars de titularitat municipal, a les associacions de comerciants i botiguers de la 
ciutat, a l’agrupació local de la Unió de Botiguers de Catalunya, als comerciants dels mercats 
municipals i a les associacions de paradistes dels mercats municipals, a l’Associació Agrària 
de Joves Agricultors (Asaja), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), a Unió de 
Pagesos i a la Conselleria de Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que el consum de 
productes locals potencia la construcció d’una identitat territorial pròpia i contribueix a 
l’arrelament dels seus consumidors amb l’entorn que els proveeix els productes alimentaris i 
begudes, productes tèxtils i de qualsevol altre tipus. 
 
Generalment, els aliments procedents de l’estranger es recol·lecten abans de la maduració per 
tal que puguin resistir el viatge en contenidors frigorífics fins a la seva destinació final; per això 
en moltes ocasions perden propietats alimentàries. Els aliments de proximitat són més frescos, 
ja que se solen collir en temporada i en el seu moment de maduració perquè no han de fer 
grans viatges fins arribar al consumidor final. D’igual manera és possible que per mantenir 
frescos els aliments, fins que arriben al supermercat, també els hagin sotmès a algun procés 
químic addicional, que resulta innecessari quan s’adquireixen aliments de proximitat perquè 
arriben en el seu moment òptim de consum, amb els corresponents nutrients per a la salut del 
consumidor. 
 
Diu que en les últimes dècades les grans multinacionals s’han servit de les avantatjoses 
condicions que els brinda el lliure mercat per monopolitzar gran part de l’oferta comercial 
d’aliments. Tant és així, que molts dels productes que es poden trobar als establiments 
comercials de la nostra ciutat són els mateixos que els que es poden trobar en ciutats d’altres 
països. En aquest sentit, i davant de l’efecte globalitzador del domini de les grans 
distribuïdores comercials, l’existència de productes agraris i ramaders locals propis representa 
un valor afegit de singularitat que es pot fer servir com un atractiu en l’oferta de serveis i 
productes a aquells qui visiten la nostra localitat. 
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Diu que les polítiques aranzelàries d’Espanya, que depenen de la Unió Europea, han suposat 
la progressiva supressió de la protecció de la que disposaven productes alimentaris locals com 
l’avellana, l’ametlla, l’oli o els cítrics i han donat entrada a altres com l’ametlla nord-americana, 
l’avellana de Turquia i recentment l’oli del Marroc. Això ha permès, en alguns caos, que els 
productes locals hagin de competir amb la competència deslleial dels productors que obtenen 
els seus productes pagant sous ínfims i en males condicions laborals, o fins i tot servint-se del 
treball infantil. Diu que el que a ell més li preocupa és principalment que hi hagi nens que se’ls 
faci treballar a canvi de sous, els quals a vegades no són ni en diners perquè se’ls retribueix 
en espècies. Diu que la vida d’aquests nens queda truncada perquè no tenen escolarització i 
tenen un futur lamentable. 
 
Afegeix que, a més a més, el consum de productes de proximitat crea sinèrgies amb l’entorn 
més immediat. 
 
També el consum de productes de proximitat tendeix ponts entre el món rural i el món urbà: 
permet conèixer el destinatari dels diners que paguen els consumidors i permet als productors 
rebre un preu més just pels seus productes perquè elimina intermediaris. 
 
Diu que el grup municipal de PxC proposa al Ple que s’adoptin els acords següents: 
 
- Que la Regidoria de Promoció Econòmica estudiï l’elaboració d’una campanya publicitària 
per conscienciar sobre els beneficis d’adquirir productes de proximitat que també posi en valor 
els distintius DOP (Denominació d’Origen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica Protegida), 
ETG (Especialitat Tradicional Garantida), incentivi la seva adquisició i promocioni aquest 
model de producció, distribució i consum basat en la potenciació de les relacions humanes, 
criteris d’eficiència energètica, transparència informativa, protecció de llocs de treball amb 
condicions laborals dignes i qualitat dels productes. 
 
- Impulsar la introducció de productes de proximitat en l’oferta dels locals d’hostaleria i 
restauració del municipi i informar-ne als clients de la procedència dels mateixos d’una manera 
visible. 
 
- Instar les empreses que gestionen els menjadors escolars a introduir el criteri de compra 
d’aliments de proximitat. 
 
- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi, als mitjans de 
comunicació públics de la ciutat, a les empreses que gestionen els menjadors escolars, als 
centres escolars de titularitat municipal, a les associacions de comerciants i botiguers de la 
ciutat, a l’agrupació local de la Unió de Botiguers de Catalunya, als comerciants dels mercats 
municipals i a les associacions de paradistes dels mercats municipals, a l’Associació Agrària 
de Joves Agricultors (Asaja), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), a Unió de 
Pagesos i a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi més intervencions, sotmet la proposició 
6.2 del GMPxC a votació i el Ple la rebutja per 16 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMPP i 2 
GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC) i 7 abstencions (4 GMPSC i 3 GMERC). 
 
 
6.3  Proposició del Grup Municipal de la CUP per tal de fer més proper el Ple de 

l’Ajuntament a la Ciutadania. 
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Atès que en els darrers anys, l'anomenada desafecció política és un fenomen creixent entre 
la ciutadania, que posa sobre la taula un problema greu de salut democràtica del nostre 
sistema polític i institucional.  
 
Atès que aquest fenomen contrasta amb l'alt interès que té la ciutadania per a les qüestions 
públiques que ens afecten a tots i a totes com a ciutadans: l'ordenació urbanística, el benestar 
social, la qüestió nacional, l'equilibri territorial i mediambiental, etc. 
 
Atès que aquesta dialèctica no és més que la desafecció ciutadana amb la classe política i, no 
pas, un desinterès de la ciutadania per als afers públics i una manca d'interès en participar-hi. 
 
Atès que una de les causes d'aquesta desafecció és la manca d'informació que la ciutadania 
rep de forma directa per part de les administracions, més enllà de les obligacions fiscals o de 
la informació electoral.  
 
Atès que si no hi ha canals fluids de comunicació entre l'administració i la ciutadania (que es 
queda sense coneixement dels canals de participació i dels continguts dels debats en 
cadascuna de les diferents institucions), aquesta desafecció lluny de resoldre’s, s'aprofundirà. 
 
Atès que des de la CUP ja hem denunciat en diverses ocasions que el model actual de 
“democràcia representativa” és caduc i no respon a les necessitats que la ciutadania 
manresana té en ple segle XXI, i que per tant cal començar a treballar en la construcció d'un 
nou model de participació que tingui en compte la voluntat i els interessos de tots i totes. 
 
Atès que actualment, les sessions plenàries de l'Ajuntament són els espais de debat i decisió 
públics més propers a la ciutadania, així com també als col·lectius, entitats i associacions, i 
que són un dels pocs espais on la ciutadania, organitzada o no, pot estar al corrent de tots 
aquells grans temes que afecten la vida diària de la nostra ciutat i que en defineixen el futur. 
 
Atès que, per tot l'exposat, creiem que una de les primeres passes en la construcció d'un nou 
model més democràtic i més participatiu, passa per fer més proper a la ciutadania el Ple de 
l'Ajuntament de Manresa.  
 
Atès que l'ajuntament ja disposa d'un sistema de circuit tancat de televisió instal·lat al saló de 
plens. 
 
Demanem:  
 
1.- Que l'ajuntament implementi la retransmissió en directe, a través del web municipal, de les 
sessions plenàries i d'altres sessions que es considerin d'interès. 
 
2.- Que l'Ajuntament asseguri la publicació dels vídeos de les sessions a la web municipal o 
mitjançant els mecanismes que es considerin oportuns.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que és una moció 
molt senzilla i molt transparent, ja que com sempre, es queixen del problema de desafecció 
política i de manca de comunicació entre els polítics i els ciutadans. 
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Creu que s’ha d’anar més enllà per tal que els plens siguin més accessibles i com que hi ha 
els mitjans tècnics adients per poder-los transmetre per internet, amb uns costos assumibles i 
amb unes característiques tècniques que no costarien gaire d’assolir, el GMCUP demana que 
els Plens es retransmetin en directe, via streaming o de la forma que es consideri oportuna i  
que les gravacions siguin accessibles amb posterioritat des de la la web municipal. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que les experiències 
d’altres municipis que ja estan retransmetent els plens per aquest sistema està demostrant 
que és positiu tant pel nombre de connexions on-line, com per les consultes posteriors. 
 
Creu que aquest sistema garantirà al ciutadà l’oportunitat de conèixer directament l’opinió de 
les diferents opcions polítiques representades en el consistori, garantint la pluralitat, el rigor i la 
transparència de la comunicació. 
 
Acaba la intervenció dient que el Grup Municipal d’ERC votarà favorablement la proposició. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que des de l’equip 
de govern s’està treballant en la línia de la transparència i que des del departament de 
Comunicació i dels serveis tècnics de l’ajuntament també s’hi treballa. 
 
Creu que és un servei més que s’ha de prestar, econòmicament factible, sobre els 5.000 €:  
càmera, ordinador, programari, serveis per possibilitar la retransmissió, i també s’està 
treballant per poder cedir la imatge als mitjans locals, tant digitals com tradicionals. Diu que el 
senyal serà en directe i per a enregistrament.   
 
El GMCiU votarà a favor de la proposició.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.3 a votació, i el Ple l’aprova 
per la unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït.  
 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP per subvencionar els habitatges de la 

ciutat on hi resideixin una o més persones. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Atès que les darreres dades publicades indiquen que a la ciutat de Manresa hi hauria més de 
9000 habitatges desocupats. 
 
Atès que malgrat aquest elevat nombre d’habitatges desocupats, segueix havent-hi moltes 
persones i famílies amb dificultats per accedir a un habitatge de lloguer a preus assequibles. 
 
Atès que el dia 19 de gener de l’any 2009 el GM de la CUP va portar al Ple municipal una 
proposta per establir un reglament que especifiqués què és un habitatge desocupat amb 
l’objectiu d’aplicar-hi un import d’IBI superior i que la moció fou rebutjada per la resta de grups 
municipals, malgrat manifestessin l’acord amb la intenció de la proposta. 
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Atès que ja han passat més de quatre anys i que des de les instàncies que tenen 
competències legals per fer-ho no s’ha modificat la legislació que permetria cobrar un IBI 
diferent als habitatges sense ús i als efectivament ocupats. 
 
Atès que aquest ajuntament ja preveu subvencions que compensin determinats impostos en 
altres casos. 
 
Proposa, 
 
Que s’estableixi de forma general una subvenció de quantitat variable i proporcional a l’IBI 
pagat per a tots els habitatges de la ciutat on hi constin una o més persones empadronades.” 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, assenyala que el seu grup 
municipal ha posat moltes vegades sobre la taula la problemàtica dels pisos buits, és a dir, 
dels habitatges on no hi viu ningú. En aquests moments es calcula que n’hi ha més de 9.000 a 
tota la ciutat. Diu que això ho han fet per 3 raons: 
 
- En primer lloc, perquè se sap que els barris on hi ha un nombre molt elevat d’habitatges en 

què no hi viu ningú, són barris en els que la qualitat de vida dels veïns que hi viuen 
disminueix. Diu que això té conseqüències en la convivència, en la neteja, en el comerç, és 
a dir, en molts aspectes de la vida. Per tant, les persones que viuen en un barri o en una 
ciutat amb molts habitatges buits, viuen pitjor. 
 
Entenen que els habitatges serveixen per al que van ser construïts, és a dir, perquè hi 
visqui gent. Cal promoure-ho en positiu, però també en negatiu penalitzant els pisos buits. 

 
- En segon lloc, per combatre l’especulació. Creu que a aquestes alçades no cal explicar les 

conseqüències nefastes de l’especulació immobiliària a la societat, perquè aquí això s’ha 
viscut molt recentment. Per això diu que cal penalitzar els que tenen habitatges i no els fan 
servir per al que van ser construïts, això és, perquè la gent hi visqui. 

 
- El tercer motiu és que si es fomenta que els habitatges es posin al mercat s’afavoreix que 

el preu dels lloguers s’abaixi i, per tant, que més persones tinguin accés a un habitatge. 
Recorda que, malgrat que això està subjecte al mercat, l’habitatge no és un bé de consum 
qualsevol sinó que és un dret humà recollit en diverses normatives generals i, entre 
d’altres, en la Declaració Universal dels Drets Humans. Per això, qualsevol mesura que 
prengui l’Ajuntament de Manresa per afavorir que s’abarateixin els lloguers dels pisos i que 
més gent pugui disposar d’un habitatge en condicions i hagi de destinar una part més 
petita dels seus ingressos a la vivenda, farà que s’afavoreixin també els drets de les 
persones i que puguin viure millor, que en el fons és l’objectiu de tots els regidors 
d’aquesta Sala de Plens. 

 
En aquest sentit, indica que l’any 2009 la CUP va proposar que s’apliqués un IBI diferent per 
als pisos en què hi ha persones empadronades respecte als que no. L’equip de govern que hi 
havia en aquell moment (tot i que també ho va dir l’oposició que actualment és al govern) van 
dir-los que estaven absolutament d’acord amb el fons de la proposta però que tècnicament era 
impossible perquè hi havia una normativa de caràcter superior que impedia bonificar o aplicar 
IBIs diferents segons si en un habitatge s’hi vivia o no. Aleshores tothom va manifestar la seva 
voluntat de modificar aquesta normativa general i la seva convicció que això es faria molt 
properament, però diu que han passat gairebé 5 anys i la normativa és la mateixa. Per això, 
com que els sembla que des de dalt no fan el que haurien de fer, els ha semblat oportú que ho 
faci la CUP. És per això que han presentat aquesta proposta, tot i que admet que no és la que 
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els hauria agradat presentar, perquè a ells els hauria agradat que aquesta diferent fiscalitat es 
pogués aplicar directament en l’IBI. Com que això no és possible, el que han presentat és una 
solució una mica imaginativa però que té un precedent molt clar en aquest mateix Saló de 
Plens: l’aplicació d’una subvenció de caràcter general per a tots els habitatges on efectivament 
hi visqui algú o hi hagi alguna persona empadronada. Sap que algú podrà fer trampa, però si 
més no, els que tenen molts habitatges buits no podran fer trampes i hauran de pagar més. 
 
Diu que a través d’una subvenció de caràcter general per a tots els habitatges on hi visqui 
efectivament algú (subvenció que ha de ser proporcional a l’IBI pagat) s’aconseguirà que els 
que fan servir el seu habitatge per viure tinguin una petita subvenció que els compensi un 
increment d’IBI, que serà el que finalment repercutirà en els que efectivament tenen un pis 
buit. 
 
Diu que en l’exposició que ha fet el senyor Josep M. Sala sobre les taxes ja ha començat a 
llançar contraarguments a aquesta mesura i a explicar el per què els la votaran en contra. És 
per això que ja li farà la contrarèplica abans que el regidor Josep M. Sala li repliqui en aquest 
punt.  
 
Diu que en el Telenotícies d’ahir parlaven sobre què fer amb la gent que les desnonen perquè 
no hagin de pagar la plusvàlua. A Sant Cugat van dir que legalment només podien fer una 
cosa: ajornar aquest pagament o deixar-lo en suspensió. Però diu que no és veritat que això 
sigui l’única cosa que es pot fer perquè a l’Ajuntament de Manresa es va trobar una altra 
manera. Amb això vol dir que l’excusa de dir que legalment els ajuntaments no tenen marge 
de maniobra, no sempre és certa i, de fet, aquest Ajuntament ho ha demostrat. Pensa que si 
aquesta moció s’aprova es tornaria a demostrar i està segur que seria un bon precedent per a 
molts altres ajuntaments que es plantegen el mateix problema. 
 
Diu que el senyor Josep M. Sala ha insistit que aquesta via no era possible i per això li 
demana que busquin una via que sí sigui possible. En aquest sentit diu que, aquesta mateixa 
setmana, el diari explicava que l’Ajuntament de Terrassa -que es troba en la mateixa situació 
que aquí, amb la diferència que tenen voluntat política per solucionar-ho- han inventat una via 
encara que no sap fins a quin punt serà factible o no. Explica que aquesta via consisteix en 
obrir un expedient a cada pis buit, el qual té un cost que anirà a càrrec del titular del pis. 
Planteja que potser aquesta seria una via a explorar. 
 
Manifesta que si voten en contra de la moció encara que estiguin d’acord amb el fons, caldria 
buscar la manera per tal que la forma i el fons s’acoblin, sinó pensaran que en realitat tampoc 
estan d’acord amb el fons i no tenen voluntat per arreglar el problema. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que a vegades es fan 
propostes que en realitat busquen un altre objectiu, com creu que és el cas d’aquesta moció 
que en el fons el que vol és gravar amb recàrrec l’IBI als propietaris –majoritàriament persones 
jurídiques com bancs, promotors o immobiliàries- que mantenen fora del circuit de venda o de 
lloguer un gran nombre d’habitatges buits. 
 
Amb tot, diu que aquest possible recàrrec requereix un reglament que encara no ha estat 
elaborat. ERC proposa que des d’aquest Consistori, o bé a través de l’Associació Catalana de 
Municipis o la Federació de Municipis de Catalunya, s’insti perquè s’elabori. 
 
És cert que a Manresa i a d’altres poblacions ja existeixen subvencions en l’IBI, però 
assenyala que són de caràcter social per a la gent gran, joves, persones amb rendes baixes, 
pensionistes, famílies nombroses o monoparentals, o de caràcter excepcional amb motiu 
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d’obres de gran envergadura. Però el que aquesta moció està proposant és subvencionar a 
tots els propietaris que tinguin pisos en els que hi visqui algú, independentment del seu nivell 
de renda o de la naturalesa de l’ocupació. Entén el motiu i estan d’acord amb aquest, però 
troben la proposta una mica estrambòtica i pensa que s’haurien de buscar mecanismes per a 
l’objectiu real que es persegueix. Per això no votaran a favor, atès que veuen la mesura una 
mica rocambolesca. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municipal del PSC, diu que si al 2009 el seu 
grup municipal estava d’acord amb el rerefons d’una moció bastant similar a la que ara es 
discuteix, ara també ho estan. Entenen el que la CUP demana però al seu parer considera que 
la moció és una mica desendreçada i que li manca més explicació i rigorositat respecte el que 
és el context actual envers aquest tema. 
 
Diu que el senyor Josep M. Sala ha explicat abans com es defineix l’IBI en la Llei d’Hisendes 
Locals i les bonificacions que poden fer els règims locals. Diu que existeixen reduccions per a 
l’habitatge protegit, per a les famílies nombroses, etc. Comenta que si es revisen aquests 
criteris amb relació a l’empadronament, a si són primeres residències, en funció de la renda 
familiar, etc. pensen que no és un criteri massa coherent que un habitatge que no tingui ningú 
empadronat hagi de pagar un IBI superior a un altre que sí que estigui habitat. Diu que no està 
del tot clar què es considera un habitatge desocupat, perquè poden haver casos de pisos 
desocupats que siguin de persones grans que, malauradament, a causa d’una malaltia 
estiguin vivint a casa dels fills. Estan d’acord que hi ha un parc important de pisos a Manresa 
en mans de promotores i entitats bancàries que podrien estar disponibles a uns preus més 
assequibles per a tothom, per tant, creu que es poden buscar solucions per garantir el dret a 
l’habitatge però no pensa que la manera que suggereix la CUP sigui la fórmula adequada. Per 
això, proposa que els tots els partits pensin la manera de solucionar aquesta problemàtica i, 
pel que fa a la proposició, diu que el seu grup la votarà en contra. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, agraeix a la resta de 
grups que han intervingut perquè diu que, entre les seves aportacions i la interpretació de la 
llei, gairebé ja li han fet la intervenció que en principi li tocaria fer a ell. 
 
Encara que entenen la finalitat de la CUP i que podrien trobar molts punts d’acord, diu que la 
proposta no s’aguanta per enlloc i pensa que fins i tot ells mateixos ho reconeixen. Dir que es 
donaran subvencions de caràcter general sobre un impost que és estatal, que a més a més la 
llei diu específicament que no s’hi poden donar subvencions, és entrar en un joc de disbarats. 
També diu que estan confonent les coses quan agafen com a referència l’excepcionalitat que 
es va fer creant unes bases particulars reguladores per ajudes econòmiques de naturalesa 
social destinades a fer front a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys. 
 
En el fons, la idea és molt clara i és la mateixa que es va plantejar l’any 2009. Pensa que 
aquesta moció potser només és una excusa per tornar a parlar d’aquest tema en aquest Saló 
de Plens, perquè la proposta que plantegen no s’aguanta per enlloc i no hi ha cap manera de 
buscar un argumentari que ajudi a tirar-la endavant. Ara bé, si el que pretenien era que se’n 
parlés, ho troba correcte. Insisteix que no es pot utilitzar els ajuts per a les plusvàlues com a 
precedent perquè no són comparables sota cap concepte. 
 
Diu que estan oberts a qualsevol proposta de qualsevol grup que pugui ajudar a buscar una 
fórmula que permeti forçar la màquina dins de la legalitat per tal que es posin al mercat els 
pisos buits -bàsicament els d’institucions financeres, corporacions i empreses immobiliàries 
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(no s’haurien de tenir en compte els pisos buits que algunes famílies reserven per als seus 
fills)-. 
 
Creu que no és un problema de preu perquè últimament s’han estat fent operacions a Manresa 
baixant el 30 i el 40% del valor dels pisos i encara ha estat complicat vendre’ls.  
 
Comenta que el que la CUP ha explicat al diari i el que diu en la seva moció no és ben bé el 
mateix, i, per tant, troba que hi ha un desmanec d’idees important. 
 
Finalment, reitera que en el fons hi trobarien punts d’acord però que per la forma el grup de 
CiU votarà desfavorablement la moció. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu al senyor Pere Culell 
que, més que una proposta rocambolesca, és una proposta imaginativa. 
 
Tampoc s’esperava que la senyora Ruth Guerrero li parlés del cas de les persones grans que 
amb motiu d’una malaltia deixin temporalment el seu pis buit perquè el problema de 
l’especulació no és aquest precisament; en tot cas podria ser una afectada col·lateral, però si 
cal, aquestes famílies podrien empadronar a algun membre de la família en aquest pis.  
 
Sobre el que ha dit el regidor Josep M. Sala referent a que el que la CUP va explicar al diari 
era diferent del que han dit avui, comenta que al diari ho han recollit com han volgut i insisteix 
en que se’ls va explicar el mateix que han explicat avui. 
 
El senyor Josep M. Sala ha dit que no es pot compensar un impost amb una subvenció, però 
diu que aquest Ajuntament ho ha fet i, per tant, el raonament jurídic és exactament el mateix, 
una altra cosa és la complexitat d’un i l’altre cas. Diu que la base hi és, però que després hi ha 
la voluntat de desenvolupar-ho, de buscar tota la potencialitat d’aquesta fórmula o de no fer-
ho. 
 
Finalment, assenyala que li ha semblat entendre que l’equip de govern s’ha compromès a 
buscar una fórmula per solucionar aquest problema i, per tant, en demanaran comptes d’aquí 
a un temps. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, insisteix que el 
plantejament que fa el senyor Adam Majó d’intentar relacionar com a precedent el que es va 
fer amb les plusvàlues no és correcte. Precisament per això, li ha parlat del context i li ha llegit 
el títol exacte del que es va fer. Diu que són unes mesures excepcionals i puntuals, amb una 
finalitat estrictament social –persones que arriben a ser desnonades i que no poden fer front a 
les seves obligacions-. A més a més, comenta que no totes les persones que han presentat 
sol·licitud són susceptibles de ser beneficiades per aquest tipus d’ajudes perquè n’hi ha que no 
compleixen tots els requisits de les bases, tot i que s’està fent un esforç per ser el màxim de 
generosos amb les mateixes. Demana al senyor Adam Majó que no barregi una norma de 
caràcter general i que no es pot assumir sota cap concepte, amb una limitació excepcional i 
puntual, raonada i amb finalitat social. Insisteix que les ajudes a persones desnonades per fer 
front a les plusvàlues no és un precedent i tampoc és comparable amb el que la CUP està 
plantejant.  
 
Per altra banda, el senyor Josep M. Sala diu que abans ha fet referència que estaven oberts a 
escoltar les posicions de qualsevol grup de la Corporació que tingui aportacions per intentar 
trobar una via, però en cap cas ha dit que l’equip de govern es comprometia a estudiar-ho i a 
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trobar una via. Comenta que amb relació a aquest tema tots els grups hi estan implicats i cal 
veure si són capaços de trobar una via dins de la legalitat. En aquesta tasca s’ha d’actuar amb 
criteri, essent raonables, justos i equitatius, i no es poden generar expectatives davant de 
situacions que ja són prou traumàtiques perquè la gent es pensi que és fàcil i que és l’equip de 
govern qui decideix. Assenyala que amb això, la feina la tenen tant l’equip de govern com 
l’oposició, i consisteix en trobar una possible solució dins de la legalitat, la qual cosa voldrà dir 
que tots els informes tècnics hauran de ser favorables i els diferents grups ho hauran de veure 
socialment correcte (perquè es podrien fer molts disbarats en aquest tema). Diu que no és un 
problema d’imaginació sinó de racionalitat i pensa que cal ser molt racionals si s’intenten fer 
coses de l’envergadura del que la CUP està proposant. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.4 a votació i el Ple la rebutja 
per 23 vots negatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 2 vots 
afirmatius (2 GMCUP). 
 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per declarar el mercat dels dissabtes de 

la plaça Major activitat d’especial interès públic. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el mercat de verdures i producte fresc que té lloc els dissabtes al matí a la Plaça 
Major és el més antic de la ciutat i es manté viu després de molts segles d’existència. 
 
Atès que en aquest mercat s’hi posen a la venda fruites i verdures de proximitat i que això 
ajuda a posar en valor el regadiu de Manresa, l’anella verda i l’agricultura de la comarca. 
 
Atès que aquest mercat té un valor cultural i paisatgístic que el converteix en un atractiu 
turístic destacable. 
 
Atès que aquest mercat contribueix a millorar l’oferta comercial del centre històric de la ciutat 
en benefici dels veïns i comerciants. 
 
Atès que massa sovint, quan a la Plaça Major s’hi celebra alguna altra activitat, es trasllada 
aquest mercat setmanal i que això suposa un perjudici per paradistes i compradors. 
 
Proposa: 
 
1. Que es declari el mercat dels dissabtes de la Plaça Major activitat d’especial interès públic. 
 
2. Que es faci una campanya de promoció del mercat dels dissabtes a la Plaça Major i que es 
faci compatible la seva realització setmanal amb les possibles activitats extraordinàries que es 
puguin celebrar a la plaça.” 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 6.5, que es transcriu 
a continuació: 
 
“A l’acord 2, afegir l’incís “sempre que sigui possible”, de manera que quedi redactat de 
manera següent: 
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Que es faci una campanya de promoció del mercat dels dissabtes a la Plaça Major i que es 
faci compatible la seva realització setmanal, sempre que sigui possible, amb les activitats 
extraordinàries que es puguin celebrar a la plaça.” 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el motiu pel 
qual han presentat aquesta proposició surt de la sensació que el mercat dels dissabtes a la 
Plaça Major no té ni el reconeixement, ni el recolzament, ni el respecte que es mereix, tant per 
la ciutat com per l’Ajuntament. 
 
Recorda que és el mercat més antic de la ciutat, un mercat que es manté viu desprès de molts 
segles, que dóna vida a l’anella verda i al regadiu tant de la ciutat com de la comarca, venent 
productes de proximitat.  
 
Diu que aquest mercat té un valor cultural i paisatgístic que el converteix en un atractiu turístic. 
 
Manifesta que massa sovint quan s’hi celebra alguna altra activitat a la Plaça Major, es 
trasllada aquest mercat, la qual cosa suposa un perjudici tant pels propis paradistes com pels 
compradors, situació que és urgent i necessari revertir. 
 
Per això proposen que es declari el mercat dels dissabtes a la Plaça Major, activitat d’especial 
interès públic, que es promocioni i que s’intenti fer prevaldre la seva ubicació setmanal i el seu 
horari davant d’altres possibles activitats que es facin a la Plaça. 
 
Pel que fa a l’esmena que proposa l’equip de govern, d’afegir a la proposició “sempre que sigui 
possible”, l’accepten i demanen el vot favorable a la proposició. 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, manifesta que l’equip de govern 
recolzarà la proposició, amb la incorporació de l’esmena presentada. 
 
Diu que des de fa dos anys la regidoria de Comerç ha potenciat la singularitat d’aquest mercat, 
intentant trobar nous paradistes, passant dels set que hi havia inicialment a ser dotze. Els nous 
paradistes que s’han incorporat són de pesca salada, de pa i coques, d’embotits, de vins i olis i 
de iogurts. 
Des de la regidoria s’està fent l’esforç perquè el mercat sigui viu i tingui més presència, la qual 
cosa ha permès que en aquests darrers mesos s’hagi incrementat l’activitat, beneficiant-se tant 
els propis paradistes ubicats a la Plaça, com el comerç del voltant. 
 
També s’ha fet un esforç perquè el mercat s’hagi de desplaçar les mínimes vegades possibles, 
combinant-lo amb activitats que s’han fet a la Plaça Major, com el volei-platja, o per la 
celebració del Tricentenari i fins i tot el dissabte passat que era festiu es va passar a fer el 
divendres.   
 
A vegades ha estat impossible no haver de traslladar el mercat, sobretot per tradicions molt 
arrelades a la Plaça Major i al Centre Històric, com la Fira Mediterrània, la Fira de l’Aixada o la 
Fira de Santa Llúcia. 
 
Des de l’equip de govern es comprometen que sempre que sigui possible es mantindrà la 
ubicació del mercat a la Plaça Major, continuant potenciant-lo i si en algun moment se’ls ha de 
desplaçar, se’ls avisarà amb l’antelació suficient i amb una bona coordinació per causar les 
mínimes molèsties, tant pels paradistes com pels usuaris. 
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Votaran favorablement la proposició amb la incorporació de l’esmena.  
  
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el mercat 
dels dissabtes a la Plaça Major és una aposta ferma de la ciutat. 
 
Diu que el tema dels mercats és important tant el de la Plaça Major com els de la resta de 
mercats de la ciutat, sobretot per la venda de productes de proximitat, donant-li tot el 
recolzament que sigui necessari ja que afavoreix tant al propi mercat com a l’entorn més 
immediat. 
 
Entenen que hi pot haver elements d’excepcionalitat que facin que s’hagi de desplaçar ja que 
seria difícil compaginar diferents activitats tal i com ha explicat la regidora senyora Gratacós. 
 
El GMPP votarà a favor de la proposició amb la incorporació de l’esmena.  
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que totes les places 
majors de les viles són uns dels indrets més importants. 
Dotar d’activitat aquestes places és vital per mantenir la vida al nucli antic i si s’afegeix el fet 
que es venen productes de proximitat, per una banda es revitalitza i dinamitza i per una altra 
banda es treballa amb productes propis de la zona, ajudant els productors locals i potenciant el 
valor dels seus productes. 
 
Demana la màxima imaginació per poder lligar l’activitat d’una festa amb el propi mercat, però 
entenen que no sempre és possible. 
 
El GMERC votarà a favor de la proposició. 
  
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.5 a votació, amb 
l’esmena incorporada, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, 
es declara acordat el següent:  
 
“Atès que el mercat de verdures i producte fresc que té lloc els dissabtes al matí a la Plaça 
Major és el més antic de la ciutat i es manté viu després de molts segles d’existència. 
 
Atès que en aquest mercat s’hi posen a la venda fruites i verdures de proximitat i que això 
ajuda a posar en valor el regadiu de Manresa, l’anella verda i l’agricultura de la comarca. 
 
Atès que aquest mercat té un valor cultural i paisatgístic que el converteix en un atractiu 
turístic destacable. 
 
Atès que aquest mercat contribueix a millorar l’oferta comercial del centre històric de la ciutat 
en benefici dels veïns i comerciants. 
 
Atès que massa sovint, quan a la Plaça Major s’hi celebra alguna altra activitat, es trasllada 
aquest mercat setmanal i que això suposa un perjudici per paradistes i compradors. 
 
Proposa: 
 
1. Que es declari el mercat dels dissabtes de la Plaça Major activitat d’especial interès públic. 
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2.  Que es faci una campanya de promoció del mercat dels dissabtes a la Plaça Major i que es 
faci compatible la seva realització setmanal, sempre que sigui possible, amb les activitats 
extraordinàries que es puguin celebrar a la plaça.” 
 
 
L’alcalde assenyala que, tal i com es va acordar en la Junta de Portaveus, les proposicions 6.6 
i 6.8 es defensaran conjuntament però es votaran de forma separada. 
 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP arran dels moviments sísmics produïts 

a les terres del Sènia per la planta Castor. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
 
“El 2 d’agost de 2007 es publicava al BOE, el projecte Castor, consistent en la creació d’un 
dipòsit de gas mar enllà, aprofitant un jaciment petrolífer esgotat, que mitjançant un gasoducte, 
traslladés el gas fins al terme municipal de Vinaròs (el Baix Maestrat) des d’on es realitzarien 
les operacions d’explotació d’aquest dipòsit. 
 
Des d’aquell mateix moment, veïns i veïnes de les comarques de les Terres del Sénia van 
organitzar-se i mobilitzar-se per alertar a la ciutadania i a les institucions dels greus perills que 
podia representar la implementació d’aquest projecte. Finalment, però, el projecte es va dur a 
terme. 
 
En les últimes setmanes s'ha fet patent la nocivitat del Projecte Castor. Un impacte sismològic 
que l'oposició ciutadana ja va denunciar l'any 2009, quan els estudis sismològics que també 
demanava l'Observatori de l'Ebre van quedar en paper mullat. El sistema calcari que forma el 
“dipòsit” d'emmagatzemament Castor té centenars de falles, no només la Falla Amposta. Tal i 
com anunciava l'Institut Geològic de Catalunya, en una nota el passat 4 de setembre, els 
terratrèmols percebuts per la població són el resultat del moviment centimètric de falles 
quilomètriques. 
 
A més d'aquesta afectació mediambiental també cal denunciar l'impacte que aquesta 
instal·lació té sobre la pesca i l'agricultura, dos dels pilar econòmics del territori del Sénia. La 
modificació dels hàbits de pesca dels pescadors i també l'afectació que aquest procés té sobre 
la mateixa fauna subaquàtica. A més, el procés d'injecció i extracció de gas requereix d'uns 
processos que generen enormes quantitats de CO2 i d'altres elements tòxics, totalment 
incompatibles amb les exigències mediambientals que se'ls requereixen als citricultors per 
poder comercialitzar els seus productes. 
 
I, per no dir, del risc que representa aquesta planta per la seva ubicació geogràfica.  
Amb tres centrals nuclears i una central tèrmica de cicle combinat instal·lades sobre terrenys 
inestables i el segon complex petroquímic més gran d’Europa, en una àrea que podria ser 
afectada per un terratrèmol de determinada escala. 
 
El projecte Castor trenca dràsticament amb un model energètic renovable i sostenible. Malgrat 
que puguem entendre el gas natural com un vector de transició cap un model totalment 
renovable, tal i com es fa a Dinamarca, en aquest cas no estem parlant d'una transició sinó 
d'un model que aposta pel gas natural de forma eterna. També cal denunciar un model basat 
en grans infraestructures lluny dels centres de consum. 
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Pel que fa a la vesant econòmica, aquest projecte ha tingut un sobrecost en el seu pressupost, 
passant dels 500 M€ inicials als 1.300 M€. La Comisión Nacional de la Energia (CNE) ja va 
advertir, amb un informe el 7 de març del 2012, que aquest sobrecost podia venir donat per 
“assignació mitjançant mecanisme no concurrencials de determinades partides de la inversió”. 
 
En aquest mateix informe ja es denunciava que el dèficit en el sector gasístic era una novetat, 
a diferència del sector elèctric. S'apuntava a dos factors essencials, d'una banda el creixement 
de costos regulats, per exemple un projecte com el Castor, d'altra banda al descens de la 
demanda de gas, de més d'un 25 %. Malgrat tot això l'Estat espanyol encara no ha fet cap 
auditori financera sobre el projecte. 
 
Però, més enllà dels costos de construcció i posada en funcionament d’aquesta planta, el 
dubte que plana ara, és qui haurà de pagar el projecte si, finalment, el projecte Castor no es 
posa en funcionament. Sobre aquesta qüestió, cal tenir en compte que el desmantellament de 
la Central Nuclear de Vandellòs I, l’hem estat pagant els ciutadans i ciutadanes durant molts 
anys. No es pot permetre que els beneficis sigui privats, i els costos públics. 
  
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de 
Manresa proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Que l’Ajuntament de Manresa demani al govern espanyol l’aturada definitiva de 
l’activitat del projecte Castor, i el seu posterior desmantellament, així com que es depurin 
responsabilitats per aclarir quins són els responsables i qui ha d’assumir el cost del seu 
desmantellament.  
  
Segon.- Que l’Ajuntament de Manresa demani al govern espanyol la paralització immediata de 
l’activitat de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó, fins que no s’estabilitzi aquest episodi 
sísmic i s’analitzi de forma rigorosa el risc que comporta i com afecta aquesta activitat sísmica 
ne l’actualitat i en el futur, a aquestes instal·lacions.  
 
Tercer.- Fer arribar aquests acords al govern de l’Estat espanyol, al govern de la Generalitat 
de Catalunya, al govern de la Generalitat del País Valencià, a la Comisión Nacional de Energia 
i al Consejo de Seguridad Nuclear.” 
 
 
6.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’aturada definitiva i desmantellament 

del projecte Castor. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per 
tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de l’Ebre, 20 
quilòmetres mar endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que 
aprofita un jaciment petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 
quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una planta 
d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més 
propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km).  
 
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar 
i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta 
oposició social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.  
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Des d’aquesta Plataforma, des de l’Ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, s’han presentat diverses denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al 
Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre els 
dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes 
s’assegurava que es complien els requisits i la normativa vigent. 
 
Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de 
l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari per 
ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en 
funcionament ha estat la injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou 
petrolífer que ara està ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les 
demandes del mercat interior. De fet, s’esperava que pogués atendre un quart de la demanda 
de gas natural de l’Estat durant un període aproximat de 50 dies.  
 
Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas matalàs, 
volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es 
pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013. 
Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia 
una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del 
Delta, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de 
Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels 
quals ha arribat a 4,2 graus en l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de 
setembre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del 
magatzem de gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre 
els moviments sísmics. 
 
En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin 
aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada 
que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi 
Ambient, en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del 
projecte un estudi sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. També 
l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de 2007, havia alertat l’empresa promotora de la 
conveniència de controlar oportunament els canvis sísmics que podria provocar a la zona 
d’injecció de gas al dipòsit; i demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres 
necessaris abans, durant i després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada 
la Declaració d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per 
avaluar els riscos sísmics associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués una 
valoració de l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present . 
 
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats 
per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de 
transparència i informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola 
envers la ciutadania i les institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les 
administrativament afectades, el Grup municipal d’Esquerra Manresa proposa al Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas 
submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en funcionament  
no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d’igual magnitud o 
superior. 
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SEGON. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels municipis 
catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les 
institucions espanyoles i europees. 
 
TERCER. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que 
considerin part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima 
informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament  
l’activitat del magatzem de gas Castor. 
 
QUART. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre 
d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari de Medi Ambient 
de la Unió europea.” 
 
 
El senyor Adam Majó, president Grup Municipal de la CUP, comenta que amb la seva 
proposta demanen que l’Ajuntament de Manresa es posicioni a favor de clausurar o suspendre 
l’activitat del projecte Castor que és un dipòsit de gas en el subsòl marí davant de la costa a 
prop de la desembocadura de l’Ebre i del riu Sènia. Les causes de la proposta vénen perquè 
darrerament s’han detectat terratrèmols en les comarques més properes, els quals han tingut 
una importància destacable i posen en perill les construccions i, fins i tot, si s’elevés el seu 
grau, la vida de les persones que hi viuen. Sobretot per això, creuen que l’Ajuntament de 
Manresa, en solidaritat amb aquestes comarques, ha de posicionar-se a favor de la suspensió 
d’aquest projecte. 
 
A més a més, assenyala que també hi ha un interès propi perquè hi ha sobre la taula la 
construcció d’un projecte molt semblant al subsòl de la comarca del Bages, concretament 
aprofitant l’espai deixat per la sal potàssica extreta a les mines de Balsareny i Sallent. La CUP 
està especialment preocupada perquè el que s’ha produït a la costa propera a la 
desembocadura de l’Ebre i el Sènia -que ningú preveia i que tothom deia que no passaria mai i 
finalment ha passat- pugui esdevenir-se a la nostra comarca. 
 
Assenyala que la proposta de la CUP i la que presenta ERC és molt semblant però la de la 
CUP especifica també la necessitat d’aturar l’activitat nuclear d’Ascó i Vandellós fins que no es 
resolgui l’aturada de la plataforma marina del projecte Castor. Pensa que hi haurà qui podrà 
considerar que és una mesura exagerada o alarmista i segurament és el mateix que devien dir 
els enginyers de Fukushima pocs mesos abans que passés el que va passar. Per això 
entenen que amb la qüestió nuclear qualsevol precaució és poca i els sembla que quan hi ha 
activitat sísmica molt a prop d’una central nuclear és bo que l’activitat nuclear s’aturi. Per això, 
volen mantenir aquest punt de la moció en què es demana també l’aturada d’Ascó i Vandellós. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comença amb l’explicació 
breu de la cronologia dels fets que s’han esdevingut fins que al setembre d’enguany han 
paralitzat momentàniament el projecte Castor. Diu que el relat dels fets serveix per veure com 
de malament es poden arribar a fer les coses i com d’inverosímil és aquest projecte que neix el 
2007 i que té per objectiu omplir amb gas uns dipòsits de petroli que s’havien exhaurit.  
 
Explica que el 2007 el Ministeri d’Indústria va presentar el projecte i al cap de poc temps 
l’Observatori de l’Ebre va alertar l’empresa promotora de la conveniència de controlar també 
els canvis sísmics, ja que fins aleshores l’única cosa que se’ls havia demanat era un informe 
d’impacte ambiental. 
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A l’octubre de 2009, la Generalitat de Catalunya, alertada per l’Institut Geològic de Catalunya, 
va demanar de forma oficial que es valoressin els riscos sísmics associats a aquest projecte i 
va presentar la valoració de l’esmentat institut. El govern central va desestimar completament 
aquesta petició. 
 
Al 2013 continuen havent-hi plataformes -com la Plataforma de l’Ebre- que insisteixen en 
aquesta petició. Pensa que si des del 2007 tantes entitats han alertat dels perills, qualsevol pot 
pensar que alguna cosa deu haver-hi.  
 
Vol deixar clar que, d’entrada, ERC no està en contra dels dipòsits de gas. De fet, diu que a 
Europa s’utilitzen les cavitats naturals i és la forma més segura d’emmagatzematge. Explica 
que aquesta activitat consisteix en injectar pressió sota el subsòl i des d’un principi se sap que 
això només pot produir moviments en el cas que hi hagi una falla justament a sota del lloc 
exacte on es fa. Per això li sorprèn tant, perquè a la web de l’lCME es veu que aquesta 
Plataforma cau just sobre una de les falles més grans que hi ha davant de la costa de Vinaròs i 
Alcanar. 
 
Li sembla que l’interès econòmic ha passat per sobre de l’interès mediambiental i la seguretat 
de les persones, sobretot després que s’hagin produït centenars de sismes –el més gran dels 
quals va arribar a 4,2 en l’escala de Richter-. 
 
Han dit que aquests moviments no aniran a més, però també podria ser que perduressin en el 
temps. Com que no hi ha cap tipus de seguretat i davant el fet que no hi ha evidències que 
això hagi acabat, demanen que s’aturi el projecte Castor immediatament i de forma perpètua. 
 
Comenta que també estan preocupats pel dipòsit de gas natural que hi ha a la zona de 
Balsareny i Navàs. Com ha dit abans, l’únic problema que hi pot haver amb un dipòsit de gas 
és que estigui a sobre d’una falla i en aquests moments se sap que hi ha algunes falles a uns 
quants quilòmetres d’aquesta zona. Per això han demanat que es torni a fer un altre informe 
sísmic, per determinar si hi podria haver alguna falla desconeguda en el lloc on ha d’anar el 
dipòsit. Diu que no es coneixen totes les falles, pot ser que encara n’hi hagi alguna que no 
estigui inventariada i que no s’hagi estudiat. 
 
Per últim, diu que els hauria agradat consensuar un text amb la CUP perquè estan totalment 
d’acord amb tot el que fa referència al projecte Castor i perquè també volen que es paralitzi. 
Amb tot, no volen que es barregin conceptes i que es posi tot dins d’un mateix sac, perquè 
sinó, no s’acaba arreglant res. Diu que davant l’evidència d’algun moviment el protocol permet 
que es tanquin les centrals nuclears, però avui és prioritari demanar al govern que tanqui el 
projecte Castor i sobre les centrals se’n pot parlar en un altre moment. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, apunta que, arran dels 
moviments sísmics de les terres de la Sènia i de l’Ebre produïts pel projecte Castor, hi ha 
hagut un bombardeig d’informacions de tota mena, sovint fosques i contradictòries. Per tant, el 
primer que cal és demanar transparència, informació fiable i responsabilitats. Té clar que les 
terres de l’Ebre lluiten contra un enemic invisible. El Castor és una mala publicitat i els sismes i 
la mala informació irrita una terra ja de per si castigada que, com diuen els de la Plataforma en 
defensa de les terres de l’Ebre, “són la perifèria de la perifèria”. Per tant, ja no és el que està 
passant sinó el que la gent diu que pot passar i com afectarà això al turisme i a la pesca. Diu 
que l’eslògan turístic de la zona és el de que són “un jardí al costat del mar”. Diu que és una 
terra de llagostins i de taronges, i és així com voldrien que els veiessin des de fora i no pas 
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associats a aquestes indústries de poc valor afegit i pocs llocs de treball. El resultat és una 
inestabilitat emocional conseqüència d’una sèrie de desencerts tant tècnics com polítics, 
situació també coneguda a prop nostre amb el barri de l’Estació de Sallent, amb l’esllavissada 
de l’autopista Manresa-Terrassa, amb el barri del Carmel a Barcelona, etc. En definitiva, diu 
que faltaven estudis adients pel que fa a l’estructura del subsòl.  
 
Comenta que actualment la intensitat i la freqüència dels moviments sísmics ja s’han aturat i 
cal defugir de visions catastrofistes. Tot i això, creu que cal protestar i aclarir què ha passat 
perquè no es torni a produir. Les entitats veïnals i els ajuntaments preveuen una nova etapa 
de lluita contra el dipòsit de gas i també el pla hidrològic, així com la ciutadania que reclama 
constantment el seu tancament. 
 
Pensa, com diu el geòleg Josep M. Mata, que s’ha d’exigir que s’estudiï bé el subsòl abans de 
fer dipòsits de gas al Bages per evitar l’angoixa i altres problemes emocionals de les persones.  
 
Així doncs, per tot el que ha explicat, diu que el vot del PSC serà favorable a la proposició que 
ha presentat ERC –la 6.8-, però no a la que ha presentat la CUP –la 6.6-, sobretot per l’acord 
2 sobre la paralització immediata de l’activitat de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, diu que, tal i 
com demana la CUP, l’Ajuntament de Manresa es posicionarà en l’afer del projecte Castor i ho 
farà en el sentit de la proposta que ha presentat ERC i que en part, és la que fa la CUP en el 
primer punt de la seva moció. Pel que fa referència al cessament de les activitats de les 
centrals nuclears entenen que existeixen protocols propis de les centrals nuclears que donen 
resposta a aquest i altres problemes que puguin sorgir. 
 
Així doncs, repeteix que es posicionaran a favor de la proposta d’ERC per demanar al govern 
espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí i també demanar al 
govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i la defensa dels municipis catalans. A la 
vegada, demanar a l’empresa promotora del projecte, Castor, i al govern espanyol que 
considerin part afectada els municipis catalans. 
 
Diu que no és expert en aquests temes i, per tant, des del punt de vista tècnic té dificultats per 
poder analitzar a fons tot aquest projecte, però creu que és important matisar i no desacreditar 
els dipòsits de gas. En aquesta Sala s’ha comentat que els dipòsits de gas s’utilitzen a molts 
llocs d’Europa i són una alternativa a considerar, però les coses s’han de fer bé. Diu que el 
projecte Castor és un exemple clar que les coses no s’han fet bé, i si en l’informe de l’impacte 
mediambiental no es va establir que calia fer un estudi dels possibles moviments sísmics just 
en el punt neuràlgic d’una falla, la lògica s’escapa. En aquest cas, això no es va tenir en 
compte i ara es té el problema que es té. Diu que d’aquesta situació se n’ha d’aprendre i 
prendre bona nota.  
 
Vol deixar clar que el projecte Castor és aquest cas concret i aquesta especificitat, però que 
altres dipòsits de gas, com el que es pot plantejar a Balsareny o altres, seran casos diferents.  
 
Per tot plegat, el vot de CiU serà favorable a la proposició d’ERC i contrari a la proposta de la 
CUP. 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.6 del GMCUP a votació i el 
Ple la rebutja per 21 vots negatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP), 2 vots 
afirmatius (2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC). 
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Seguidament, l’alcalde sotmet la proposició 6.8 del GMERC a votació i el Ple l’aprova per 23 
vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 2 abstencions ( 2 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP en contra de la Reforma del Codi Penal 

sobre el dret al propi cos. 
 
Aquesta proposició ja s’ha discutit anteriorment, justament al principi del punt 6 i després de la 
votació del dictamen 5.2.2. 
 
 
6.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’aturada definitiva i desmantellament 

del projecte Castor. 
 
Aquesta proposició s’ha discutit conjuntament amb la proposició 6.6, i s’ha tractat a 
continuació del punt 6.5 de l’ordre del dia. 
  
 
6.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Carles Mateu Blay i contra els 

atacs lingüístics al País Valencià. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El passat 23 de desembre de 2012, el ciutadà d’Almenara Carles Mateu Blay va patir un 
tracte vexatori i insultant per part d’una parella de la guàrdia civil, en un control rutinari, pel fet 
de parlar valencià i negar-se a canviar de llengua, quan un dels guàrdies civils li va etzibar: “A 
mi, hábleme en español, que estamos en España”. De fet, la situació va acabar amb una 
denúncia a en Mateu Blay per no portar el cinturó de seguretat, per no usar l’armilla reflectant i 
per negar-se a sotmetre’s al control d'alcoholèmia. A més, se’l va acusar d’un delicte de 
desobediència a l’autoritat, d’acord amb l’article 383 del Codi Penal.  
 
Per aquest motiu, el dia 24 de gener el ciutadà d’Almenara va haver de sotmetre’s a un judici 
ràpid als jutjats de Castelló, que va prosseguir el dia 3 de gener i va quedar vist per a 
sentència. La sentència, que es va conèixer el divendres 18 de gener, malgrat la falta de 
proves evidents que corroboraren la versió dels guàrdia civils, absol Carles Mateu Blay del 
delicte de desobediència, però li atribueix ser autor d’una falta contra l’ordre públic, d’acord 
amb l’article 634 del Codi Penal. D’acord amb el text de la sentència, és ben clar que l’únic 
fonament jurídic en què es basa és la presumpció de veracitat que s’atribueix als cossos i 
forces de seguretat de l’Estat. En aquest sentit, resulta preocupant que esdeveniments com 
aquests, que es deriven del fet que el ciutadà hagi volgut fer ús de la llengua pròpia en la seva 
interlocució amb determinants funcionaris de l’administració espanyola, s’estiguin produint 
massa sovint a tot arreu de les terres de llengua catalana.  
 
El fiscal va recórrer la sentència i ara l'Audiència Provincial de Castelló l'ha revocada i ha 
acceptat les peticions del fiscal. L'Audiència ha dictat que Carles Mateu Blay sigui condemnat 
a sis mesos de presó per desobediència a l'autoritat i a una retirada del carnet d'un any i un 
dia, a més d'una sanció econòmica. 
 
Per tant, es fa necessari un posicionament clar i nítid de les institucions i de la societat civil en 
defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants. En altres paraules, que els qui han de 
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vetllar pels drets dels ciutadans els vulneren demostra, si més no, una manca d’ètica que les 
institucions democràtiques no poden tolerar. De fet, no hem d’oblidar que en aquest cas s’està 
vulnerant un dret fonamental: el dret a expressar-se en la llengua pròpia, que consagra l’article 
3.2 de la Constitució i l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia del País Valencià.  
 
A més, cal no oblidar que el dret a l’ús de la llengua pròpia està protegit per la Declaració 
Universal dels Drets Lingüístics, que va ésser aprovada per unanimitat al Congrés dels 
Diputats de Madrid i que forma part dels Drets Humans.  
 
Resulta indignant que en ple segle XXI els ciutadans valencians hagin de patir situacions 
pròpies d’èpoques que crèiem superades. Tanmateix, els esdeveniments que està patint en 
Carles Mateu demostren que, en massa estaments de la jerarquia político-administrativa 
espanyola, els tics i les actituds del franquisme s’han mantingut intactes. 
 
En definitiva, la coacció a un ciutadà per impedir que pugui fer un ús lliure i normal de la 
llengua pròpia, en aquest cas el valencià, constitueix un atemptat contra la democràcia i contra 
els drets de la ciutadania.  
 
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Expressar el suport del consistori al ciutadà d’Almenara Carles Mateu Blay Vàzquez, 
qui ha vist vulnerats els seus drets lingüístics. 
 
SEGON. Instar la Generalitat Valenciana i el Síndic de Greuges a prendre partit en el tema, 
atès que s’estan vulnerant els drets lingüístics fonamentals d’un ciutadà valencià, reconeguts 
per l’article 3.2. de la Constitució Espanyola i per l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia. 
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Direcció General de la Guàrdia Civil, al Ministerio del 
Interior, al Ministerio de Justícia, i a l’Ajuntament d’Almenara per tal que li faci arribar a Carles 
Mateu Blay Vàzquez.” 
 
 
La senyora Mireia Estefanell del Grup Municipal d’ERC, manifesta que han presentat la 
proposició en suport del senyor Carles Mateu Blay ciutadà d’Almenara del País Valencià. L’any 
2012 en un control de la Guàrdia Civil pel fet de parlar en valencià i negar-se a parlar en 
castellà va ser retingut durant tres hores i denunciat per un delicte de desobediència a 
l’autoritat, per no portar el cinturó de seguretat, i per no usar l’armilla reflectant.  
Segons va manifestar el senyor Mateu la sensació del ciutadà en veure una patrulla de la 
Guàrdia Civil és de temor d’haver-se d’enfrontar al braç armat d’un estat repressor, rèmora 
d’un passat obscur de tres-cents anys. 
 
En un primer judici va ser absolt, sentència revocada pel jutjat, basant la condemna en un fet 
que no s’ha produït, com era la negativa a fer la prova d'alcoholèmia, cosa que a l’atestat sí 
que es fa constar aquesta prova. 
 
Finalment l'Audiència ha dictat que Carles Mateu Blay sigui condemnat a sis mesos de presó 
per desobediència a l'autoritat i a una retirada del carnet de conduir d'un any i un dia, a més 
d'una sanció econòmica. 
 
Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana consideren que la condemna és un càstig 
polític pel simple fet de parlar en valencià, i diu que ens troben davant d’un nou cas de 
valencionofòbia, com els que malauradament es repeteixen massa sovint, com ja cantava el 



Acta de la sessió plenària núm. 11, de 17 d’octubre de 2013 169

grup Al Tall amb el seu Tio Canya, un home del poble que en parlar la seva llengua volien fer 
baixar el cap, per no parlar en llengua de forasters. 
 
Demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-n’hi més intervencions, sotmet la 
proposició 6.9 del GMERC a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 
GMERC i 2 GMCUP), 3 vots negatius (3 GMPP), i 6 abstencions (4 GMPSC i 2 GMPxC) i, per 
tant, s’aprova amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la incorporació de l’IBI a les bases 

reguladores dels ajuts de naturalesa social per fer front al pagament de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 21 de març de 2013, va aprovar inicialment les 
Bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a 
fer front a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
En aquestes bases es recullen les condicions que hauran de complir els beneficiaris d'aquesta 
ajuda. Entre elles s'hi recull que caldrà "estar al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament". 
 
La manca de recursos que condueix a la pèrdua de l'habitatge, fa que les famílies afectades 
tinguin pendents molts d'altres pagaments. Entre ells, sovint, els tributs municipals. 
 
Donada l'extremada vulnerabilitat en què es troben bona part de les famílies afectades pels 
processos de desnonament, el grup municipal d'Esquerra a Manresa  proposa al Ple de 
l'ajuntament de Manresa el següent 
 
ACORD 
 
- Incorporar l’ajut per al pagament de l’impost sobre béns immobles a les bases reguladores 
dels ajuts econòmics per fer front al pagament de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), perquè s’hi puguin acollir les persones i famílies 
afectades per processos de desnonaments o lliurament de l’habitatge com a dació en 
pagament de deutes, durant l’any el qual han hagut d’abandonar l’habitatge.” 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que presenten aquesta 
moció per proposar l’ampliació de les mesures de suport a les persones que poden perdre el 
seu habitatge, les quals es van acordar al desembre de 2011 amb la proposició per a la 
mediació en processos de desnonament.  
 
Diu que el passat mes de març, a proposta de l’equip de govern, es van aprovar les bases per 
subvencionar l’impost de la plusvàlua als afectats en casos de desnonament o de dació en 
pagament. En aquestes bases reguladores s’estableix la necessitat d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Ajuntament. El llarg procés que culmina amb la pèrdua de 
l’habitatge ve acompanyat sovint d’una ampli reguitzell de deutes, entre els quals els tributs 
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municipals. Per això, ERC proposa ampliar les bases reguladores de l’ajut esmentat i incloure-
hi el rebut de l’IBI de l’any en què han d’abandonar l’habitatge. Diu que també haurien volgut 
incloure les taxes que afecten a escombraries o guals però diu que això no és possible amb 
aquesta fórmula de la subvenció. Esperen que des dels Serveis Socials de l’Ajuntament es 
trobi la solució concreta per a cada cas. Finalment, demana el vot favorable dels assistents. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, explica que amb el seu 
grup han estat analitzat la moció que presenta ERC i comenta que la proposta que fan implica 
una modificació de les bases particulars reguladores, la qual cosa comporta un període de 
temps per a la seva tramitació que no està definit però que tampoc ha de ser massa llarg: 
després de l’aprovació de la modificació ve un termini d’exposició pública i, si no hi ha 
al·legacions, s’aprovaria definitivament i podria ser d’aplicació. Així doncs, tot i que es fa difícil 
dir a partir de quin dia es podria començar a aplicar, entenen que no trigaria més de 2 mesos. 
Lògicament, diu que votaran a favor. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.10 del GMERC a votació i el 
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i 3 
abstencions (2 GMPxC, 1 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït.  
 
Es fa constar que el senyor Ramon Bacardit del GMCiU, es trobava absent de la sala en el 
moment de la votació. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde sotmet a votació la prèvia i 
especial declaració d’urgència de l’assumpte sobrevingut presentat, la qual s’aprova per 
unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
7.1 Proposició amb caràcter d’urgència que presenta el Grup Municipal 
 Socialista  per modificar la Resolució núm. 10469 /2012 referent als  usuaris del 
 transport públic en autobús de Manresa i que afecta a les ordenances fiscals. 
 
El secretari presenta la moció amb caràcter d’urgència del Grup Municipal del PSC, de 17 
d’octubre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que els usuaris dels transport públic de viatgers en autobús de Manresa disposen d’una 
bonificació que permet l’ús il·limitat dels serveis que es presten a Manresa. 
 
Atès que per accedir a aquesta bonificació és necessària la tramitació d’un carnet acreditatiu i 
d’una targeta magnètica validadora, que tenen un cost fixat per la ordenança fiscal núm. 6, de 
6 euros cadascú d’aquests documents 
 
Atès que la Resolució esmentada determina uns criteris per l’obtenció d’aquesta documentació 
que permet la bonificació en el transport , criteris exposats en el Primer acord , punt 1 , 
supòsits A, B i C i que de forma resumida fixa el salari mínim interprofessional ( SMI ) com a 
quantitat màxima d’ingressos anuals per tenir dret a la bonificació. 
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Atès que la voluntat del Grup Municipal Socialista és la d’augmentar el nombre de persones 
amb dret a la bonificació en l’ús del servei d’autobús a Manresa, per raons de caràcter 
econòmic,  social i de foment del transport públic 
 
Atès que no és possible presentar de forma directa una esmena al dictamen d’ordenances 
fiscals per poder modificar de forma directa l’abast d’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 6, 
sense prèviament  modificar aquesta Resolució. 
 
El Grup Municipal Socialista presenta aquesta proposició amb caràcter d’urgència, motivada 
per l’oportunitat de debat i aprovació del dictamen d’ordenances fiscals, ja que afecta de forma 
directa a l’àmbit d’aplicació posterior de l’esmentat dictamen i proposa l’adopció dels següent 
acords : 
 
1 / Modificar la Resolució núm. 10469 de l’any 2012, que dicta les normes d’ús bonificat del 
transport públic de viatgers en autobús de Manresa en el sentit de fer constar en el punt 
Primer de l’esmentada Resolució i en els supòsits A, B i C que el llindar d’ingressos requerit 
per tenir dret a la bonificació serà el determinat pel Salari Mínim Interprofessional ( SMI ) 
incrementat en un 10%. 
 
2 /  I que de forma conseqüent aquesta modificació, anteriorment definida, a la vegada 
modifiqui l’àmbit d’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius, en l’article 6 , epígraf 10, i que la seva aplicació sigui vigent a partir 
de l’1 de gener del 2014.” 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, dóna les gràcies als 
regidors i regidores per acceptar la presentació de la moció amb caràcter d’urgència. 
Manifesta que el seu grup municipal pretenia presentar una esmena al dictamen d’Ordenances 
fiscals, concretament sobre l’Ordenança número 6. 
 
L’àmbit d’aplicació de l’Ordenança número 6 que es pretén modificar, fa referència a la taxa 
reguladora de l’expedició de documents administratius, afectant als criteris pels quals les 
persones accedeixen a la bonificació del transport públic del bus urbà de Manresa. 
Donat que l’Ordenança número 6 està supeditada a una resolució que fixava i predeterminava 
els requisits per obtenir una bonificació i aquesta requereix que per tenir dret a la bonificació 
serà el determinat pel salari mínim interprofessional com a màxim d’ingrés, el seu grup 
proposa presentar la moció per modificar la resolució perquè en els supòsits de la resolució, el 
llindar d’ingressos requerit per tenir dret a la bonificació, sigui el determinat pel salari mínim 
interprofessional més un increment del 10%, ampliant la franja econòmica que donaria dret a 
poder utilitzar el transport públic de Manresa per 12 euros l’any amb un nombre il·limitat de 
viatges. 
Creu que faran una bona tasca tant de caràcter econòmic i social, ampliant el col·lectiu de 
persones que podran utilitzar el transport públic urbà a un cost molt assequible, com la tasca 
de foment de l’ús del transport públic. 
 
Un cop modificada la resolució esmentada, a partir de l’1 de gener de 2014, l’àmbit d’aplicació 
de l’Ordenança número 6 permetrà que s’apliqui amb aquests nous criteris. 
 
Demana el vot favorable a la moció. 
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el seu 
grup la votarà favorablement, ja que va en una línia adequada, correcta i encertada, ja que 
fomenta el transport públic i el fet que possibilitarà que gent necessitada amb baixos ingressos 
tinguin a l’abast el transport públic de manera gratuïta. 
 
Tenint en compte que un salari mig està sobre els 800 euros, diu que es podria elevar l’import 
a la xifra dels 800 euros perquè la gent que treballa en el món del comerç pogués entrar en 
aquesta dinàmica. 
 
Votaran favorablement la moció independentment que s’accepti o no la seva última reflexió. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran a favor ja que 
en aquests moments hi ha molta gent que està passant per situacions econòmiques 
complicades. 
 
Creu que pot ajudar a potenciar el transport públic i diu que seria bo tenir algunes dades en el 
futur per veure si hi ha hagut un increment per poder establir eines futures en quant a 
potenciar el transport públic. 
 
Votaran favorablement a la moció. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, interpreta que amb la proposició es 
pretén no tant fomentar el transport públic com el fet de facilitar que la gent amb rendes més 
baixes i escassos recursos tingui la possibilitat d’utilitzar el transport públic. 
 
Creu que amb l’experiència d’un any es podrà saber quina diferència d’utilització hi ha amb 
número de carnets fets l’any 2013 i 2014 i analitzar altres possibilitats que es puguin brindar en 
un futur. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició amb caràcter d’urgència 7.1 a votació, i el Ple l’aprova per la 
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït.  
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -president 
i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els termes de l’art. 
22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 35, 36 i 37, que 

corresponen a les sessions dels dies 16 i 24 de setembre i 1 d’octubre de 2013,  
respectivament.  
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Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions dels dies 16 i 24 de setembre i 1 d’octubre de 2013,  
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als 
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els 
arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel 

Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari dóna compte dels escrits que justifiquen la recepció dels acords que es relacionen 
a continuació: 
 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

07-10-2013 Generalitat de 
Catalunya  

Direcció General de 
Política Lingüística 

Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa 
del català a la franja de ponent i per la supressió 
de les denominacions LAPAO i LAPAPYP de la 
Llei de Llengües  d’Aragó. (Ple 20-06-2013) 
 

 
 
11. PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 

L’alcalde aprofita per formular un prec a la Sala. Diu que, tot i que ja ho ha manifestat abans,  
insisteix que el respecte per les diferents opcions polítiques i els seus legítims representants 
ha de ser un objectiu de tots, però especialment dels 25 representants que han estat escollits 
pels ciutadans de Manresa. Troba que, massa sovint, alguns dels compareixents quan vénen 
per exposar les seves qüestions, no solen respectar alguns dels grups que formen part 
d’aquest Consistori. Malauradament, avui s’ha produït un fet d’aquest tipus i s’ha hagut 
d’aturar una votació. L’alcalde demana als propis grups que vetllin especialment perquè es 
respectin les opcions polítiques que han estat legítimament escollides i els representants que 
ostenten aquesta representativitat. Avisa que es compromet a suspendre la sessió en el 
proper Ple en què hi hagi algun insult durant l’exposició o la votació.  
 
És per això que demana que consti com a prec de la presidència que el proper compareixent, 
assessor de compareixent o grups que recolzen els compareixents, o bé respecten les forces 
polítiques que han estat legítimament escollides pels ciutadans o sinó el Ple serà suspès. 
 
 
11.1 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 10 d’octubre de 2013, sobre 

l’ampliació dels horts urbans. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
“1. El passat mes de juny aquest ajuntament va aprovar una moció a favor d'ampliar l'oferta 
d'horts urbans. En la moció l'equip de govern es comprometia a "la creació d’una comissió per 
al desenvolupament d’usos o activitats d’interès públic, i amb caràcter provisional, en els 
terrenys buits seleccionats amb la finalitat de regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social 
a l’entorn. Aquesta comissió estarà vinculada a les regidories de Medi ambient i sostenibilitat i 
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d’Urbanisme i paisatge i comptarà amb la presència de tècnics municipals i representants del 
teixit social de la ciutat." 
 
1.1 S'ha creat la comissió, o s'han començat a fer les gestions per crear-la? Quan es creu que 
entrarà en funcionament, si encara no ho ha fet? 
 
1.2 A part dels tècnics municipals, a qui més es convidarà a formar-ne part?”  
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, explica que s’ha 
creat una comissió de treball interna dins de l’Ajuntament entre les regidories de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Urbanisme i Paisatge, Participació, Joventut i Gent Gran, i Ocupació.  
 
Pel que fa a la comissió que s’esmenta en la moció del mes de juny, creu que entrarà en 
funcionament en els propers mesos. A part dels tècnics municipals, la intenció és convidar a 
les entitats veïnals, sobretot les entitats més properes als terrenys buits seleccionats més 
arrelades al territori en qüestió i que mostrin un interès per ser-hi. 
 
 
11.2 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, sobre la 

residència d’estudiants a la zona universitària. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
“2. Arran de la posada en funcionament de la residència d’estudiants a la zona universitària, 
l’ocupació de l’Alberg de joventut de Manresa s’ha vist reduïda fins a límits que podrien posar 
en perill la seva continuïtat.  
 
2.1 Quines gestions o propostes ha fet aquest ajuntament per tal de millorar les prestacions 
d’aquest equipament i fomentar-ne el seu ús?” 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora de Participació Ciutadana, Joventut i Gent Gran,  
explica que s’està mantenint una col·laboració constant i estreta amb l’alberg del Carme per 
promocionar les estades i, en concret, es porta a terme el programa Vacances en Família. Diu 
que aquest programa és un paquet que inclou allotjament i un calendari d’activitats per la ciutat 
i comenta que amb aquesta proposta s’han obtingut en 3 mesos una cinquantena 
d’allotjaments. A més, des de l’Oficina de Turisme, quan hi ha demanda d’allotjaments es dóna 
informació de l’alberg, i en un any s’han fet unes 200 redireccions cap allà. A tall d’anècdota, 
diu que avui mateix han fet una reserva de 50 places per un grup suís. 
 
Diu que aquest equip de govern té molt en compte l’alberg per al projecte Manresa 2022 i tot el 
que envolta el fet Ignasià. Concretament, fent referència a la Manresa Ignasiana, informa que 
s’ha propiciat que el proper agost l’alberg estigui obert per donar servei a persones 
interessades. 
 
 
11.3 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, sobre les 

sancions per estacionament al barri de la Balconada. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
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“3. Quantes sancions per estacionament indegut s’han posat al barri de la Balconada els 
darreres 12 mesos?” 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora de Seguretat Ciutadana, contesta que s’han posat 131 
sancions. 
 
 
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els 
fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el 
número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 
 


