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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Sessió: 11/2017 
Dia:  19 d’octubre de 2017 
Hora:  19.05 h a 21.27 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari  
 
Assistents              
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep M. Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Jaume Arnau Capitán 
Neus Comellas Verdaguer 
Mireia Estefanell Medina 
Cristina Cruz Mas 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Garcés Casas 
Jordi Masdeu Valverde 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
José Antonio Sierra Grande 
Miquel Davins Pey 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventora  
Mariona Ribera Esparbé 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que correspon a la sessió del 
Ple de la corporació de dia 21 de setembre de 2017. 

 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del l’alcalde, núm. 7628, de 15 de setembre de 
 2017, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2017, 
 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
2.2 Donar compte de la Resolució del l’alcalde, núm. 8352, de 6 d’octubre de 2017, 
 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2017, dins del 
 Pressupost municipal vigent. 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7710, de 19 de setembre de 
 2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde el dia 
 20 de setembre de 2017. 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8494, de 13 d’octubre de 
 2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde els 
 dies 14 i 15 d’octubre de 2017. 
 
2.5 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 
 Transparència, núm. 8236, de 29 de setembre de 2017, sobre contractació en 
 règim laboral temporal i pel procediment de màxima urgència, d’una persona 
 com a tècnica de grau mitjà per dur a terme la gestió i execucio del projecte Pla 
 de Transició al Treball (PTT). 
 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 
 Transparència, núm. 8282, de 4 d’octubre de 2017, sobre nomenament pel 
 procediment de màxima urgència, d’una persona com a funcionària interina, 
 auxiliar administrativa, amb motiu d’una acumulació de tasques. 
 
2.7 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 d’octubre de 2017, 
 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 (3r trimestre 2017). 
 
 
3. ÀREA DE TERRITORI 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
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3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 
 per import de 6.000 €, a favor de Frescoop, SCCL, en concepte dels treballs de 
 coordinació de les activitats per a la celebració de la Festa del Tomàquet.  
 
 
4. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 
 pressupostària 3342 48920- Promoció Teatre, Música i Dansa. Subvencions 
 nominatives. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 
 crèdits núm. 17/2017, dins el pressupost municipal vigent. 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les 
 Ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les tarifes 
 del preu públic Manresa Salut Esport. 
 
4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament de  
 l’aplicació pressupostària 151.12.600.00 Gestió urbanística-Inversions en 
 terrenys. 
 
4.1.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, del canvi de finançament de diverses 
 aplicacions pressupostàries relacionades amb la subvenció del Programa 
 Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, destinada al projecte Manresa 2022: 
 Arribada del Camí Ignasià. 
 
 
5. PROPOSICIONS 
 
5.1  Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP i DM, de condemna a la 
 brutalitat policial de l’Estat a Catalunya.  
 
5.2 Proposició dels Grups Municipals de CDC i ERC sobre els comptadors 
 telegestionables. 
 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
7. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores 
 delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal. 
 
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 
 núm. 41, 42, 44 i 45, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de 
 setembre i 4 d’octubre de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
 caràcter públic núm. 36, del dia 18 de juliol de 2017. 
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9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades 
personals) 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
  
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que corresponen a la sessió del 
Ple de la corporació de dia 21 de setembre de 2017. 

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta 
núm. 10, que correspon a la sessió del Ple del dia 21 de setembre de 2017, 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 del l’alcalde, núm. 7628, de 15 de setembre 
 de 2017, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
 15/2017, dins del Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar I ‘expedient de modificació de crèdits numero 15/2017, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposa 
I'article 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  I'article 7è. i 8è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a I'exercici de 2017, segons detall que figura en I'annex 
que es conté en I'expedient. 
 
SEGON- L'expedient, de conformitat al disposat en I'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.” 
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- Un canvi de partides de 4.316,13€ per reforçar la partida pressupostària –
Despeses de locomoció del Departament de Seguretat, que es finança amb 
despeses del propi departament. 

  
- Un increment per majors ingressos per al Programa “Bages Ocupació +45”, 
provinents d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, per import de 
28.086,60€.   

 
- Un increment de 35.490,36€ provinents d’una subvenció de la Diputació de 
Barcelona que es desglossa en tres conceptes: 

- 32.500,00€ per al Projecte Smart City. 

- 1.937,00€, per reforçar la partida pressupostària –Edificis administratius 
centrals, maquinària, instal·lació i utillatge, per a la substitució de tubs 
fluorescents per tubs led a la Florinda. 

- 1.000,00€ per al Projecte Camins Escolars.  

 
Pel que fa referència a l’expedient 16/2017, aquest expedient de modificació de crèdits 
té un import de 20.606,00€, dels quals 4.409,00€ corresponen a majors ingressos i 
16.197,00€ són transferències entre aplicacions del pressupost, que es distribueixen 
de la forma següent: 

- Un canvi de partida per un import de 4.000,00€, per incrementar la partida 
pressupostària de les instal·lacions esportives municipals i que s’autofinança 
amb una partida del mateix Departament d’Esports. 

 
-   Un canvi de partida per un import de 650,00€, per incrementar la partida   

pressupostària de l’Escola d’Art –Mobiliari, per a la compra de mobiliari i que 
s’autofinança amb una partida del mateix Servei. 

 
-  10.067,00€ per reforçar la partida de Cultura –Administració i serveis generals 

-Activitats culturals i que s’autofinança amb una partida del mateix Servei de 
Cultura. 

 
- Un canvi de partida de 1.330,00€, per poder atendre les despeses ordinàries  

de manteniment de Parcs i Jardins, i que s’autofinança amb recursos del propi 
Departament de Jardineria. 

 
- 150,00€, per reforçar la partida pressupostària Publicacions en diaris oficials 

del Servei de Territori, i que s’autofinança amb una partida del mateix Servei. 
 
- Uns majors ingressos provinents de la Diputació de Barcelona per al Programa 

 II Pla d’Igualtat per un import de 4.409,00€. 
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2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7710, de 19 de setembre 
 de 2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent 
 d’alcalde el dia 20 de setembre de 2017. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Que el dia 20 de setembre de 2017, amb motiu de l’absència temporal de 
l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament 
pel primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy Guàrdia, que substituirà amb caràcter 
d’alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy 
Guàrdia 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8494, de 13 d’octubre de 
 2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde 
 els dies 14 i 15 d’octubre de 2017. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“ PRIMER. Que durant els dies 14 i 15 d’octubre  de 2017, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular i del primer tinent d’alcalde, les funcions de l’Alcaldia seran 
assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Joan Calmet Piqué, que 
substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Joan Calmet 
Piqué. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
 
 



8 

 

2.5 
 
 
 
 
 
El se
a con
 
“ 

“ 
2.6 
 
 
 
 
El se
a con
 
“ 

“ 
 
2.7 
 
 
 

Donar c
Transpa
en règim
persona
del proje

ecretari pres
ntinuació:  

Donar c
Transpa
procedim
interina,

ecretari pres
ntinuació:  

Donar c
2017, so
29 de d
morosita

Acta de l

compte de 
arència, nú
m laboral t
a com a tèc
ecte Pla de

senta la res

compte de 
arència, nú
ment de 
, auxiliar ad

senta la res

compte de
obre la llei 
desembre, 
at en les o

a sessió plenà

la Resoluc
m. 8236, d
temporal i 
cnica de g
e Transició

solució esm

la Resoluc
m. 8282, d
màxima u
dministrati

solució esm

e l’informe 
15/2010, de
per la qu

peracions

ària ordinària 

ció del reg
de 29 de se

pel proce
grau mitjà p
ó al Treball 

mentada, la 

ció del reg
de 4 d’octub
urgència, d
iva, amb m

mentada, la 

trimestral
e 5 de julio

ual s’estab
comercials

núm. 11 de 1

idor delega
etembre de
ediment de
per dur a t
(PTT). 

part dispos

idor delega
bre de 201
d’una pers

motiu d’una

part dispos

l de Treso
ol, de modi
bleixen me
s (3r trimes

9 d’octubre d

at de Recu
 2017, sob
 màxima u
erme la ge

sitiva de la q

at de Recu
7, sobre no
sona com 
acumulac

sitiva de la q

oreria, de 5
ficació de 
sures de 
stre 2017). 

de 2017 

ursos Hum
bre contrac
urgència, d
estió i exec

qual es tran

ursos Hum
omenamen

a funcio
ció de tasqu

qual es tran

5 d’octubr
la llei 3/200
lluita cont

ans i 
ctació 
d’una 
cucio 

nscriu 

 

ans i 
nt pel 
nària 
ues. 

nscriu 

 

re de 
04 de 
tra la 



Acta de la sessió plenària ordinària núm. 11 de 19 d’octubre de 2017   9 

 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 d’octubre de 2017, el qual 
es transcriu a continuació:  
 
“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, 
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves 
obligacions. 
 
S’han aprovat diferents reformes que afecten a la matèria, com el Reial-Decret Llei 
4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i l’estímul del 
creixement i de la creació d’ocupació, que modifica el Reial Decret Legislatiu 3/2011 
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la Llei orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així 
com, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica 
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present 
informe el qual té per objecte veure el compliment dels terminis de pagament que 
estableix la llei, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis mitjos de 
pagament i pendent de pagament. 
 
Període analitzat: 1 de juliol de 2017 a 30 de setembre de 2017 
 
 
 
Pagaments realitzats en 
el trimestre 

Període 
mitjà de 
Pagament 
(dies) 

Dins període legal de 
pagament 

Fora període legal de 
pagament 

Nombre de 
pagaments 
 

Import total Nombre de 
pagaments 
 

Import total 

Despeses en béns 
corrents i serveis 

51,41 2042 4.341.144,94 65 62.012,15

    20 – Arrendaments i 
cànons 

43,74 64 99.976,85 0 0

    21 – Reparacions, 
manteniment i 
conservació 

51,19 271 198.994,57 16 3.088,95

    22 – Material, 
subministres i altres 

51,61 1707 4.042.173,52 49 58.923,20

    23 – Indemnitzacions 
per raó del servei 

0 0 0 0 0

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0 0 0 0

    26 – Treballs realitzats 
per institucions sense 
finalitat de lucre 

0 0 0 0 0

Inversions reals 46,22 70 598.080,25 1 9.449,45
Altres pagaments 
realitzats per operacions 

41,52 12 49.452,12 0 0
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comercials 
Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

0 0 0 0 0

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL 
TRIMESTRE 

50,69 2124 4.988.677,31 66 71.461,60

 
 

 
Interessos de demora pagats al 
període 

Interessos de demora pagats en el 
període 

Nombre de 
pagaments 

Import total 
interessos 

Despeses en béns corrents i 
serveis 

0 0 

Inversions reals 0 0 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

0 0 

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

0 0 

TOTAL INTERESSOS DE 
DEMORA PAGATS 

0 0 

 
 
 
Factures o documents 
justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre 

Període 
mitjà del 
pendent 
de 
pagament 
(dies) 

Dins període legal de 
pagament al final del 

trimestre 

Fora període legal de 
pagament al final del 

trimestre 
Nombre 
d’operacion
s 
 

Import total Nombre 
d’operacion
s 
 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 35,40 1093 1.588.549,28 20 25.066,10
    20 – Arrendaments i cànons 23,93 32 39.564,56 0 0
    21 – Reparacions, manteniment i 
conservació 
 

38,71 86 58.090,36 5 1.326,57

    22 – Material, subministres i 
altres 

35,57 975 1.490.894,36 15 23.739,53

    23 – Indemnitzacions per raó del 
servei 

0 0  0 

    24 – Despeses de publicacions 0 0  0 
    26 – Treballs realitzats per 
institucions sense finalitat de lucre 

0 0  0 

Inversions reals 27,08 42 479.857,45 4 9.564,32
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

39,12 6 10.039,23 2 2.900,00

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

23,80 43 532.963,74 160 21.988,37

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT 
AL FINAL DEL TRIMESTRE 

31,48 1184 2.611.409,70 186 59.518,79

 
D’acord amb la guia publicada pel Ministeri d’hisenda i administracions públiques, el 
termini de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de 
l’emissió de la certificació d’obra per part de l’administració i, d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, l’administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o factures en el termini de 
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30 dies i, un cop aprovades, ha d’abonar el preu en el termini de 30 dies des de 
l’aprovació. Tenint en compte aquests dos terminis, l’administració ha de pagar les 
factures o certificacions d’obra en el termini màxim de 60 dies des de la recepció de la 
factura o emissió de la certificació d’obra. 
 
Durant el tercer trimestre de 2017 el termini mig de pagament s’ha situat en 50,69 dies, 
per sota dels 60 dies màxims, abonant-se 2.190 factures o certificacions d’obra per 
import total de 5.060.138,91 euros. No obstant, s’han pagat 66 factures o certificacions 
fóra del període legal de pagament, que ponderat per l’import, representa un 1,41% de 
l’import total pagat.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització, perquè doni compte de l’Informe trimestral de 
Tresoreria. 
 
 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que es tanca el tercer trimestre de 2017, que va del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 
2017, amb un període mitjà de pagament de 50.69 dies. 
 
El nombre de pagaments han estat de 2.124 i per import de 4.988.677,31€. Dintre 
d’aquest tercer trimestre i fora del període legal de pagament, s’han efectuat 66 
pagaments per un import de 71.461,60€. 
 
Pel que fa als interessos de demora pagats dins el període no hi ha hagut cap despesa 
i ha estat de zero. 
 
 
3. ÀREA DE TERRITORI 
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 
 extrajudicial per import de 6.000 €, a favor de Frescoop, SCCL, en 
 concepte dels treballs de coordinació de les activitats per a la celebració 
 de la Festa del Tomàquet.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 22 de 
setembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“1. Antecedents 
 
Vista la factura presentada per l’empresa FRESCOOP, SCCL, amb motiu de l’actuació 
“tasques de comunicació, difusió, logística, i despeses en materials” per a celebrar la 
Festa del Tomàquet, que va tenir lloc durant la setmana del 24  al 30 de juliol de 2017, 
i que es va allargar fins al 25 d’agost amb l’oferiment per part  de diversos  restaurants 
de diferents menús i plats basats en aquest producte. 
 
Vist l’informe emès pel la tècnica de l’Anella Verda i el Cap del Servei d’Urbanisme en 
el qual s’indica la celebració d’aquella i les tasques realitzades per l’empresa “Mengem 



12  Acta de la sessió plenària ordinària núm. 11 de 19 d’octubre de 2017 

 

Bages” (FRESCOOP, SCCL), i concloent que aquestes han estat executades 
correctament, i que l’empresa ha presentat una factura per import de 6.000,00 € (inclòs 
l’IVA).  
 
Atès que en el mateix informe es proposa el pagament d’aquesta factura, fent esment 
també que la Diputació de Barcelona va adquirir el compromís de subvencionar 
l’esmentada festa.  
 
2. Fonaments jurídics 
 
El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret 
d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en 
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb vulneració 
de les normes de competència i procediment. 
 
Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, 
l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien 
responsabilitat patrimonial en base a l’enriquiment injust. 
 
Els articles 179 i 180 de la Llei General Pressupostària, aquests estableixen que 
existeix una única forma d’eliminar les responsabilitats derivades dels articles 
anteriorment exposats, i que és la de que “hayan salvado su actuación en el respectivo 
expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del 
acto o resolución”.  
 
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, i 
l’article 23 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
En conseqüència, proposo al Ple Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD:   
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril ; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor :  FRESCOOP SCCL 
NIF:  F64668742 
Adreça:    C/ LLULL, 27-39 2n 9a 
08005 BARCELONA 
Concepte: Execució de treballs de coordinació de les activitats per a la celebració de    
la Festa del tomàquet.  
Factura:   Núm. 58, de data 03/08/2017, número de registre F20176773 
Import:     6.000,00 € , 21 % d’IVA inclòs” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Pol Huguet Estrada, regidor delegat d’Entorn 
Natural.  
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El senyor Pol Huguet Estrada, regidor delegat d’Entorn Natural, informa que 
durant la setmana del 24 al 30 de juliol de 2017 va tenir lloc la primera edició de la 
Festa del Tomàquet.  
 
Aquesta Festa va incloure unes Jornades tècniques de la Fundació Alícia, una 
demostració de cuina, un sopar degustació a la Sala Gòtica de la Seu, el Mercat del 
dissabte a la plaça amb 14 productors de tomàquets de la comarca, però sobretot de 
Manresa i amb la implicació de totes les parades del Mercat. 
 
Es van oferir, tastos i rutes de tapes elaborades amb tomàquets, una sessió del 
“Pintxo Pote Tomaquer”, i menús i plats basats en els tomàquets dels bars i 
restaurants del centre. També durant tot un mes, diversos restaurants de la comarca, 
van oferir plats elaborats amb tomàquets locals. 
 
Totes les activitats van tenir un èxit de públic i un impacte notable en els mitjans de 
comunicació i van aconseguir els seus objectius. El principal, donar a conèixer els 
tomàquets i els productors de la comarca, dinamitzant el mercat i implicant els 
paradistes, així com els restauradors i promoure el coneixement i cooperació entre 
productors o augmentar la sensibilitat de la ciutadania manresana envers el consum 
de productes locals, entre altres. 
 
A través de l’organització de la Festa del Tomàquet va sorgir d’una idea de Mengem 
Bages, projecte de la Cooperativa FRESCOOP, SCCL. L’Ajuntament de Manresa es 
va afegir i va participar activament juntament amb la revista Proper i Tomàting.cat. 
 
Turisme de Manresa va aportar 4.000 euros i l’Ajuntament va ajudar amb l’organització 
del mercat del dissabte i els tècnics de Mercat i de l’Anella Verda es van implicar de 
manera activa. La Diputació de Barcelona va adquirir el compromís de col·laborar i 
subvencionar l’esmentada festa amb un import de 6.000,00€. 
  
Per temes interns de la Diputació, la subvenció encara no ha arribat, cosa que ha 
impedit fer el pagament de la factura a Mengem Bages, tres mesos després de 
celebrar-se la Festa. 
 
Davant d’aquesta situació i per agilitzar el pagament es proposa l’aprovació de 
l’expedient de reconeixement de crèdit.  
  
Demana el vota favorable al dictamen. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 abstencions (3 GMPSC), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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4. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 
 pressupostària 3342 48920- Promoció Teatre, Música i Dansa. 
 Subvencions nominatives. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2017, 
en sessió del dia 22 de  desembre de 2016  
 
Aplicació pressupostària  3342 489 20:  
Promoció Teatre Música i Dansa: Total...................................................29.600,00 
 
Casa de la Música        22.600,00 
Fundació Cultura i Teatre (Els Carlins)       2.500,00 
Agrupació Cultural del Bages (Innocentada)      4.500,00 
 
En data 19 de setembre  del 2017, la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports 
va proposar un augment de 17.400 EUR a la subvenció pel projecte Casa de la 
Música, atès que per seguir formant part de la “Xarxa de Cases de la Música” i dels 
beneficis del conveni que se’n deriva,  calia una aportació mínima  de 40.000 EUR per 
part de l’Ajuntament de Manresa. Aquests 17.400 EUR proposats com a ampliació 
provenen de sobrants de crèdit de diferents aplicacions pressupostàries de Cultura.   
 
La beneficiària de la subvenció nominativa per a desenvolupar el projecte Casa de la 
Música és  POTENKIM EVENTS SL. 
  
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’ 
Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les 
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen 
de l’adopció d’un acord del ple municipal. 
 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
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Per tot això, el Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa a la Comissió 
informativa d’Hisenda i Governació que informi favorablement, per a la seva aprovació 
pel Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària,  3342 48920 
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària  3342 489 20:  
Promoció Teatre Música i Dansa: Total...................................................47.000,00 
 
Potenkim Events SL (Casa de la Música)     40.000,00 
Fundació Cultura i Teatre (Els Carlins)            2.500,00 
Agrupació Cultural del Bages (Innocentada)           4.500,00 
 
Segon.- Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades 
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal 
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament 
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a 
efectes de la seva entrada en vigor. 
  
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de la documentació sigui adient per a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de 
Cultura i Joventut.  
 

La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut, 
manifesta que el dictamen que es presenta és per reforçar la partida pressupostària –
Promoció Teatre, Música i Dansa, dotada inicialment amb 29.600,00 euros, on integra 
entre d’altres la Casa de la Música, amb una previsió de 22.600,00 euros. 

La Casa de la Música de Manresa és un projecte coparticipat per la Generalitat de 
Catalunya, una entitat privada i l’Ajuntament de Manresa. Explica que hi ha Cases de 
la Música a l’Hospitalet, a Manresa, a Mataró, al Gironès i a Terrassa. 

Per poder seguir formant part de la Xarxa del Projecte de Cases de la Música és 
necessària una aportació mínima de 40.000,00 euros anuals per part de l’Ajuntament. 

Per reforçar la partida ha estat necessari modificar l’aplicació pressupostària per poder 
arribar als 40.000 euros exigits. Aquesta partida pressupostària s’autofinança amb  
partides del mateix Servei de Cultura. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
  
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC i 3 GMCUP), i 7 
abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 
 de crèdits núm. 17/2017, dins el pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 17/2017, consten les 
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de 
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2018, i de les quals no existeix 
suficient crèdit al pressupost vigent. 
 
Aquestes propostes són les següents: 
 

- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: proposta de modificació de data 19 
de setembre de 2017 d’import 17.400,00 euros; proposta de modificació de 
data 28 de setembre de 2017  d’import 11.325,00 euros. 

- Servei d’Organització i Recursos Humans: proposta de modificació de data 6 
d’octubre de 2017 d’import 41.125,00 euros 

 
Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdit i baixes de crèdits 
de despeses no compromeses i reduïbles, per tal de poder fer front a les despeses 
esmentades, sense que això pertorbi el normal funcionament dels serveis. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 
1.- Despeses de Personal 29.800,00 41.125,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis  11.325,00 13.473,42
3.- Despeses Financeres 
4.- Transferències corrents 17.400,00 300,00
5.- Fons contingència i altres imprevistos 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.- Inversions Reals 3.626,58
7.- Transferències de Capital 
8.- Actius Financers 
9.- Passius Financers  

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 58.525,00 58.525,00
 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

CAPÍTOLS ALTES BAIXES 
1.- Impostos Directes   
2.- Impostos Indirectes   
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos   
4.- Transferències corrents   
5.- Ingressos Patrimonials   
B) OPERACIONS DE CAPITAL   
6.- Alienació d’Inversions Reals   
7.- Transferències de Capital   
8.- Actius Financers   
9.- Passius Financers    

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS   
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Degut a que les modificacions proposades afecten a suplements de crèdit i a baixes de 
crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 169 i 177 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. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. 17/2017 
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es 
descriuen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas 
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.” 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització.  
 

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que aquest expedient de modificació de crèdits número 17/2017, fa referència a un 
canvi de partides per un import total de 58.525,00€, tots els canvis estan inclosos als 
propis recursos del pressupost, i  es distribueix de la forma següent: 

- Un canvi de partides per import de 41.125,00€ per reforçar partides 
pressupostàries del Capítol I. Es tracta d’ajustos dintre de les pròpies partides 
d’aquest Capítol per poder arribar amb normalitat i amb recursos al final de 
l’exercici pressupostari.  

- Un canvi de partides per import d’11.325,00€ per reforçar la partida 
pressupostària de Cultura, que es desglosa en quatre conceptes: 

- 1.572,00€ per reforçar la partida pressupostària per fer front a les 
 despeses d’organització del Concert de Santa Cecília.  

- 1.800,00€, per reforçar la partida pressupostària i fer front a les 
 despeses d’adquisició de material didàctic i producció audioguia per a la 
 Xarxa Espais de Memòria de Manresa. 

- 5.100,00€ per fer front a les despeses del Projecte Amic, grup 
 pessebrístic i murals visuals. 

- 2.853,00€, per fer front a les despeses d’obertura de la Casa Lluvià. 

Aquestes partides es financen amb recursos del Capítol I. 

- 17.400,00€ per reforçar la partida pressupostària de Cultura per seguir 
formant part de la Xarxa de Cases de la Música. Aquesta despesa es 
finança amb despeses del propi departament de Cultura. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 10 abstencions (3 
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
L’alcalde informa que en la reunió de la Junta de Portaveus es va acordar fer el 
debat conjunt i la votació per separat dels punts de l’ordre del dia 4.1.3 i 4.1.4.  
 
  
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les 
 Ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2018. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 6 
d’octubre de 2017, 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 2018. 
 
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 2018. 

 
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. 
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha formulat la memòria econòmic 
financera que ha d'acompanyar l'expedient, i ha emès l'informe corresponent a 
l'adequació a la legalitat de la proposta. 
 
El Regidor delegat d'Hisenda i Organització proposa al Ple l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les ordenances 
fiscals reguladores de tributs municipals que a continuació es detallen: 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 

 
ARTICLE 6 

 
Es modifiquen els barems establerts a la lletra e) d'aquest article, per adequar-los al salari 
mínim interprofessional vigent. 
 

 
 
 
 
 
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: 
 

 
 
 
 

Es modifica el paràgraf sisè de la lletra e) d'aquest article, per introduir la presentació de 
declaració responsable. 

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 
persones

Bonificació 
aplicable

22.137,75 27.246,45 32.355,17 37.463,87 42.572,59 47.681,29 %10
17.710,20 21.797,16 25.884,13 29.971,10 34.058,07 38.145,03 %30
14.168,15 17.437,73 20.707,30 23.976,88 27.246,45 30.516,02 %50

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 o més 
persones

Bonificació 
aplicable

11.334,52 13.950,18 16.565,85 19.181,50 21.797,16 24.412,82 %70
9.067,62 11.160,14 13.252,68 15.345,20 17.437,73 19.530,26 %90
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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 
aquest darrer cas, caldrà la presentació d'una declaració responsable en la que es faci constar 
nom i DNI (en cas de menors d'edat, quan en tinguin) de tots els membres que composen la 
família. 
 
La resta d'aquest article no es modifica 
 

 
ARTICLE 9 

 
Es modifica l'apartat 2, doncs ja ha transcorregut el termini de 10 anys en què les reduccions 
que es regulen són aplicables. 
 
La base liquidable serà el resultat d'aplicar, si escau, en la imposable, les reduccions 
establertes als articles 67, 68, i 69 del TRLHL. 

 
La resta d'aquest article no es modifica 

 
 

ARTICLE 11 
 

 
Es modifiquen les lletres a i b, i el llindar de valors als quals els és aplicable el tipus impositiu 
incrementat 

 
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran 
 
 a. Per als béns immobles urbans:                                                                                      0,882% 
 
llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als béns immobles 
amb un valor cadastral igual o superior a l’assenyalat, en funció de l'ús que tinguin assignat 
segons el cadastre immobiliari urbà. 
 
TIPUS 
IMPOSITIU US I DESCRIPCIÓ 

LLINDAR 
DE VALOR 

(€)
1,098% A: Magatzem i estacionament 7.221,00
1,098% C: Comercial 130.210,00
1,098% G: Oci i hostaleria 382.370,00
1,098% I: Indústria 365.340,00
1,098% 

K: Esportiu 
3.040.170,0

0
1,098% O: Oficines 175.400,00
1,098% 

T: Espectacles 
2.285.730,0

0
   
Es modifica la lletra b. d'aquest article.   
   
b. Per als béns immobles rústics: 0,375% 
   
No es modifiquen els tipus impositius aplicables als béns de característiques especials 
 
   
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA  
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Es deroga aquesta disposició, que només tenia efectes per a l'exercici 2017 
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA 
 

 
ARTICLE 5 
 
Es modifiquen els paràgrafs sisè i setè de la lletra a) d'aquest article, per tal de simplificar la 
tramitació de la sol·licitud de bonificació. 
 
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. 
Si les circumstàncies que van motivar l’atorgament  de l’exempció (continuïtat de la situació de 
discapacitat i ús exclusiu del vehicle) no han variat, serà suficient la presentació d’una 
declaració responsable en què el subjecte passiu així ho indiqui. Tanmateix, l’Ajuntament podrà 
comprovar que les dades declarades s’ajusten a la realitat. 
 
Igualment, el subjecte passiu resta obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació en la 
seva situació que pugui comportar la pèrdua de la bonificació. 
 
La resta de l'article no es modifica 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
ARTICLE 7 
 
Es modifica el tipus impositiu (apartat 3) 
 
3. El tipus de gravamen serà del                                                                                           3,98% 
 
La resta de l'article no es modifica 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
ARTICLE 12 
 
Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 2, per aclarir que els terminis fan referència a la 
presentació d’autoliquidacions 
 

 
La presentació de l'autoliquidació i l'ingrés de la quota es realitzarà dins dels terminis següents, 
comptats a partir de la data en què tingui lloc la meritació de l’impost 
 

 
La resta de l'article no es modifica 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
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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  
  Quan la informació es sol·liciti i lliuri en format electrònic, l'import 

de la taxa serà del 50% de les tarifes fixades en aquest apartat.  
1.1 Certificats d’acords d’òrgans municipals, d’actes de sessions i de 

documents que integrin un expedient administratiu, per cada 
acord, acta o document 10,00

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

1.2.1 Relatius a accidents amb ferits esdevinguts dins el terme 
municipal 50,00

1.2.2 Relatius a accidents sense ferits esdevinguts dins el terme 
municipal 25,00

1.2.3 Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia 
Local 10,00

1.3 Informes a instància de part, no previstos en altres epígrafs 10,00
1.4 Certificats històrics d'empadronament o convivència 20,00
2 CÒPIA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I NO 

ADMINISTRATIUS  
2.1 Reproducció còpia no diligenciada  
2.1.1 Color  
2.1.1.1 A4 (per cada còpia que excedeixi de 5) 0,40
2.1.1.2 A3 0,60
2.1.1.3 A2 12,00
2.1.1.4 A1 14,00
2.1.1.5 A0 16,00
2.1.2 Blanc/Negre  
2.1.2.1 A4 (per cada còpia que excedeixi de 5) 0,20
2.1.2.2 A4 dues cares (per cada còpia que excedeixi de 5) 0,40
2.1.2.3 A3 0,30
2.1.2.4 A3 dues cares 0,50
2.1.2.5 A2 6,00
2.1.2.6 A1 7,00
2.1.2.7 A0 8,00
2.2.2.8 Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció 5,00
2.2 Reproducció còpia diligenciada  
2.2.2 Color  
2.2.2.1 A4 (per cada còpia que excedeixi de 5) 0,50
2.2.2.2 A3 0,70
2.2.2.3 A2 12,10
2.2.2.4 A1 14,10
2.2.2.5 A0 16,10
2.2.2 Blanc/Negre  
2.3 Escaneig de documents  
2.3.1 Tarifa fixa 3,15
2.3.2 A més, per pàgina que excedeixi de 5 0,10
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4 INFORMES I TREBALLS URBANÍSTICS  
4.1 Fitxa urbanística 10,00
4.2 Cèdula cadastral 5,00
4.3 Alineacions i rasants (inclou aixecament taquimètric format 

DWG) 250,00
4.4 Certificats de règim urbanístic 150,00
4.5 Informe de compatibilitat urbanística 150,00
4.6 Aixecaments topogràfics.  
4.6.1 Desplaçament 30,00
4.6.2 Aixecaments topogràfics de fins a 10Ha a E 1/1000, per Ha o 

fracció 300,00
4.6.3 Aixecaments topogràfics de 5 a 10Ha a E 1/500, per Ha o fracció 300,00
4.6.4 Aixecaments topogràfics de menys de 5Ha a E 1/500, per Ha o 

fracció 300,00
4.6.5 Aixecaments inferiors, per dia 300,00
4.7 Altres informes no inclosos en les categories anteriors 150,00
5. SERVEIS URBANÍSTICS  
5.1 Tramitació d'expedients de declaració de ruïna 150,00
5.2 Tramitació dels projectes de reparcel·lació per a la regularització 

de finques presentats pels administrats 500,00
5.3 Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol tipus i 

informes urbanístics diversos  
5.3.1 Informació genèrica sense anàlisi de projecte 50,00
5.3.2 Informació específica amb anàlisi de projecte 130,00
5.4 Informe d'inspecció d'habitatges per a reagrupament familiar 20,00
6 ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL  
6.1 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. Per cada arma 25,00

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

aquesta Corporació,   
7.1 Grup A1 30,00
7.2 Grup A2 25,00
7.3 Grup C1 20,00
7.4 Grup C2 15,00
7.5 Grup AP 10,00
     
8 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 25,00

     
9 Carnet Bonificat i Targeta Bonificada del transport públic urbà 

d’autobús de Manresa   
9.1 Per l'expedició del carnet, per cada acte d'expedició inicial o 

renovació 6,00
9.2 Per l'expedició d'un títol de transport associat al carnet, per cada 

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

d'expedició 6,00
9.4 Per l'expedició de duplicat de títol de transport associat al carnet 6,00
9.5 Per expedició d'un segon duplicat del carnet bonificat o del títol 

de transport associat en el termini d'un any 10,00
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10 Targeta d'autorització d'estacionament a les zones 
d'estacionament regulat en superfície exclusives o preferents per 
residents  

10.1 Expedició de la targeta, per cada acte d'expedició inicial o 
renovació 30,00

10.2 Expedició de duplicat de la targeta, per cada acte d'expedició 30,00
 
Es reordenen totes les tarifes, i s'unifiquen amb l'epígraf 1 de l'anterior taxa per venda de 
textos, publicacions i impresos 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, 
PATENTS I DISTINTIUS 
 
ARTICLE 5 
 
Es modifiquen les tarifes 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
a) Placa de numeració 14,40
b) Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament 28,80
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. 3,10

d) Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars  
  1. Placa per soldar, unitat 6,85
  2. Placa sense soldar, unitat 5,65

 
La resta de l'article no es modifica 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT 
DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
ARTICLE 5 

 
Es modifiquen les tarifes 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
1 Concessió, expedició i registre de llicències 90,10
2 Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any 86,70
3.1 Llicència per conductor assalariat, per llicència 86,70
3.2 Substitució  de vehicles, per llicència 86,70
4 Tramitació i subrogació de llicències  
4.1 "Inter vivos" 180,20
4.2 "Mortis causa" 90,10
5 Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, 

per cada llicència i any 9,00
 

La resta de l'article no es modifica 
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ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES, 
CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES  DE LA VIA PÚBLICA 
 
ARTICLE 6 
 

 
Es modifiquen les tarifes 
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 104,00
  a partir de les 20 hores 115,00
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 52,00
  a partir de les 20 hores 57,00
2 Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:  
  Primer dia o fracció 32,70
  Altres dies, per dia o fracció 14,70
3 Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de 

vehicles, per cada servei 50,70
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): 74,80
4.2 Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles  

amb camió ganxo (1 hora) 100,20
4.3 Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la primera:  50,20
4.4 Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la primera: 62,60
4.5 

Estada al Dipòsit dels contenidors, sacs de runa o altres béns 
mobles, per dia a partir de les 24 hores: 12,50

4.6 Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles 
municipals 55,90

 
La resta de l'article no es modifica 
 
   
ARTICLE 7   
   
Es modifica aquest article, per clarificar que la taxa corresponent a la grua municipal no pot ser 
objecte de fraccionament o ajornament sense garantia. 
   
1.     El pagament de les taxes regulades per la present Ordenança s'efectuarà en el moment de 
retirar el vehicle, el contenidor o el bé moble del dipòsit. En aquells supòsits en què el titular no 
procedeixi a la retirada del vehicle, contenidor o bé moble que hagi estat objecte de retirada o 
dipòsit, l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
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2.     No podrà retirar-se un vehicle del dipòsit municipal de vehicles ni retirar un parany 
d’immobilització sense que s’efectuï prèviament el pagament de la taxa. En aquest casos, no 
serà d’aplicació l’apartat 1 de la disposició final d’aquesta ordenança, que permet el 
fraccionament o ajornament del deute sense aportar garantia. 
   
 
ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS 
   
ARTICLE 5   
   
Es modifiquen les tarifes 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
1 Obres majors (règim general), per m2  2,28
2 Obres majors provisionals, per m2 3,40
3 Obres majors en SNU, per m2 3,40
4 Parcel·lacions urbanístiques / Divisions horitzontals 376,00
5 Obres menors 189,00
6 Moviments de terres 376,00
7 Enderrocs 376,00
8 Comunicacions prèvies d'obres 113,00
9 Llicències per la utilització especial del domini públic amb guals 

(altes, modificacions, reformes o baixes)  
9.1 Tarifa fixa 98,40
9.2 Tarifa variable, per metre lineal o fracció 10,40
9.3 Pròrrogues de llicències de guals  62,10
10 Primera ocupació o utilització  
10.1 Edificació de 1 habitatge 376,00
10.2 Edifici de 2 a 10 habitatges 725,00
10.3 Edifici de 10 a 25 habitatges 1.207,00
10.4 Edifici de més de 25 habitatges 1.810,00
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 155,30
11.1.2 Tarifa  variable, per metre lineal o fracció 5,18
11.2 Construcció de galeries de serveis  
11.2.1 Tarifa fixa 310,60
11.2.2 Tarifa variable, per metre lineal o fracció 10,35
11.3 Desplegament de cable de tot tipus per galeria o canalització 

preexistent, o instal·lació en façana  
11.3.1 Tarifa fixa 77,70
11.3.2 Tarifa variable, per metre lineal o fracció 2,59
11.4 Obertura de cates  
11.4.1 Fins a  1m2. de superfície 155,30
11.4.2 Per cada m2. addicional 51,77
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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 155,30
11.5.2 Tarifa variable, per unitat o element objecte d'instal·lació 51,77
11.6 Retirada dels elements relacionats a l'epígraf 11.5  
11.6.1 Tarifa fixa 77,70
11.6.2 Tarifa variable, per unitat o element a retirar 25,90
11.7 Modificació  de les llicències relacionades a l'epígraf 11. 

Meritaran el 50% de la tarifa que correspongui per la concessió 
de la llicència inicial  

12 Pròrrogues de llicències, llevat que comportin una tarifa 
específica 124,00

13 Modificacions de llicències, per m2 1,19
14 Modificacions de llicències que no comportin actuacions sobre 

superfície construïda 242,00
15 Canvis de titularitat 65,10
16 Tarifa mínima per llicències d'obres majors i modificacions de 

llicències que comportin actuacions sobre superfície construïda. 376,00
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 189,00

 

La resta de l'article no es modifica 
 
 
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 5 
 
Es modifiquen les tarifes 
 

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 1.165,00
  De 51 a 100 m2 1.565,00
  De 101 a 200 m2 1.940,00
  De 201 a 400 m2 2.510,00
  De 401 a 600 m2 2.880,00
  De 601 a 1.000 m2 3.250,00
  De 1.001 a 3.000 m2 5.380,00
  De 3.001 a 5.000 m2 9.390,00
  més de 5.000 m2 13.765,00
  a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció 1.630,00
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  La superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat 
principal acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala 
anterior.  

     
  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 129,30

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 65,10
     
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.  
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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 242,00
  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 
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  129,30

  
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 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, 129,30

  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 37,60
  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: 1.167,00
10.1.1.2 De 401 a 1.300 m2 1.477,00
10.1.1.3 De 1.301 a 2.500 m2 1.786,00
10.1.1.4 Més de 2.500 m2 2.198,00
  * Pels establiments comercials  es computarà la superfície de  
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venda 
     
10.1.2 Grup B: Usos de restauració i recreatius  
10.1.2.1 Fins a 200 m2: 1.510,00
10.1.2.2 De 201 a 500 m2 1.921,00
10.1.2.3 De 501 a 1.000 m2 2.333,00
10.1.2.4 Més de 1.000 m2 2.882,00
     
10.1.3 Grup C: Usos industrials i anàlegs  
10.1.3.1 Fins a 200 m2: 1.233,00
10.1.3.2 De 201 a 500 m2 1.560,00
10.1.3.3 De 501 a 1.000 m2 1.890,00
10.1.3.4 Més de 1.000 m2 2.327,00
     
10.1.4 Grup D: Usos d'aparcament  
10.1.4.1 Fins a 200 m2: 1.042,00
10.1.4.2 De 201 a 500 m2 1.316,00
10.1.4.3 De 501 a 1.000 m2 1.586,00
10.1.4.4 Més de 1.000 m2 1.950,00
     
10.1.5 Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i 

associatiu  
10.1.5.1 Fins a 200 m2: 1.042,00
10.1.5.2 De 201 a 500 m2 1.316,00
10.1.5.3 De 501 a 1.000 m2 1.586,00
10.1.5.4 Més de 1.000 m2 1.950,00
     
10.1.6 Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal  
10.1.6.1 Fins a 200 m2: 808,00
10.1.6.2 De 201 a 500 m2 1.009,00
10.1.6.3 De 501 a 1.000 m2 1.211,00
10.1.6.4 Més de 1.000 m2 1.477,00
     
10.1.7 Grup G: Ús de serveis funeraris  
10.1.7.1 Fins a 200 m2: 1.167,00
10.1.7.2 De 201 a 500 m2 1.477,00
10.1.7.3 De 501 a 1.000 m2 1.786,00
10.1.7.4 Més de 1.000 m2 2.198,00
     
10.2 Sense projecte tècnic  
10.2.1 Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers  
10.2.1.1 Fins a 400 m2: 1.075,00
10.2.1.2 De 401 a 1.300 m2 1.357,00
10.2.1.3 De 1.301 a 2.500 m2 1.638,00
10.2.1.4 Més de 2.500 m2 2.013,00
  * Pels establiments comercials  es computarà la superfície de 

venda  
     
10.2.2 Grup B: Usos de restauració i recreatius  
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10.2.2.1 Fins a 200 m2: 1.380,00
10.2.2.2 De 201 a 500 m2 1.754,00
10.2.2.3 De 501 a 1.000 m2 2.126,00
10.2.2.4 Més de 1.000 m2 2.623,00
     
10.2.3 Grup C: Usos industrials i anàlegs  
10.2.3.1 Fins a 200 m2: 1.105,00
10.2.3.2 De 201 a 500 m2 1.392,00
10.2.3.3 De 501 a 1.000 m2 1.682,00
10.2.3.4 Més de 1.000 m2 2.068,00
     
10.2.4 Grup D: Usos d'aparcament  
10.2.4.1 Fins a 200 m2: 968,00
10.2.4.2 De 201 a 500 m2 1.220,00
10.2.4.3 De 501 a 1.000 m2 1.469,00
10.2.4.4 Més de 1.000 m2 1.800,00
     
10.2.5 Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i 

associatiu  
10.2.5.1 Fins a 200 m2: 968,00
10.2.5.2 De 201 a 500 m2 1.220,00
10.2.5.3 De 501 a 1.000 m2 1.469,00
10.2.5.4 Més de 1.000 m2 1.800,00
     
10.2.6 Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal  
10.2.6.1 Fins a 200 m2: 751,00
10.2.6.2 De 201 a 500 m2 937,00
10.2.6.3 De 501 a 1.000 m2 1.121,00
10.2.6.4 Més de 1.000 m2 1.366,00
     
10.2.7 Grup G: Ús de serveis funeraris  
10.2.7.1 Fins a 200 m2: 1.075,00
10.2.7.2 De 201 a 500 m2 1.357,00
10.2.7.3 De 501 a 1.000 m2 1.638,00
10.2.7.4 Més de 1.000 m2 2.013,00
     
10.2.8 Grup H: Habitatges d'ús turístic  
10.2.8.1 Per habitatge 129,00
     
11 Actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable (article 48 del 

Text refós de la llei d'urbanisme)  
11.1 Amb aportació dels informes sectorials de l'article 48 TRLU 341,00
11.2 Sense l'aportació dels informes sectorials de l'article 48 TRLU 497,00
     
12 Altres intervencions i actuacions  
12.1 Informes previs preceptius 341,00
12.2 Llicències provisionals. S'aplicarà la tarifa per llicència definitiva 

que correspongui, incrementada en la quantitat de 104,00
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12.3 Modificació de llicències per refosa i unificació de procediments 
anteriors 481,00

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 189,00

 

La resta de l'article no es modifica 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 
 

 
ARTICLE 4 
 
Es modifica l'apartat 1, per adequar els barems de renda al salari mínim interprofessional 
vigent, i per aclarir els requisits necessaris per a tenir dret a l'aplicació de la tarifa reduïda. 
 
1.       S’aplicarà la tarifa reduïda recollida a l’epígraf 11 en els casos següents: 
-            Les llars d’infants públiques 
-            Els habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals anuals no 
superiors als detallats al quadre següent: 
 

 
 
 

 
 

 
Per tenir dret a l'aplicació d'aquesta tarifa, els interessats hauran de presentar la sol·licitud 
corresponent, abans de la finalització del període de pagament voluntari de la taxa. Mentre es 
compleixin els requisits per al gaudi de la tarifa reduïda, no caldrà reiterar la sol·licitud. 
 
Igualment, i per tal d'acreditar els ingressos de les persones que conviuen a l'habitatge, els 
residents l’habitatge que siguin majors de 16 anys hauran de prestar el seu consentiment per 
tal que l'Ajuntament pugui verificar els seus ingressos telemàticament a través de l'Agència 
Estatal d’Administració Tributària o de qualsevol altra administració pública. 
 
Es presumirà que són residents a 'habitatge totes els persones que hi estiguin empadronades. 
 

 
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  124,40
3 Parades fixes de venda a la via pública 93,20
4 Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat 

mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any. 93,20

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 
persones

9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84
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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. 157,70

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. 317,00

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. 466,00

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. 768,00

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. 1237,00

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. 2308,00

11 Tarifa aplicable als supòsits establerts a l'apartat 1 de l'article 5 29,10
12 Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en 

solars i terrenys privats:  
a) Per desplaçament 79,80
b) Per m3 de recollida 54,01

 
Es suprimeix l'epígraf 1.2 

 
 
ARTICLE 9 
 
Es modifica aquest article, incorporant un paràgraf 4, per igualar el tractament de la meritació 
de la taxa amb l'ordenança 22, en els casos d'activitats mercantils. 
 
4. Tanmateix, quan siguin aplicables els epígrafs 4 a 10, les quotes es calcularan de forma 
proporcional al nombre de trimestres naturals en què s’exerceixin les activitats, incorporant tant 
el trimestre d’alta com el de baixa de l’activitat. 
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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 25,60
1.1.2 Files tercera i quarta 20,70
1.1.3 Files cinquena i sisena 17,20
1.2 Nínxols dobles:  
1.2.1 Files primera i segona 50,90
1.2.2 Files segona i tercera 46,20
1.3 D'altres sepultures 152,50
1.4 Urnes cineràries  
1.4.1 Primera i segona filera 24,00
1.4.2 Tercera i quarta fileres (4a filera per a Sant Ferran B) 19,50
2 Conducció i trasllat de restes mortals 53,80
3 Tancament de sepultures:  
3.1 Nínxols  
3.1.1 De nínxols unitaris 23,70
3.1.2 De nínxols dobles 47,90
3.2 D'altres sepultures 58,10
3.3 D’urnes cineràries 13,65
3.4 Sepultures del cementiri musulmà 58,10
4 Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles o 

panteó, col·locar llosa  
4.1 De nínxols unitaris 26,20
4.2 De nínxols dobles 51,00
4.3 Hipogeus, capelles i panteons amb llosa 51,00
4.4 Panteons, per nínxol 26,20
4.5 Columbaris 51,00
4.6 Urnes cineràries 13,65
4.7 Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació 

inicial o per la substitució) 26,20
5 Inscripcions, per cada una 10,40
6 Decoració de sepultures 94,20
7 Reducció de restes i neteja general de sepultures 30,90
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 25,50
8.1.2 De nínxols dobles 51,00
8.1.3 Urnes cineràries 13,65
8.2 Col·locar marc  
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8.2.1 De nínxols unitaris 25,50
8.2.2 De nínxols dobles 51,00
8.2.3 Urnes cineràries 13,65
9 Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any 10,50
10 Cadàvers en dipòsit:  
10.1 Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o 

fracció 45,20
10.2 Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció 12,40
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 64,40
11.1.2 Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes 37,10
11.2 Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres 

localitats o cementiris  
11.2.1 Sortida de cadàvers o restes mortals 64,40
11.2.2 Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes 37,10
11.3 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen al propi 

municipi  
11.3.1 Entrada de cendres, preu per cadàver o restes  37,10
11.4 Embalsamar cadàvers 129,80
11.5 Tècniques de conservació 65,80
12 Drets d'enterrament:  
12.1 Enterraments ordinaris 84,60
12.2 Enterraments altres sepultures 178,00
12.3 Enterrament religió islàmica 178,00
13 D'altres serveis:  
13.1 Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol 8,80
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  30,00

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 32,20

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
   
ARTICLE 7   
   
Es modifica el segon paràgraf de la lletra B) d'aquest article, per aclarir que els supòsits 
establerts són enunciatius i no limitatius 
   
No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat, entre d'altres, en els 
supòsits següents 
    
Es modifica la lletra C) d'aquest article, per adaptar-la a la normativa vigent  
   
C) Els següents subjectes passius:   
- Les persones físiques.   
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- 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 del volum de negoci inferior a 
1.000.000 EUR. 
   
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà 
als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net 
del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.  
   
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
següents regles:  
   
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi de comerç i la 
norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de comptabilitat, aprovat pel RD 
1514/2007, de 16 de novembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de 
serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les 
bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i 
altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci.  
   
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre 
societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del període 
impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per 
aquests tributs l’any anterior al de la meritació de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el 
cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, 
l’import net del volum de negoci serà el que correspongui al penúltim any anterior al de la 
meritació d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any 
natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any.  
   
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les activitats 
econòmiques exercides pel subjecte passiu.  
   
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de 
comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.  
   
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o indirecta, el control 
d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es 
qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a 
dependent, en alguna de les situacions següents:  
 
a) Tingui la majoria dels drets de vot.  
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració.  
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb tercers.  
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració que 
exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els comptes consolidats i durant els 
dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta circumstància quan 
la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de 
l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per aquesta.  
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits 
anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  
   
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a 
l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats en 
territori espanyol. 
   
La resta de l'article no es modifica  
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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 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
1 Mercats de venda no sedentària regulats per la Llei 18/2017, de 

l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires  
1.1 Quota fixa per parada i any, amb excepció del mercat agrari dels 

dissabtes a la Plaça Major  
1.1.1 Parades de fruites, verdures, pesca salada, flors i similars 51,80
1.1.2 Resta de parades 25,90
1.2 Quota variable per metre lineal o fracció i any  
1.2.1 Parades en mercats de periodicitat setmanal 40,10
1.2.2 Resta de parades 20,05
     
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 8,06
3.2 A més, per ml o fracció 0,56
3.3 A més, per m2 o fracció (aplicable a les atraccions de fira) 0,46
3.4 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 

espectacles o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, 
per dia 114,20

3.5 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions de superfície superior als 4.000 
m2, per dia 142,60

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 6,52
4.1.1.2 Per mes 117,36
4.1.1.3 Per any 704,16
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 4,91
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4.1.2.2 Per mes 88,38
4.1.2.3 Per any 530,28
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 2,48
4.1.3.2 Per mes 44,64
4.1.3.3 Per any 267,84
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 0,49
4.2.2 Carrers de 1a categoria 0,34
4.2.3 Carrers de 2a i 3a categoria 0,26
4.3 Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat 25,90
6 Rodatges i sessions fotogràfiques, per dia  
  Les tarifes d'aquest epígraf inclouen: Estudi ocupació via 

pública, autorització i/o expedició de llicència. Coordinació 
serveis municipals. Senyalització dels espais reservats. 
Informació al veïnatge afectat. No inclou: Serveis extraordinaris 
de regulació  del trànsit de la Policia Municipal. Serveis de 
retirada d’elements estructurals o de mobiliari urbà,i altres 
serveis de naturalesa similars efectuats pel personal municipal 
inclosos com a serveis extraordinaris. en aquests casos 
s'aplicarà la taxa corresponent a la prestació d'aquests serveis  

a. Rodatge,  llargmetratges cinematogràfics (ficció o documental), 
pel·lícules, sèries o mini-sèries per a tv 420,00

b. Sessió fotogràfica comercial 300,00
c. Rodatge publicitari 720,00
7 Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del 

municipi, per vehicle i any 331,30
8 

Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà, de publicitat 
de tot tipus (amb vehcicles 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 98,60
8.b) Mitjancant persones,  en qualsevol supòsit, per persona 9,90
10 Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les 

instal·lacions firals, per kw i dia de potència contractada 5,28
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  46,00

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 105,30
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12.1.2 Per m2 o fracció i mes 17,60
12.1.3 Per m2 o fracció i dia 0,98
12.2 Carrers de segona i tercera categoria  
12.2.1 Per m2 o fracció i any 79,00
12.2.2 Per m2 o fracció i mes 13,10
12.2.3 Per m2 o fracció i dia 0,73
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 105,30
13.1.2 Per m2 o fracció i mes 17,60
13.1.3 Per m2 o fracció i dia 0,98
13.1.4 Per ml o fracció i any 210,60
13.1.5 Per ml o fracció i mes 35,20
13.1.6 Per ml o fracció i dia 1,96
13.2 Carrers de segona i tercera categoria  
13.2.1 Per m2 o fracció i any 79,00
13.2.2 Per m2 o fracció i mes 13,10
13.2.3 Per m2 o fracció i dia 0,73
13.2.4 Per ml o fracció i any 158,00
13.2.5 Per ml o fracció i mes 26,20
13.2.6 Per ml o fracció i dia 1,46
14 Venda ambulant al braç de globus, bastons, quincalla, gelats, 

dolços, flors i altres articles, per dia. 15,60
  Els venedors a què es refereix aquest epígraf no podran utilitzar 

carros, carretes, vehicles, taules, ni cap altre artefacte recolzat al 
terra  

  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 825,00

15 Pissarres o altres elements publicitaris vinculats a activitats 
comercials o d'hostaleria, no fixos. Per any 33,90

16 Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en 
altres instal·lacions similars, per cada cartell i dia: 0,64

17 Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia: 6,40
 
S'estableixen els nous epígrafs 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.2.4, 13.2.5 i 13.2.6. L'epígraf 18 no es 
modifica. 
   
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE 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 5   
   
Es modifiquen les tarifes 
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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 5,29
  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 0,30
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 0,42

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. 17,63

  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 0,98

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 7,06
  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 0,39
1.5 

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  

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 94
1.5.1.2 Carrers de segona categoria 74,5
1.5.1.3 Carrers de tercera categoria 62,5
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 9,4
1.5.2.2 Carrers de segona categoria 7,45
1.5.2.3 Carrers de tercera categoria 6,25
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1.5.3 Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un 
metre cúbic de capacitat, per dia 1,94

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 945,00

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 13,9
1.6.2 Carrers de segona categoria 11,59
1.6.3 Carrers de tercera categoria 9,24
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 0,30

1.8 Ocupacions motivades per l'execució de rases, canalitzacions i 
altres instal·lacions i obres similars, per ml o fracció i dia 0,42

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) 6,40

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 25,90

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.  25,90
2.2.2 De més de 25 m.l fins a  100 ml 51,80
2.2.3 De més de 100 ml fins a  200 ml 103,60
2.2.4 De més de 200 ml fins a  500 ml 155,40
2.2.5 De més de 500 ml 207,20
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 25,90

 

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 
 

 
ARTICLE 2 
 
Es modifica l'aquest a), per aclarir que l'existència de placa de gual o rebaix presumeix 
l’existència de l'aprofitament. 

 
Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de vehicles en edificis, terrenys o 
passatges particulars. Igualment, constitueixen el fet imposable de la taxa els aprofitaments 
especials del domini públic per entrada i sortida de vehicles els casos en què no existeix 



46  Acta de la sessió plenària ordinària núm. 11 de 19 d’octubre de 2017 

 

vorera, no existeix placa de gual, existeix prohibició d'aparcament al carrer i qualsevol altre cas 
d'aprofitament especial del domini públic, sempre que derivi de l'entrada i sortida de vehicles en 
edificis, terrenys, passatges particulars i similars. L’existència de placa i/o rebaix de vorera 
presumirà l’existència de l’aprofitament. 
 
 
ARTICLE 4 

 
Es modifica la taula de nivells de renda de l'apartat 3 d'aquest article, per adequar-los al salari 
mínim interprofessional vigent. 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
ARTICLE 5   
   
Es modifiquen les tarifes i els coeficients aplicables 
   
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  
  Aquestes tarifes s'aplicaran per metre lineal d'aprofitament i any  
  Les fraccions de metre es computaran en trams de 20 cm 

complets  
  

En el cas que existeixi senyalització horitzontal i rebaix de 
vorera, per a l'aplicació de la tarifa es prendrà en consideració la 
mida de més llargada, que en el cas de rebaix inclourà les peces 
de retorn. En el seu defecte, es considerarà la mida de la porta. 
En el cas de rebaix continu de vorera i sense senyalització 
horitzontal es pendrà també la mida de la porta.  

1.1 Guals d’ús permanent, per cada metre lineal i any:  
1.1.a) Carrers de 1a. categoria 54,20
1.1.b) Carrers de 2a. categoria 45,90
1.1.c) Carrers de 3a. categoria 38,10
1.2 Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal i any:  
1.2.a) Carrers de 1a. categoria 33,60
1.2.b) Carrers de 2a. categoria 28,70
1.2.c) Carrers de 3a. categoria 23,70
1.3 Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per cada 

metre lineal i any:  
1.3.a) Carrers de 1a. categoria 25,10
1.3.b) Carrers de 2a. categoria 21,50
1.3.c) Carrers de 3a. categoria 17,80
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:  

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 o més 
persones

Bonificació 
aplicable

15.480,94 20.125,23 24.769,50 29.413,79 34.058,06 38.702,35 43.346,63 %10
12.384,75 16.100,18 19.815,60 23.531,03 27.246,45 30.961,88 34.677,30 %30
9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84 %50
7.926,24 10.304,11 12.681,98 15.059,86 17.437,73 19.815,60 22.193,47 %70
6.340,99 8.243,29 10.145,58 12.047,89 13.950,18 15.852,48 17.754,78 %90
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  Capacitat  
  D'1 a 3 vehicles 0,85
  De 4 a 6 vehicles 0,95
  De 7 a 10 vehicles 1,10
  D'11 a 20 vehicles 1,40
  De 21 a 40 vehicles 1,70
  De 41 a 60 vehicles 2,00
  De 61 a 80 vehicles 2,30
  De 81 a 100 vehicles 2,60
  De 101 a 150 vehicles 3,00
  Més de 150 vehicles 3,50
     
1.5 Coeficient corrector a aplicar en funció de l'ús al qual estigui 

destinat el local on està ubicat el gual  
  Aparcament privat o de lloguer 1,00
  Taller mecànic 1,50
  Estació de servei 2,00
  Aparcament públic, tant si és gratuït com de pagament 

(aparcaments de rotació, de supermercats, vinculats a activitats 
econòmiques, i en general, aquells en què l'accés a 
l'aparcament sigui lliure) 2,00

  Altres usos, diferents dels establerts als apartats anteriors (naus 
industrials, …) 1,50

1.6 El coeficient resultant de l'aplicació conjunta dels coeficients dels 
apartats 1.4 i 1.5 no podrà ser superior a 5,00

1.7 Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament  12,30
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 238,10
2.1.b) Carrers de 2a. categoria 198,20
2.1.c) Carrers de 3a. categoria 158,30
2.2 Reserves permanents entre quatre i vuit hores:  
2.2.a) Carrers de 1a. categoria 139,40
2.2.b) Carrers de 2a. categoria 119,70
2.2.c) Carrers de 3a. categoria 98,40
2.3 Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim:  
2.3.a) Carrers de 1a. categoria 75,20
2.3.b) Carrers de 2a. categoria 64,10
2.3.c) Carrers de 3a. categoria 53,00
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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 3,64
4.b) Carrers de 2a. categoria 2,97
4.c) Carrers de 3a. categoria 2,57
4.d) Carrers de 1a. Categoria, ocupant places de zona blava 4,31
4.e) Carrers de 2a. Categoria, ocupant places de zona blava 3,42
4.f) Carrers de 3a. Categoria, ocupant places de zona blava 2,87
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 Reserves especials d'estacionament per a persones amb 

mobilitat reduïda, establertes a favor de particulars  
7 Per cada plaça i any 336,50
8 Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva 

d'aparcament  25,90
   
Es suprimeix l'epígraf 6, que es substitueix pels epígrafs 4.d), 4.e) i 4.f). Els anteriors epígrafs 7 
i 8 passen a ser els nous epígrafs 6 i 7 
   
ARTICLE 8   
   
1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs 
de 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, llevat dels supòsits de 
l’apartat 4.  
   
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, llevat dels 
supòsits de l’apartat 4.  
   
4. a) Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de vehicles dels edificis i 
terrenys:  
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En el supòsit de noves construccions o alteracions físiques d'edificacions la taxa s'acreditarà en 
el període impositiu següent a aquell en què aquestes tinguin lloc.  
   
En el supòsit de baixa o supressió del gual, la quota es prorratejarà per trimestres naturals.  
   
b) 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 o de finalització del 
termini de la concessió. 
   
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB 
TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES 
   
ARTICLE 5 
   
Es modifiquen les tarifes 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
1 Aprofitaments autoritzats per dies o actes determinats:   
1.1 Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada   
1.1.a) De l'1 d'abril al 30 de setembre, per dia 0,67
1.1.b) De l'1 d'abril al 30 de setembre, per hora (fins a 4 hores) 0,17
1.1.c) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de 

març, per dia 0,54
1.1.d) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de 

març, per hora (fins a 4 hores) 0,14
1.2 Quan l'ocupació es dugui a terme sobre elements incorporats a 

la via pública, com ara tarimes, plataformes o altres 
instal·lacions semblants, la tarifa a aplicar, per metre quadrat 
d'ocupació utilitzada, serà:  

1.2.a) De l'1 d'abril al 30 de setembre, per dia 0,77
1.2.b) De l'1 d'abril al 30 de setembre, per hora (fins a 4 hores) 0,19
1.2.c) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de 

març, per dia 0,62
1.2.d) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de 

març, per hora (fins a 4 hores) 0,16
2 Aprofitaments autoritzats per temporada, per mes:  
2.1 Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada  
2.1.a) De l'1 d'abril al 30 de setembre 3,22
2.1.b) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de 

març 2,58
2.2. Quan l'ocupació es dugui a terme sobre elements incorporats a 

la via pública, com ara tarimes, plataformes o altres 
instal·lacions semblants, la tarifa a aplicar, per metre quadrat 
d'ocupació utilitzada, serà:  

2.2.a) De l'1 d'abril al 30 de setembre 3,70
2.2.b) De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de 

març 2,96
4 Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del 

domini públic municipal  25,90
5 A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients 

correctors en funció de la via pública on tinguin lloc 
l'aprofitament:  
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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

   
S'afegeixen nous subepígrafs a l'epígraf 1 per a les ocupacions inferiors a un dia  
   
ARTICLE 10   
   
S'actualitzen els imports de les fiances de l'apartat 1 
  
1 Fins a 5 taules 75,00
2 De 6 a 15 taules 112,80
3 Més de 15 taules 187,80
4 Parasol, per unitat 245,80
5 Paravent, per unitat 62,70

   
La resta de l'article no es modifica  
   
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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   
   
ARTICLE 5   
   
Es modifiquen les tarifes, i es suprimeixen els epígrafs 4 i 6. Es renumeren els epígrafs  
 

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 3,37

1.2 Tarifa mínima de l'epígraf 1.1, per cada element i any 13,50
2 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 26,12

3 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 
apartats anteriors.  

3.1 Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic 
objecte d'aprofitament i any 13,50

3.2 Tarifa mínima de l'epígraf 3.1, per cada element i any 33,90
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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   
   
Es modifiquen les tarifes  
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
1 Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any 0,53
2 Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a 

la conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any 0,64
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 5,29

4 Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any 222,00
5 Màquines recreatives infantils i d'altres de venda automàtica 

accionats per monedes, per cada màquina instal·lada i any 52,30
6 

Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any 105,60
7 

Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any 5,42
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  70,20
8.b Carrers de 2a. categoria 35,60
8.c Carrers de 3a. categoria 14,10
9 Caixers automàtics en línia de façana, per unitat i any 313,70

 
   
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25,  REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
   
ARTICLE 5   
   
Es modifiquen les tarifes 
  
EPÍGRAF 

CONCEPTE TARIFA (€)
1 Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a 

la construcció de sepultures, per pam quadrat 13,36
2 Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per 

un termini de 5 anys, per cada període anual o fracció:  
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 718 369,00
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2.1.1.2 Filera 1a,   núm.  725,  726,  995 i 996 188,00
2.1.1.3 Filera 2a,   núm.  727,  728,  997 i 998                         181,00
2.1.1.4 Filera 3a,   núm.  503,  504,  719,  720,  729,  730,  999 i 1000       161,00
2.1.1.5 Filera 4a,   núm.  505,  506,  721,  722,  731,  732,  1001 i 1002 92,60
2.1.1.6 Filera 5a,   núm.  507,  508,  723,  724,  733,  734,  1003 i 1004 55,60
2.1.2. Nínxols de columna  
2.1.2.1 Dobles,   filera 1ª,   núm.525,  526,  533,  534,  685,  686,  693 i 

694 331,00
2.1.2.2. Filera 1a,   núm.755,  756,  765,  766,  955,  956,  965 i 966  170,00
2.1.2.3 Filera 2a,   núm. 757,  758,  767,  768,  957,  958,  967 i 968 168,00
2.1.2.4 Filera 3a,   núm.527,  528,  535,  536,  687,  688,  695,  696,  

759,  760,  769,  770,  959,  960,  969 i 970 145,00
2.1.2.5 Filera 4a,   núm.529,  530,  537,  538,  689,  690,  697,  698,  

761,  762,  771,  772,  961,  962,  971 i 972 83,70
2.1.2.6 Filera 5a,   núm.531,  532,  539,  540,  691,  692,  699,  700,  

763,  764,  773,  774,  963,  964,  973 i 974 50,80
2.1.3. Nínxols normals  
2.1.3.1 Nínxols de primera filera dobles 310,00
2.1.3.2. Nínxols de primera filera 153,00
2.1.3.3 Nínxols de segona filera 150,00
2.1.3.4 Nínxols de tercera filera 132,50
2.1.3.5 Nínxols de quarta filera 76,70
2.1.3.6 Nínxols de cinquena filera 45,90
2.2 Secció Verge de Montserrat A i Sant Ignasi (141 al  240)   
2.2.1 Nínxols de primera filera 217,00
2.2.2 Nínxols de segona filera 197,00
2.2.3 Nínxols de tercera filera 164,00
2.2.4 Nínxols de quarta filera 141,50
2.2.5 Nínxols de cinquena filera 108,20
2.3 Urnes cineràries  
2.3.1 Secció Verge de Montserrat B  
2.3.1.1 De primera filera 86,40
2.3.1.2 De segona filera 77,90
2.3.1.3 De tercera filera 64,90
2.3.2 Secció Sant Ferran B  
2.3.2.1 De primera filera 86,40
2.3.2.2 De segona i tercera filera 77,90
2.3.2.3 De quarta filera 64,90
2.4 Secció Verge del Carme  
2.4.1 Nínxols de primera filera 134,00
2.4.2 Nínxols de segona filera 148,40
2.4.3 Nínxols de tercera filera 111,10
2.4.4 Nínxols de quarta filera 96,80
2.4.5 Nínxols de cinquena filera 74,20
2.5 Secció Verge de Núria  
2.5.1 Nínxols de primera filera 135,50
2.5.2 Nínxols de segona filera 121,20
2.5.3 Nínxols de tercera filera 99,70
2.5.4 Nínxols de quarta filera 87,30
2.5.5 Nínxols de cinquena filera 67,30
2.6 Secció Sant Pau   
2.6.1 Nínxols de primera filera 87,30
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2.6.2 Nínxols de segona filera 126,70
2.6.3 Nínxols de tercera filera  110,00
2.6.4 Nínxols de quarta filera 65,90
2.6.5 Nínxols de cinquena filera 38,10
2.6.6 Nínxols de sisena filera 21,70
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 32,80
2.7.2 Nínxols de segona filera 32,00
2.7.3 Nínxols de tercera filera 31,10
2.7.4 Nínxols de quarta filera 30,30
2.7.5 Nínxols de cinquena filera 28,90
2.7.6 Nínxols de sisena filera 28,10
2.8 Secció Santa Clara  
2.8.1 Nínxols de primera filera 170,00
2.8.2 Nínxols de segona filera 152,00
2.8.3 Nínxols de tercera filera 126,70
2.8.4 Nínxols de quarta filera 110,00
2.8.5 Nínxols de cinquena filera 84,90
2.9 Secció de Sant Andreu  
2.9.1 Nínxols de primera filera 144,20
2.9.2 Nínxols de segona filera 129,80
2.9.3 Nínxols de tercera filera 108,10
2.9.4 Nínxols de quarta filera 93,70
2.9.5 Nínxols de cinquena filera 72,20
2.10 Altres nínxols 36,10
2.11 Sepultures Cementiri islàmic  
2.11.1 Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt,   concessió a 5 anys,   

per any 132,80
3 Utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió 

administrativa, per un termini de 25 anys  
     
3.1 Secció de Sant Maurici  
3.1.1 Nínxols de primera filera 755,00
3.1.2 Nínxols de segona filera 1088,00
3.1.3 Nínxols de tercera filera 942,00
3.1.4 Nínxols de quarta filera 570,00
3.1.5 Nínxols de cinquena filera 331,00
3.1.6 Nínxols de sisena filera 192,00
     
3.2 Seccions de Sant Joan i  Santa Agnès (llevat numeració Epígraf 

3.5), Sant Fruitós (sense lletra), Sant Fruitós A  
3.2.1 Nínxols de primera filera 952,00
3.2.2 Nínxols de segona filera 1366,00
3.2.3 Nínxols de tercera filera 1185,00
3.2.4 Nínxols de quarta filera 714,00
3.2.5 Nínxols de cinquena filera 414,00
3.2.6 Nínxols de sisena filera 238,00
     
3.3 Seccions Cementiri Civil, Sant Ignasi ( 1 a 140 / 296 a 635), Sant 

Fruitós B , Sant Fruitós C, Sant Fruitós D ( 261 a 430), Sant 
Fruitós E ( 261 a 430), Sant Fruitós F (261 a 430),    

3.3.1 Nínxols de primera filera 1030,00
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3.3.2 Nínxols de segona filera 1480,00
3.3.3 Nínxols de tercera filera 1283,00
3.3.4 Nínxols de quarta filera 771,00
3.3.5 Nínxols de cinquena filera 450,00
3.3.6 Nínxols de sisena filera 259,00
     
3.4 Seccions de Sant Josep, Sant Pere, Sant Lluís, Sant Fruitós D 

(001 a 260), Sant Fruitós E (001 a 260), Sant Fruitós F (001 a 
260),  Sant Ramon, Sant Jaume, Sant Carles, Sant Pau  

3.4.1 Nínxols de primera filera 1081,00
3.4.2 Nínxols de segona filera 1553,00
3.4.3 Nínxols de tercera filera 1350,00
3.4.4 Nínxols de quarta filera 813,00
3.4.5 Nínxols de cinquena filera 477,00
3.4.6 Nínxols de sisena filera 275,00
     
3.5 Seccions de Sant Antoni , Sant Enric, Sant Miquel, Sant 

Joaquim, Sant Ferran, Santa Rosa ,Verge de Montserrat , Sant 
Jordi, Santa Eulàlia, Sant Ignasi (636 a 675), Sant Fruitós G, 
Santa Agnès ( núms. parells de l'interval 662-690, i núms. 
senars de l'interval 841-869 )  

3.5.1 Nínxols de primera filera 1191,00
3.5.2 Nínxols de segona filera 1709,00
3.5.3 Nínxols de tercera filera 1485,00
3.5.4 Nínxols de quarta filera 896,00
3.5.5 Nínxols de cinquena filera 523,00
3.5.6 Nínxols de sisena filera 300,00
3.5.7 Nínxols dobles (1ª i 2ª filera ) 3416,00
3.5.8 Nínxols dobles (2ª i 3ª filera ) 3416,00
     
3.6 Seccions de Verge de l'Alba ,  Santa Teresa  , Verge de la 

Mercè   
3.6.1 Nínxols de cantonada (Secció Verge de l'Alba)  
3.6.1.1 Nínxols dobles, de primera filera (núms. 501,502,717 i 718) 4542,00
3.6.1.2 Nínxols simples, de primera filera (núms. 725, 726,995 i 996) 2293,00
3.6.1.3 Nínxols simples de segona filera (núms. 727,728,997 i 998) 2249,00
3.6.1.4 Nínxols simples, de tercera filera ( núms. 

503,504,719,720,729,730,999 i 1000) 1959,00
3.6.1.5 Nínxols simples, de quarta filera (núms. 

505,506,721,722,731,732,1001 i 1002) 1147,00
3.6.1.6 Nínxols simples, de cinquena filera (núms. 

507,508,723,724,733,734,1003 i 1004) 684,00
3.6.2 Nínxols de columna (Secció Verge de l'Alba)  
3.6.2.1 Nínxols dobles, de primera filera (núms. 

525,526,533,534,685,686,693 i 694 ) 4146,00
3.6.2.2 Nínxols simples, de primera filera (núms. 

755,756,765,766,955,956,965 i 966 ) 2074,00
3.6.2.3 Nínxols simples de segona filera (núms. 757, 758, 767, 768, 

957, 958, 967, 968  ) 2047,00
3.6.2.4 Nínxols simples, de tercera filera ( 527, 528, 535, 536, 687, 688, 

695, 696, 759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970 ) 1773,00
3.6.2.5 Nínxols simples, de quarta filera (núms. 529, 530, 537, 538, 689, 

690, 697, 698, 761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972 ) 1032,00
3.6.2.6 Nínxols simples, de cinquena filera ( núms. 531, 532, 539, 540, 

691, 692, 699, 700, 763, 764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974 ) 627,00
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3.6.3 Nínxols normals  
3.6.3.1 Nínxols dobles, de primera filera  3795,00
3.6.3.2 Nínxols simples, de primera filera 1896,00
3.6.3.3 Nínxols simples de segona filera 1869,00
3.6.3.4 Nínxols simples, de tercera filera 1615,00
3.6.3.5 Nínxols simples, de quarta filera 944,00
3.6.3.6 Nínxols simples, de cinquena filera 563,00
     
3.7 Seccions de Sant Ignasi ( 141 a 240), Verge de Montserrat B, 

Verge del  Carme, Verge de Núria, Santa Clara  
3.7.1 Nínxols simples, de primera filera 1242,00
3.7.2 Nínxols simples, de segona filera 1786,00
3.7.3 Nínxols simples, de tercera filera 1553,00
3.7.4 Nínxols simples, de quarta filera 932,00
3.7.5 Nínxols simples, de cinquena filera 543,00
     
3.8 Urnes cineràries Verge de Montserrat B   
3.8.1 de primera filera 968,00
3.8.2 de segona filera 880,00
3.8.3 de tercera filera 704,00
     
3.9 Secció de Sant Andreu  
3.9.1 Nínxols de primera filera 2139,00
3.9.2 Nínxols de segona filera 1925,00
3.9.3 Nínxols de tercera filera 1603,00
3.9.4 Nínxols de quarta filera 1390,00
3.9.5 Nínxols de cinquena filera 1070,00
     
3.10 Secció Cementiri islàmic  
3.10.1 Sepultures Cementiri Islàmic, per un difunt, concessió a 25 anys 1645,00
3.10.2 Sepultures múltiples per 3 difunts ( núms. 13,14,15 i 16) 4935,00
     
3.11 Urnes cineràries Sant Ferran B  
3.11.1 de primera filera 1071,00
3.11.2 de segona i tercera filera 973,00
3.11.3 de quarta filera 782,00
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
   
   
ARTICLE 5   
   
1.  La tarifa a aplicar serà la següent:  
 
EPÍGRAF 

CONCEPTE 
TARIFA  

(€)
1 Pavellons PAV-3  
1.1 Ús esportiu  
1.1.1 Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora 48,20
1.1.2 Tarifa normal d'1/3 de pista per hora i equip 18,90
1.1.3 Tarifa especial GRATUÏT
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1.2 Ús no esportiu  
1.2.1 Tarifa normal , per hora 75,20
1.2.2 Tarifa especial: GRATUÏT
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) 10,40
2.1.2 Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb 

entrada de pagament 15,60
2.1.3 Tarifa especial GRATUÏT
2.2 Sala de musculació  
2.2.1 Entrada individual a la sala de musculació 3,10
2.2.2 Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a18 anys) 8,30
2.2.3 Entrada de grup i/o equip sènior 15,60
2.2.4 Tarifa especial GRATUÏT
3 Pavelló Nou Congost  
3.3 Ús esportiu  
3.3.1 Tarifa per hora d'entrenament  60,70
3.3.2 Tarifa per hora de 1/2 de pista 30,40
3.3.3 Tarifa especial: GRATUÏT
3.3.4 Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia 70,20
3.3.5 Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia 100,50
     
3.4 Ús no esportiu del pavelló  
3.4.1 Tarifa per hora 124,40
3.4.4 Tarifa especial GRATUÏT
3.5 Ús per concert o espectacle cultural  
3.5.1 Tarifa normal per jornada sencera  2705,00
3.5.2 Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre 

municipal d'associacions 1087,00
3.5.3 Tarifa especial GRATUÏT
5 CAMPS POLIESPORTIUS DE TERRA  
5.1 Ús esportiu  
5.1.1 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11. 25,00
5.1.2 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7. 12,50
5.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT
5.2 Ús no esportiu  
5.2.1 Tarifa normal per hora 73,20
5.2.2 Tarifa especial 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. 37,70
6.2 Tarifa normal en horari festiu i/o nocturn (a partir de les 22 h) 53,30
6.3 Tarifa especial. Per a entitats sense ànim de lucre (sense 

cobrament d'entrada o inscripció d'activitats) o que s'incloguin en 
les programacions municipals gratuït

7 Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o 
sessió  

7.1 Empreses (per hora o fracció). 110,90
7.2 Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats per a actes 

amb entrada de pagament en qualsevol horari (per hora o 
fracció). 82,60
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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). 33,40

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 34,40
8 Sala polivalent del Casal La Kampana  
8.1 Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció 34,40
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) 82,60
9.1.2 Tarifa normal per l' ús de camp de futbol 7 (per hora o fracció). 41,80
9.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT
10 ESTADI D’ATLETISME I ROCÒDROM  
10.1 Ús esportiu   
10.1.1 Tarifa normal per hora  2,25
10.1.2 Tarifa mensual 38,70
10.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT
10.1.4 Tarifa per hora de grup 29,30
10.1.5 Tarifa mensual de grup (mínim 4 usuaris) 133,90
10.2  Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme  
10.2.1 Tarifa normal per hora  130,80
10.2.3 Tarifa especial GRATUÏT
10.3 Sala de reunions  
10.3.1 Tarifa normal 10,50
10.3.2 Tarifa especial: GRATUÏT
11 PISTES POLIESPORTIVES I SKATEPARK  
11.1 Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i ús 

de vestidors 16,70
11.2 Tarifa especial: gratuït
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) 156,00
12.1.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 207,00
12.2 Sala de reunions   
12.2.1 Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense 

cobrament d'entrada o inscripció o que s'incloguin en les 
programacions municipals gratuït

12.2.2 Tarifa normal (màxim 5 hores) 78,00
12.2.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 104,00
13 PALAU FIRAL  
13.1 Sala d’Actes i aules Palau Firal  
13.1.1 Sala d’actes. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari 

habitual d’oficines el següent:  
  Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.  
  Divendres, de 9:00 h a 14:00 h  
  Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a 

divendres de 9:00 h a 14:00 h   
13.1.1.1 Dues hores 154,00
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13.1.1.2 Mitja jornada ( 5 hores) 205,00
13.1.1.3 Jornada sencera ( 8 hores) 308,00
13.1.1.4 Recàrrec per hora.- fora d’horari oficines 26,00
13.1.2 Aules. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari 

habitual d’oficines el següent:  
  Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.  
  Divendres, de 9:00 h a 14:00 h  
  Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a 

divendres de 9:00 h a 14:00 h  
13.1.2.1 Preu/hora 31,00
13.1.2.2 Mitja jornada ( 5 hores) 103,00
13.1.2.3 Jornada sencera ( 8 hores) 154,00
13.1.2.4 Recàrrec per hora- fora horari d’oficines 26,00
13.1.2.5 L’Aula d’informàtica incrementarà aquests preus en un 25%  
13.2  Tarifes especials Sala d’Actes i Aules Palau Firal  
13.2.1 Entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre, 

S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes ordinàries  
13.2.2 Empreses allotjades al viver o a l’espai coworking  
13.2.2.1 Sala A ( preu/hora) 7,50
13.2.2.2 Resta de sales. S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes 

ordinàries  
13.3  Viver d’empreses  
13.3.1 Allotjament en 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, mobiliari, connexió a internet,  enllumenat i els 
serveis de neteja i climatització.  

  Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat 
anteriorment  

13.3.2 Espai coworking. Allotjament en 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, mobiliari, connexió a internet, 
enllumenat i els serveis de neteja i climatització.  

  Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat 
anteriorment  

14 SALA DE PLENS  
  Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a la 

celebració de casaments civils 108,00
  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) 627,00
15.1.1.2 Mig dia ( 5 hores) 314,00
15.1.2 Utilització d’una sala  
15.1.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 314,00
15.1.2.2 Mig dia ( 5 hores) 209,00
15.1.2.3 Utilització inferior a 2 hores 158,00
15.2 Carrer del Balç ( sense  Centre d’Interpretació)  
15.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 523,00
15.2.2 Mig dia ( 5 hores)  262,00
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.  
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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  248,00
16.2 Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de lloguer 36,30
17 Utilització dels equipaments municipals per rodatges i sessions 

fotogràfiques  
17.1 Sessió en la presa d’imatges a l’interior dels equipaments  
17.1.1 Primera hora 40,40
17.1.2 Hores complement 18,20
17.1.3 Horari extra 58,40
17.2 Equipament com a base de l’equip de filmació  
17.2.1 Dues hores 51,30
17.2.2 Mitja jornada (5 hores) 102,50
17.2.3 Jornada sencera 205,00
 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA 
ESPECIAL  
   
ARTICLE 5   
   
Es modifiquen les tarifes  
   
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF 

CONCEPTE 
TARIFA  

(€)
  Per cada hora:   
a) Un policia local 22,80
b) Un cotxe patrulla (amb un agent) 29,20
c) Una moto (amb un agent) 26,00
 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A 
MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS 
   
ARTICLE 5   
   
Es modifica la tarifa de l'epígraf 2.1.1. La resta no es modifica 
  
EPÍGRAF 

CONCEPTE 
TARIFA  

(€)
2 CENTRE INTERPRETACIÓ CARRER DEL BALÇ (CICB)  
2.1 Entrades individuals  
2.1.1 Tarifa adult 5,00
 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENT A 
L'ESCOLA D'ART 
 
ARTICLE 4 
 
Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional vigent 
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La resta de l'article no es modifica 
 
ARTICLE 5  
EPÍGRAF 

CONCEPTE 
TARIFA  

(€)
1 ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL  

1.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici 
curs  205,00

1.1 1r. Grau professional.  1.052,70
1.2 2n. Grau professional 1.052,70
1.3 3r. Grau professional  1.152,10
1.4 4t. Grau professional  1.152,10
1.5 5è. Grau professional  1.383,80
1.6 6è. Grau professional  1.383,80
2 ALTRES  
2.1 Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional 123,00
 

ORDENANÇA NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ 
D'ANIMALS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA 
ZOONOSI 
   
ARTICLE 5   
   
Es modifiquen les tarifes  
 

 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
1 Inscripció al Registre municipal d’animals de companyia 22,60
2 Dipòsit de gossos, per dia o fracció 13,40
3 Servei de donació i custòdia d’animals 159,40
4 Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment 

perillosos 22,60

5 Servei de recollida d'animals de companyia 67,50
6 Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia 67,50
7 Visita veterinària d'animal de companyia 28,30

   
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
   
ARTICLE 4   
   
Es modifiquen els barems establerts en aquest article, per adequar-los al salari mínim 
interprofessional vigent. 
 

 

   
La resta de l'article no es modifica 
   
 

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 
persones

9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE CLAVEGUERAM 
   
ARTICLE 4   
   
Es modifiquen els barems establerts en aquest article, per adequar-los al salari mínim 
interprofessional vigent. 

 

 
 
 
La resta de l'article no es modifica 
 

ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
   
ARTICLE 6   
   
Es modifiquen les tarifes  
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
  Tipus de sepultura  
1 Nínxols 11,95
2 Nínxols dobles 17,85
3 Urnes cineràries 9,60
4 Capelles 165,60
5 Ossari 35,60
6 Panteons 177,50
7 Columbari 17,85
8 Hipogeus 142,05
9 Sepultures cementiri musulmà 142,05

 
 
ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ 
SANITÀRIA 
   
ARTICLE 6   
   
Es modifiquen les tarifes 
   
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 
  
EPÍGRAF 

CONCEPTE 
TARIFA  

(€)
1 Tramitació de l’autorització sanitària en les activitats que 

normativament ho requereixen 88,70
2 Inspecció d'habitatges, locals i establiments  
2.1 Primera visita  33,50
2.2 Visita de comprovació successiva 55,50
 

ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS 
SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
   

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 
persones

9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84
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ARTICLE 6   
   
Es modifiquen les tarifes  
   
EPÍGRAF 

CONCEPTE TARIFA (€)
2 Canvi de titularitat de parades de mercats de venda no 

sedentària 65,20
3 Autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais 

privats, assimilables a espais públics 129,50
4 Serveis realitzats per personal municipal de manteniment o 

brigada,a instància o en benefici d’un particular, per hora  21,20
   
Es suprimeix l'anterior l'epígraf 1. L'epígraf 5 no es modifica  
 
   
SEGON: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades 
en aquest dictamen, que passaran a tenir el redactat següent: 
   
Per a totes les ordenances fiscals, llevat de les números 31 i 32 
   
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2018, i 
continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
   
Per a totes les ordenances fiscals números 31 i 32 
   
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de la publicació oficial de la seva 
aprovació definitiva, i serà aplicable als cursos que comencin amb posterioritat a 
aquesta data. 
   
   
TERCER: 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: 
   
Es suprimeix la classificació I), relativa a la taxa per recollida d'escombraries, doncs la 
tarifa d'aquesta taxa és la mateixa per tots els carrers 
   
La classificació de les vies de la ciutat, per les taxes per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic, serà la següent: 
   
Es modifica la categoria dels carrers següents: 
   
  Categoria 
 Ptge. Torrent Predicadors/ Cos – Ctra. de Cardona        3era 
 Ca. Font dels Capellans/  Nº 19 a 27 3era 
 Ca. Font dels Capellans/  Nº 55 a 73 3era 
 Ptge. Trieta/ Ca. Trieta – Pça. M. Matilde Almendros 3era 
 Ca. Camí vell Santpedor/ Enric Granados – Enric Morera 2ona 
 Ca. Camí vell Santpedor/ Enric Morera – Final 1era 
   
S'unifiquen diversos trams de carrer amb la mateixa categoria  
   
 Ctra. de Vic/ Muralla del Carme – Pont de Ferro 1era 
 Ctra. de Vic/ Vials Cruïlla Bases de Manresa 2ona 
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 Ctra. de Vic/ Pça. Prat de la Riba – Final terme 2ona 
 Ca. Ginjoler/ Alcalde Armengou – Carrasco Formiguer 1era 
 Ca. Bruc/ Ps. Riu – Alcalde Armengou 1era 
 Av. Bases de Manresa/ Pça. Bages – Pont Via FFCC 1era 
 Av. Bases de Manresa/ Pont Via FFCC – Pça. Prat Riba 2ona 
 Ctra. de Cardona/ Muralla Carme – Miquel Martí Pol 1era 
 Ctra. de Cardona/ Miquel Martí Pol a nº 118 dreta 2ona 
 Ca. Viladordis/ Pça Sant Ignasi – Vidal i Barraquer 3era 
 Ca. Viladordis/ Vidal i Barraquer – Ctra. Pont Vilomara 1era 
 Ca. Viladordis/ Ctra. Pont de Vilomara – Montcau 2ona 
 Ca. Guillem Catà/ Pica d’Estats – Santa Teresa 2ona 
 Ca. Guillem Catà/ (del número 43 – 53) 1era 
 Ca. Guillem Catà/ nº 46 – Montalegre 3era 
   
   
QUART: Derogar l'ordenança fiscal 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 
   
Es deroga aquesta ordenança, ja que per resolució de l'alcalde-president del dia 4 
d'octubre de 2013, es va resoldre 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 va 
anul·lar l'article 5 d'aquesta ordenança, que regulava la base imposable, i per la qual 
cosa l'ordenança és inaplicable de facto, en tant no s'aprovi una nova regulació de la 
base imposable.. 
   
   
CINQUÈ: Derogar l'ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per la venda de 
textos, publicacions i impresos  
   
Es deroga aquesta ordenança. L’epígraf 1, corresponent a còpies de documents, 
s’integra en l’ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius, amb la qual estava duplicat. Pel que fa a la resta d’epígrafs, o bé han 
quedat obsolets, o bé es refereixen a informació que pot trobar-se de manera gratuïta 
a la pàgina web de l’Ajuntament 
   
 
SISÈ: 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. 
   
 
SETÈ: 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 
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SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà 
en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o 
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 

TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de 
la Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran 
en vigor el dia primer de gener de 2018 i regiran mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 

 
QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2018 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.” 

 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització.  
 

El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, inicia la 
seva intervenció dient que, un any més, ens troben davant del dictamen d’actualització 
de les ordenances municipals.  

Recorda que l’any passat l’increment va ser de l’1% i només per a determinades 
ordenances, i que l’any anterior ni tant sols havia arribat a aquest 1%. Reconeix, però, 
que l’any passat l’IAE va experimentar una actualització a l’alça que feia més de deu 
anys que no es produïa. 

Explica que la situació que es preveia per a l’any 2018 s’ha vist alterada pel fet que en 
el decurs del 2017 s’han produït unes sentències, primer a Navarra i després a Madrid, 
les quals han fet que es modifiqués el sistema del càlcul d’aplicació de les plusvàlues. 
Aquesta és una situació totalment anòmala i imprevista que causa una distorsió en la 
voluntat d’actualització de les ordenances.  

En aquest sentit cal mantenir i no minvar ni el nivell ni la qualitat de les prestacions 
dels serveis municipals que es porten a terme anualment. Aquesta situació aconsella 
fer un plantejament d’ordenances pel 2018 superior al que inicialment era la voluntat 
d’aquest govern però que la necessitat de tenir equilibrat el pressupost per mantenir el 
nivell de serveis aconsella plantejar. 

La situació que produeix la minva d’ingressos del sistema de les plusvàlues s’ha xifrat 
en funció de la realitat del 2016 i dels mesos que es porten de 2017 fins a setembre, i 
se situa entre 1 i 1,2 milions d’euros.  
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La xifra no pot ser més exacta perquè aquest és un impost que cada any parteix de 
zero i del qual es desconeix l’evolució i l’execució de la seva aplicació.  

En els darrers anys els ingressos produïts per aquest impost han estat entre 3 i 3,5 
milions d’euros anuals. Un ingrés important del qual es preveu una reducció d’un terç 
aproximadament, amb la qual cosa la seva importància queda més que refermada.  

Cal afegir el fet que els últims anys hi ha hagut increments baixos o increments 
inexistents, i amb la voluntat de reequilibrar la previsió d’ingressos del pressupost 
2018, els ha portat a realitzar una pujada lineal de les ordenances del 2,5%. Aquest 
creixement lineal té, però, dues excepcions: una que fa referència a l’IAE, el qual ja va 
incrementar-se de forma important l’any passat després de molts anys sense 
actualitzar-se; i l’altre és el que fa referència a la taxa d’escombraries, element que 
explicarà amb més detall posteriorment.  

En quant a la resta d’ordenances explica que l’IBI s’incrementa aquest any, a 
diferència d’altres anys en què hi havia modificacions dels valors de la base de les 
dades cadastrals i que aquest any no n’hi ha, manté les mateixes bases, i l’únic que es 
fa és aplicar l’increment del 2,5% sobre el tipus impositiu, fet que farà que passi d’un 
0,86 a un 0,882. En la mateixa línia que l’IBI hi ha l’impost sobre rústica, que estava en 
un 0,366, passarà ara a un 0,375.  

Afegeix que, a nivell d’una anàlisi que s’ha fet sobre la implicació que això tindria en 
els rebuts, el 36% dels rebuts de l’IBI, del total de 61.180, es belluguen en xifres que 
són inferiors als 100 euros. Aquí hi anirien, en el 95%-96%, places d’aparcament.  

Els que no passen dels 400 euros, incloent-hi el 36% que no arriba dels 100 euros, 
representen un 62% dels rebuts de la ciutat. Així mateix, els que no passen dels 500 
euros representen el 73% dels rebuts.  

El 27% restant són o bé de tipus industrial, comercial o residencial, però en tot cas són 
edificis de nivells més alts i amb més metres quadrats i serveis, la qual cosa implica 
uns valors més elevats.  

Així, es pot dir que l’increment del 76% dels rebuts és inferior a 12 euros l’any. 

Pel que fa a l’impost de vehicles segueix igual que els anys anteriors.  

L’impost de construcció, instal·lacions i obres, l’ICIO, experimenta un augment del 
2,5% i passa del 3,88 a un 3,98. Recorda que l’any 2012 estava al 4%, el 2013 es va 
abaixar i posteriorment hi ha hagut alguns anys que no s’ha tocat i d’altres que s’ha 
incrementat, i ara quedaria lleugerament per sota de com estava l’any 2012.  

L’impost de les plusvàlues queda exactament igual i no es toquen els tipus impositius 
ni coeficients. L’aplicació és diferent perquè els estudis que han pogut dur a terme són 
en funció d’un esborrany que està pendent de la seva aprovació o modificació, però 
que el que implica seria que les operacions de plusvàlua (o de compravenda de 
terrenys) veuen incrementat el tipus de les operacions dels terrenys compresos entre 0 
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i 2 anys i, alhora una reducció d’entre un 75% i un 85% de dites operacions en el 
període comprès entre 2 i 16 anys.  

A més, també s’introdueix un canvi pel qual si la persona que du a terme l’operació 
mercantil pot demostrar que no hi hagut plusvàlua amb l’operació de compravenda, 
queda automàticament fora de l’impost, fet clarament diferenciat de la llei anterior, on 
totes les operacions tenien sempre una certa plusvàlua. 

Seguint amb la resta d’ordenances hi ha també una modificació per simplificació i 
adequació a la legislació referent a documents administratius. Aquesta s’ha simplificat 
molt respecte al que hi havia fins ara i s’ha adequat a la Llei de transparència.  

Aquesta llei estableix que hi ha una sèrie d’informació que la gent té dret a accedir-hi i 
que, a més, està penjada a la web municipal, així que ja no tenen sentit les taxes que 
s’aplicaven a la gent que venia a demanar informació. Com a conseqüència dites taxes 
desapareixen.  

També s’ha aprofitat aquesta modificació per simplificar l’ordenança núm. 28, de 
venda de textos, la qual s’incorpora a l’ordenança de taxa de documents 
administratius. 

Una altra modificació és la que hi ha en la taxa de Guals. En aquesta s’estableix el 
prorrateig perquè els casos d’altes i baixes de guals sigui per trimestres i no 
independentment del dia de l’any i s’imputi el 100% dels 365 dies.  

També hi ha una sèrie d’adequacions i regularitzacions d’algunes modificacions 
legislatives per tenir l’ordenança el màxim d’actualitzada possible. 

En quant a la derogació de les ordenances, a banda de la número 28 citada 
anteriorment, es deroga per una qüestió de seguretat jurídica la que fa referència a 
l’ocupació del domini públic per empreses de telefonia, ja que l’any 2013 hi ha una 
sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar aquest tipus de regulació relativa a la 
base imposable. Així, des del 2013 no es venia aplicant i ara es dóna de baixa. 

En relació a les taxes de recollida de deixalles, explica que fins ara el que es feia era 
actualitzar els preus, tant de la gestió del Consorci de l’abocador, com de la 
concessionària, per cobrir el 100% del seu cost.  

Aquest any la situació és diferent ja que des de l’Agència de Residus de Catalunya 
s’ha comunicat que, a través d’unes directives europees que s’han d’aplicar l’any 2018, 
és obligatori que totes les deixalles que són rebuig i que s’han de dipositar a 
l’abocador, prèviament a aquest dipòsit han d’experimentar un procés de 
pretractament, consistent en treure tot allò que és aprofitable de dites deixalles abans 
d’abocar-ho. 

Atès que el Consorci del Bages no disposa de planta de pretractament s’ha arribat a 
uns acords amb l’Agència de Residus de Catalunya per tal que en els propers cinc 
anys es pugui disposar d’aquesta planta, que finança la Generalitat al 100% amb un 
cost de 10.000.000€, per tal de dur a terme aquest pretractament. Com que la planta 
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més propera és la de Vacarisses s’ha arribat a un acord mitjançant el qual es portaran 
les deixalles a Vacarisses i posteriorment es tornaran a l‘abocador del Consorci del 
Bages. 

L’increment de cost que s’experimenta té dues grans vessants. Per una banda el 
cànon passa de 30 a 35 euros, tot i que al aplicar-se aquest cànon sobre el que 
s’aboca, i amb la conseqüent reducció d’un 30% del que s’abocarà després del 
pretractament, es pagarà una mica menys de cànon, tot i que cal tenir també en 
compte els càrrecs i els abonaments.  

Per altra banda hi ha tres elements: l’actualització de preus pel tractament, el transport 
de les deixalles i el que cobrarà la planta de Vacarisses per fer el pretractament.  

El primer d’ells suposa un cost reduït, però el cost que suposa el trasllat de deixalles a 
Vacarisses i el seu posterior tractament suposa un increment de 22,6 euros. Això, 
sumat al cànon, suposa un augment d’un 11,60% de la taxa en el cas de la tarifa 
general, passant de 111,50 a 124,40 euros.  

Recorda que hi ha una part de ciutadans de Manresa, que històricament venien pagant 
una taxa en carrers de categories inferiors, i que en el mandat anterior van passar de 
categoria 3 a categoria 2, i que en el decurs d’aquest mandat s’estan passant de 
categoria 2 a categoria 1, per tal que el 2018 tots els carrers passin a ser de categoria 
1 respecte a la recollida de deixalles. En aquest cas, aquests aproximadament 3.600 
rebuts que afectarien a aquestes persones que estaven pagant per categoria 2 i que 
passen a categoria 1, suposaria passar de 100,30 a 124,40 euros. Recorda que 
aquests usuaris han estat gaudint d’unes tarifes més baixes per uns serveis 
absolutament iguals i equiparables amb qualsevol altre barri de Manresa. La intenció 
és unificar aquest servei públic. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals 
que han demanat per a intervenir. En primer lloc dóna la paraula al senyor José 
Antonio Sierra Grande, del GMDM.  

 

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,  
agraeix la disposició i l’actitud pedagògica del regidor Josep M. Sala Rovira per les 
explicacions de les modificacions de les ordenances fiscals relacionades al dictamen. 

Recorda que la ciutat de Manresa és una ciutat econòmicament deprimida amb un 
elevat índex de persones en situació d’atur, vulnerables, i amb una mitjana d’edat força 
elevada, la qual cosa comporta una gran dificultat per a la majoria de manresanes i 
manresans per assumir increments de la pressió fiscal tan significatius com els 
exposats al dictamen. 
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El Grup Municipal de DM comprèn i comparteix el fet que davant d’una previsible 
disminució de la recaptació s’articulin mesures correctores que permetin superar-la, 
però no pot comprendre ni comparteix que la solució sigui aplicar increments lineals a 
una ciutadania que viu i conviu amb una realitat diversa i absolutament desigual, no 
lineal. 

Diu que no representa el mateix un augment del 2.5% per a una persona jubilada, a 
qui no li augmenten la pensió més que en decimals de la unitat, que per a un ciutadà 
ben posicionat econòmicament. 

Consideren fermament que no és de rebut aplicar solucions fàcils a societats i 
moments complexes i pensen que en aquest cas seria molt més adequat actuar sota 
criteris d’equitat per davant de criteris lineals. 

El GMDM no avalarà amb el seu vot aquestes modificacions i es manifesten contraris 
a la seva implementació en els termes exposats. 

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, del 
GMC’s. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s,  agraeix 
al senyor Sala Rovira la completa disponibilitat mostrada als diferents grups municipals 
per a explicar les noves ordenances i els motius de la seva aplicació. 

Recorda que l’any passat es parlava d’un augment d’un 1%, en un pressupost d’uns 
70 milions d’euros, que significava una recaptació d’uns 700 mil euros, i que el Grup 
Municipal de C’s va votar-hi en contra perquè creia que s’estava perjudicant la 
ciutadania per una mala gestió del govern municipal per haver perdut l’estatus de   
gran ciutat, perdent una gran entrada de diners. 

Aquest any es parla d’un increment del 2,5% lineal i consideren que l’economia de la 
ciutat no es troba en situació de poder permetre’s augments lineals, ja que perjudica 
de manera diferent. 

Respecte a les taxes de les escombraries, entenen que hi ha una nova reglamentació 
que s’ha d’acatar i compensar, per això demana si potser anem tard. Troben correcte 
el que s’ha fet amb l’Agència de Residus, per tenir l’any 2023 una planta pròpia de 
pretractament, però potser s’hauria d’haver previst amb anterioritat. 

El Grup municipal de C’s entén la importància de les ordenances per mantenir els 
ingressos, però creu que si el ciutadà paga més és per rebre una millor gestió, cosa 
que no succeeix. Els ciutadans esperen una gestió eficaç per part dels governants i  
que amb els recursos de què es disposa compleixi amb les màximes expectatives. 
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Diu al senyor Sala Rovira que la seva feina és la de recaptar, fer balanços i redistribuir 
els ingressos, junt amb la resta de l’equip de govern, i que consideren que no s’està 
fent de la forma més eficient. 

A continuació diu que fa poc s’estava fent a esquena dels ciutadans l’increment de les 
zones blaves, cosa que Ciutadans va denunciar en el ple perquè considerava que no 
tenia el suport de la ciutadania i així ha estat. Ara es vol fer una altra cosa a esquena 
de la ciutadania i ja hi ha veus discrepants respecte al tema de l’IBI, i creuen que 
potser no és el millor moment. 

Acaba la seva intervenció dient que aquesta vegada les necessitats que provoquen 
una retallada dels ingressos són conseqüència d’agents externs i no faran llenya de 
l’arbre caigut, per la qual cosa Ciutadans s’abstindrà en la votació. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del GMPSC. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu que el 
pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2017 va ser de 82 milions i la 
recaptació per impostos i taxes uns 50 milions, gairebé dos terços dels ingressos. 

El dictamen planteja un increment lineal del 2,5% en els impostos i taxes que el govern 
ha considerat que no és un increment senzill, però que és l’adequat. Diu que, segons 
ha llegit, es considerava un augment moderat que ve donat per la tireta que el senyor 
Sala i l’equip de govern es posen abans de la ferida -perquè hi ha informes tècnics que 
així ho avalen-, en forma de l’aplicació futura de les sentències sobre l’impost de les 
plusvàlues i que l’any vinent farà ingressar menys diners per aquest concepte. 

Recorda que no fa gaires plens el senyor Sala va dir que la previsió d’increment fiscal 
per als dos propers exercicis seria de l’1,5 i de l’1%, però en aquell moment es 
desconeixien les sentències sobre les plusvàlues. Ara ja se sap que l’Ajuntament 
preveu ingressar entre 1 i 1,2 milions menys per aquest concepte i que el govern, 
donant per segur que ha intentat altres opcions, ha decidit que havia de pujar la resta 
de taxes i impostos, excepte l’IAE, més del que tenia previst, per poder disposar dels 
ingressos mínims que permetin mantenir els serveis actuals. 

Respecte a les magnituds familiars i tenint en compte la situació de moltes d’aquestes, 
un increment del 2,5% pot ser relatiu segons el cas. Diu que la seva família, a fi que 
l’Ajuntament mantingui els serveis i la qualitat dels mateixos, podrà pagar el rebut 
d’aquest any, però que la pregunta és si podrà pagar tothom aquest augment. 

Explica que des del 2014 l’Ajuntament aplica, per a una majoria d’impostos i taxes, la 
“tarifació social”. El govern, quan ho va aprovar, va entendre aquella proposta de 
l’oposició i va assumir que amb la crisi calia atendre els casos de famílies que no 
podien pagar el que altres sí que podien. 
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Amb tot, també creu que han de dir altres coses. Primer que la compensació de la 
rebaixa d’ingressos podia compensar-se amb altres formes que no fossin un increment 
de 2,5% lineal. Amb 82 milions de pressupost es podia haver intentat rebaixar algunes 
partides o haver combinat dites rebaixes amb un increment menor al citat 2,5%. 
Remarca que una reducció del percentatge podria semblar una diferència menor, però 
no ho és si es té en compte l’increment de l’11,60 en la taxa de recollida 
d’escombraries. 

Diu que el senyor Josep M. Sala Rovira ja ha explicat que això ve d’un acord unànime 
del Consorci de Residus, però per contra si assumeixen això potser aquestes 
circumstàncies haurien d’haver portat a avaluar la possibilitat de no fer aquest 
increment lineal. Sempre es pot fer una mica menys en les àrees que no siguin 
bàsiques. 

Dit això, explica que hi ha una cosa que els podria fer canviar el sentit del seu vot. 
Recorda que aquest és el tercer dictamen d’ordenances que s’aprova en aquest 
mandat. En el primer el GMPSC va votar a favor, en el segon va fer-ho en contra, però 
estava emmarcat en una situació diferent relacionada amb la gestió municipal en el 
tema de la pèrdua de població, i finalment, aquest any no els agradaria situar-se en el 
vot negatiu. 

A fi de poder fer l’evolució del seu vot de negatiu a abstenció s’adreça a l’equip de 
govern per demanar una cosa. Recorda que fa un més CCOO, Càritas, Creu Roja, 
Federació d’Associacions de Veïns, UGT i PAHC Bages, van lliurar al govern un 
document de 8 folis on proposen que, quan el mes que ve s’aprovin els pressupostos, 
es miri de tenir una especial cura en tota una sèrie de suggeriments que detallen en el 
mateix document. 

Creu que hi ha qüestions que s’haurien de poder atendre, especificant que algunes 
d’elles suposin una redistribució de les despeses del pressupost i que per part seva 
estan disposats a parlar-ne, fins i tot a assumir els costos que suposen haver de 
presentar-se davant els manresans/es anunciant-los que deixaran de fer alguna cosa. 
Tot això per poder fer possible que s’incrementi alguna de les partides que les entitats 
demanen. 

Aquesta vegada les entitats socials han lliurat el document amb temps, però no els 
consta que l’equip de govern els hagi donat audiència encara. Tot i això, encara estan 
a temps per parlar-ne i poder negociar. Reconeix, però, que vàries coses d’aquest 
document ja s’estan fent. 

Afegeix, a més, que si en parlen, el seu grup serà coherent i no dirà que es negociï 
aquest document, amb el seu conseqüent increment en partides importants, i després 
posar-se en contra d’un increment d’unes taxes i impostos que es podrien assumir si 
fossin per a objectius com els que han proposat.  
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A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, del 
GMCUP. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, inicia la 
seva intervenció dient que com cada any, preparen molt aquesta intervenció degut a la 
gran importància que té per al pressupost de 2018. 

Des de la CUP entenen que la situació és complicada i que calen recursos per poder 
assegurar el mateix que es tenia i, a poder ser, tenir més per fer cas a les demandes 
de les entitats. Per això, sempre han estat molt curosos a l’hora de preparar aquesta 
intervenció en el dictamen d’ordenances.  

Recorda que l’any passat van decidir no votar en contra perquè creien que es feien 
passes endavant per repartir millor la pressió fiscal, tot i que aquesta abstenció fos 
condicionada. No obstant això, creu que aquest any aquesta línia s’ha estroncat de 
cop, especialment en temes com les escombraries, on no només no hi ha hagut 
millores, sinó que s’ha anat en la direcció contrària. 

Parla primer de la pressió fiscal. Diu que des de la CUP sempre han defensat que si es 
volen serveis cal pagar impostos, però que aquesta pressió ha de ser el màxim de 
progressiva possible. Afirma que creien que l’any passat s’anava en la bona direcció 
amb l’augment de l’IAE i que aquest encara estava molt lluny del d’altres ciutats com 
Manresa o d’altres pobles del Bages. 

Per tot plegat veuen amb preocupació que no s’hagi seguit en aquesta línia de l’any 
passat. Mentre, es produeix un augment de l’IBI, un impost que ja consideren 
redistributiu, remarcant que sempre han estat en contra de les baixades i pujades 
lineals, sinó que s’ha de veure que és el que té cadascú a l’hora de pagar. L’any 
passat es va pujar l’IAE i no tocar massa l’IBI, que és el que ells consideren correcte. 
No obstant això, aquest any observen amb preocupació que s’augmenta molt l’IBI, 
impost que des de la CUP consideren molt alt, mentre que l’IAE es manté. 

Recorda que la mitjana dels municipis de dimensions similar a Manresa és superior, 
inclús municipis com Sant Fruitós de Bages o Sant Vicenç de Castellet paguen més 
IAE que Manresa. Així, ni poden entendre ni poden acceptar que la pressió fiscal torni 
a anar a la totalitat de les manresanes i manresans, mentre qui més pot pagar no veu 
augmentada la pressió fiscal. 

L’altre tema, del qual han parlat en altres ocasions, és el de la gestió de les 
escombraries, un problema que, per altra banda, es confirma que va a pitjor.  

Diu que l’augment de l’11,6% de la taxa d’escombraries s’explica per dos motius. Per 
una banda, el sistema de recollida de deixalles és nefast per al medi ambient, fet que 
fa que se’ls castigui havent de pagar més, a través del cànon, d’enviar camions a 
Vacarisses o de fer plantes de 10.000.000 euros.  
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Davant d’això, la CUP sempre ha proposat el porta a porta, el qual ja s’aplica a moltes 
poblacions i que és el que respecta tant el medi ambient com la legislació europea, així 
que demana que s’avanci com més aviat millor en aquest sentit. 

L’altre aspecte que encareix la factura de la brossa és el fet que hi ha una empresa 
privada entremig de l’Ajuntament i la ciutadania que s’emporta els beneficis d’un servei 
que hauria de ser públic. En aquest sentit, la solució seria la municipalització del 
servei, i mentre això no es faci entenen que qui paga el sobresou és la ciutadania. Un 
sobresou que no serveix ni per millorar les condicions dels treballadors ni per millorar 
el servei. 

Així doncs, i fent cas del que van dir l’any passat, votaran en contra de les ordenances 
perquè no avancen en un repartiment més just de la pressió fiscal i perquè empitjoren 
el problema del rebut de les escombraries. 

 

L’alcalde, abans de donar la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, s’adreça al 
senyor Andrés Rojo Hernández per matisar unes paraules en el sentit que quan ha dit 
“a esquena dels ciutadans” no vol dir que els ciutadans no ho coneguin, perquè de la 
forma com ho ha dit sembla que no ho coneguin. En tot cas seria “a desgrat dels 
ciutadans”, perquè és evident que qualsevol puja, i d’aquestes característiques, ho 
serà. 

L’equip de govern és conscient que no és amb el vistiplau dels ciutadans, però no “a 
esquenes” perquè sembla que ho facin de forma no pública i poc clara.  

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor 
delegat d’Hisenda i Organització. 

 

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que 
s’han barrejat diversos conceptes i que intentarà clarificar-ho tant com pugui. 

En primer lloc diu que mai és moment d’incrementar les ordenances i que ningú les 
incrementa de bon grat. No obstant això, qui té responsabilitat de govern les ha 
d’actualitzar i aquest any toca fer-ho a l’alça. 

Diu també que hi ha un concepte que, ho bé no ha quedat clar, o bé no s’ha explicat 
prou, que és que quan ha parlat d’un increment lineal del 2,5%, amb excepcions, es fa 
sabent que els ingressos de l’any que ve, suposant que s’aprovi el 2,5%, seran 
inferiors als ingressos de 2017, mentre que pel que fa a les despeses ja saben ara que 
hi haurà uns increments importants, que són els que marcarà la llei quan s’aprovin els 
pressupostos de l’Estat i que l’equip de govern ha de preveure en les ordenances. Tot 
plegat es xifra en uns 600.000 euros pel cap baix. 
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A banda d’això hi ha una actualització contractual de les concessions, la qual cosa 
afecta a tot el que es té contractat a anys vista. A més, cal tenir en compte l’IPC, el 
qual s’ha estimat entre l’1,6% i l’1,8%, una estimació que pot quedar curta. També hi 
ha l’increment de preus que faran els proveïdors, que en alguns casos es podrà 
negociar, canviar de proveïdors, però que en altres no es podrà fer. 

Explica que tots aquests increments els tenen valorats en un mínim d’1.400.000 euros 
aproximadament, però recalca que els ingressos seran inferiors als del 2017 i les 
despeses seran superiors. Recorda que fa sis anys que s’han retallat els pressupostos 
anualment a nivell de despesa, s’han rebaixat les subvencions i s’han acomiadat 
treballadors de la casa. Considera que si tot això no són esforços de gestió que algú li 
expliqui. 

En quant a l’increment, explica que l’any passat no es va fer increment de l’1% però 
que no es va tocar l’IBI. També que es ve d’uns anys en què els IPCs han estat 
baixos, la qual cosa ha ajudat. L’any passat l’IPC ja no va ser baix, es va situar en 
l’1,57%, i des de l’Ajuntament es van poder apujar els ingressos gràcies a la pujada de 
l’IAE. No obstant això, no es va poder compensar aquest 1,57%. 

Amb tot, però, el 2017 respecte al 2016 es van augmentar lleugerament els ingressos 
per les ordenances en un total de 700.000 euros, tal i com ha dit el regidor Jordi 
Masdeu Valverde. 

Diu que els barems no només es mantenen, sinó que a més s’actualitzen, alhora que 
remarca que el sou mínim interprofessional passa a ser de 9.907,80. A partir d’aquí tot 
el que hi hagi per cada ordenança es continuarà aplicant per afavorir a la gent que té 
menys recursos. 

Respecte al document al qual feia referència el senyor Felip González Martín, diu que  
aquest és un tema que tenen entre mans amb la regidora Àngels Santolària Morros i 
que en el seu moment ja es comentarà. Afegeix que una cosa és que l’estudiïn, 
analitzin i mirin quines possibilitats hi ha, i una altra és poder entrar en qualsevol tipus 
de consideració, ja que per fer-ho és imprescindible tenir un esborrany del pressupost 
per saber, en funció de les ordenances que avui aproven, quin sostre tenen, en funció 
de les despeses que les diferents regidories plantegin. 

Insisteix que encara que agafés ara compromisos del que es farà o no, tot està 
condicionat i no té ara mateix informació per poder garantir si la poden complir o no.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, del GMC’s. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, inicia la 
seva intervenció dient que, efectivament, es referia al “vistiplau” de la població, i en 
cap cas es referia a “falta de transparència” o similar, i demana disculpes. 
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Respecte al tema “lineal” diu que ho ha dit de forma “col·loquial” perquè el senyor 
Josep M. Sala Rovira ja ha explicat les diferències entre un i altre de forma 
generalitzada. 

Diu que li agradaria dir que sí que hi ha societats que no donen l’esquena quant hi ha 
determinades pujades perquè tenen unes contraprestacions molt bones. Remarca que 
tot i que aquí no són dolentes, tenen camí per recórrer. 

També diu que està molt bé que s’hagi anat reduint el deute durant els últims sis anys, 
però tot i això Manresa segueix essent un municipi amb un deute potent. Creuen que 
aquest és el camí a seguir sempre i quan no afecti als serveis prestats als ciutadans. 

Per concloure explica que ja havien estat informats que hi hauria més despeses i 
menys ingressos, i és per això que el grup de C’s ha valorat també aquest punt per 
poder decidir el sentit del vot. 

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del 
GMPSC. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça 
al senyor Josep M. Sala Rovira per dir-li que no costava tant dir que s’ho mirarien amb 
més afecte, i afegeix que, dins d’aquest document, el que fa referència al Síndic, no ho 
poden acceptar. 

Li diu al senyor Josep M. Sala Rovira que ja fa molts anys que fa pressupostos i que 
ell personalment fa també molts anys que se’ls mira. Incideix en el fet que tots els 
pressupostos, en les seves versions, sempre surten en negatiu perquè sempre hi ha 
més despeses que possibilitat d’ingressos. 

Li recorda la xifra d’1.400.000 milions que ha citat anteriorment i que amb fets com 
l’actualització de contractes es troba que ha de recuperar aquesta xifra per algun lloc 
en el capítol de despeses. 

A banda de l’1,2 que perden en plusvàlues, si s’hi afegís l’1,3 que significa el 5% de 
reducció de recaptació de l’IBI, més l’1,4 d’actualització, diu que no trobarà un grup 
més còmplice amb l’equip de govern a l’hora de valorar la complexitat que té elaborar 
un pressupost, i des del PSC no tenen clar com poden fer-ho per reduir tant el nivell de 
despesa i afegeix que en això no han tingut mai el suport del seu grup. 

Des del PSC pensaven que l’equip de govern s’havia mirat aquest document, encara 
que no haguessin parlat amb les entitats. Creu que algunes coses podrien acceptar-se 
i que això podria condicionar el seu vot per fer-lo evolucionar cap a una abstenció.  

Diu que és veritat que en la vida política quan no es tenen majories s’és sempre una 
mica més procliu a acceptar propostes, però el GMPSC es mantindrà en la posició de 
votar negativament al dictamen. 
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A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, del 
GMCUP. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé 
amb referència a les paraules que el senyor Josep M. Sala Rovira deia que ell s’havia 
equivocat perquè seria el mateix pressupost. El que ha dit és que, com a mínim, 
entenien que seria el mateix, però si és mes...  

El GMCUP, igual que el PSC, mai han defensat una rebaixa lineal de l’IBI, però si el 
pressupost de l’any que ve surt negatiu encara entenen molt menys que no es toqui 
l’IAE, on hi ha marge, i que no s’ha tocat durant molts anys. Es continua tocant l’IBI, 
però no l’IAE, i encara ho entenen menys després de l’explicació del senyor Sala. 

Per tot plegat el GMCUP continuarà votant en contra de les ordenances. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització. 

 

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon 
al senyor Felip González Martín que potser no l’han sabut interpretar perquè el que ha 
dit, i ho matisarà una mica més, ja que tampoc voldria que el GMPSC acabés votant 
en contra d’una cosa que creu que ha d’entendre, perquè l’equip de govern ho ha dit, i 
ho farà, que s’ho mirarà amb la voluntat de salvar alguna cosa, però el que no pot és 
donar garanties del que es pot salvar i del que no, perquè no se sap de quins recursos 
es disposarà.  

Una altra cosa és que hagués dit que aquest document ja està arxivat i no se’l miraran, 
llavors podria entendre la seva postura, però si li està dient que és un document que 
s’està estudiant amb la regidora senyora Santolària, a l’espera de tenir una 
aproximació de pressupost per saber què es pot fer i, com es va quedar, més 
endavant es reunirien amb representants d’aquestes entitats, creu que més no li pot 
oferir. 

Li podria oferir una cosa que potser després no podrà complir i el senyor González 
Martín li recriminaria posteriorment.  

L’equip de govern hi posarà voluntat per trobar algun element d’acord dins d’aquest 
document, llevat del que s’ha descartat, però en queden vuit més i segurament en 
algun es posaran d’acord i el podran incorporar, però en aquest moment no es pot 
comprometre a més. 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del GMPSC. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, intervé 
per anunciar que finalment s’abstindran en la votació i que tant el regidor Josep M. 
Sala Rovira, com la regidora Àngels Santolària Morros,  tenen el seu vot de confiança.  

Diu que ell es conformava en què hi posaran voluntats i que segur que a algun acord 
s’arribarà, però no s’acaba de creure que el senyor Sala encara no tingui la versió 3 
del pressupost municipal. 

 

L’alcalde fa extensiva la possibilitat d’arribar a acords amb la proposta de les entitats 
socials que ha arribat a tots els membres de l’equip de govern perquè cadascun, en la 
seva regidoria, haurà de cedir perquè es potenciïn els àmbits socials i al senyor Sala 
Rovira li quadrin els números.  

Afirma que si es circumscriu als regidors Sala i Santolària es perjudica la bona 
disposició global que hi ha des del mateix alcalde fins a la resta dels membres de 
l’equip de govern, més enllà de majories que van molt bé per fer discursos quan s’està 
a l’oposició.  

L’equip de govern vol escoltar les entitats socials i mirarà d’acollir algunes de les seves 
propostes en els pressupostos, no només en l’àrea social sinó en la resta de 
regidories. 

 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), 4 vots negatius (3 
GMCUP i 1 GMDM), i 6 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins 
Pey) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira perquè informi sobre el 
dictamen 4.1.4. 
 
 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa  
que respecte a les tarifes del preu públic Manresa Salut Esport tenen un increment del 
2.5% com la resta de les ordenances. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), 4 vots negatius (3 
GMCUP i 1 GMDM), i 6 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins 
Pey) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament de  
l’aplicació pressupostària 151.12.600.00 Gestió urbanística-Inversions en 
terrenys. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 9 
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En el pressupost municipal inicial per a l’exercici 2017, hi figura l’aplicació 
pressupostària 151.12.600.00 - Gestió urbanística-Inversions en terrenys amb una 
consignació de 2.826.068,00 euros. Durant l’exercici s’han comptabilitzat despeses per 
un import de 2.156.336,11 euros, restant disponibles 669.731,89 euros. 
 
Aquest import disponible no permet iniciar cap despesa, ja que ve finançat amb la 
realització de diferents alienacions que no s’ha executat. 
 
Existeix informe de la Cap de Secció de Gestió Urbanística, Sra. Judit Camprubí 
Duocastella, en el qual informa de la necessitat de realitzar despeses de compromisos 
que no es poden esperar a l’exercici següent per un import de 28.999,06 euros i que 
afecten a l’aplicació pressupostària 151.12.600.00. 
 
Veient que a curt termini no es podrà trobar el finançament previst, es proposa de 
declarar la no disponibilitat de crèdit de determinades aplicacions relacionades amb 
personal i que venen finançades amb recursos ordinaris, per poder alliberar 
finançament cap a l’aplicació pressupostària abans esmentada. 
 
Consideracions legals 
 
L’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa 
determinats articles de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en matèria de 
pressupostos; el qual estableix que la declaració de no disponibilitat de crèdit, així com 
la seva reposició a disponible correspon al Ple de la corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Modificar el finançament previst en l’aplicació pressupostària 151.12.600.00 
del pressupost municipal vigent, incrementar el finançament de recursos ordinaris en 
28.999,06 euros  i disminuir per aquest mateix import inicialment  previst per alienació 
de solars  
 
SEGON.- Declarar la no disponibilitat de crèdit per un import total de 28.999,06 euros 
de les següents aplicacions pressupostàries: 
 
3231.16000 .... Centres educació infantil i primària.- Seguretat Social ............ 5.000,00 
3241.16000 Escola d’art.- Seguretat Social ................................................. 6.000,00 
1300.16000 Estructura general de la seguretat.- Seguretat Social ......... 17.999,06” 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització.  
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El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que el dictamen fa referència a la necessitat de tirar endavant unes inversions, i en 
concret la compra d’una finca al carrer Amigant número 8, per import de 24.526,06 
euros, una cessió d’ús del carrer Sant Bartomeu, per import de 463,66 euros, i la 
cessió d’ús del Camí de la Gravera, per import de 4.009,34€. 
 
Degut a la no disponibilitat de crèdit per un import de 28.999,06 euros a l’aplicació 
pressupostària  -Gestió urbanística –Inversions en terrenys, es proposa disposar de 
finançament de determinades partides pressupostàries, i en concret, de la Seguretat 
Social i passar-les a l’aplicació pressupostària prevista per a Inversions. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 10 abstencions (3 
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Jordi Masdeu Valverde, del GMCUP, i el senyor 
Andrés Rojo Hernández, del GMC’s, es trobaven fora de la sala en el moment de 
la votació. 
 
 
4.1.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, del canvi de finançament de diverses 

aplicacions pressupostàries relacionades amb la subvenció del Programa 
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, destinada al projecte Manresa 
2022: Arribada del Camí Ignasià. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 6 
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, en data 13 de juny de 2016, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya la incorporació del projecte “Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià” a 
les operacions dels ens locals dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, eix 6, per tal de ser cofinançada per aquest programa. 
 
Atès que, d’acord amb la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, sobre la selecció 
d’operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, l’actuació de “Manresa 2022: Arribada del Camí 
Ignasià” va ser seleccionada dins l’eix 6 per a rebre cofinançament europeu, amb un 
import total elegible de 1.651.077,58€ i un ajut de 825.538,79€. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juny de 2017, 
l’Ajuntament de Manresa ha acceptat definitivament la subvenció de 825.538,79€ 
procedent del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 
 
Atès que l‘acceptació d’aquest ajut afecta el finançament de diverses partides 
pressupostàries dels exercicis 2016 i 2017. 
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Vist l’informe de gestió emès en data 6 d’octubre de 2017 pel cap del Servei de Suport 
a l’Alcaldia i Presidència. 
 
Per tot això, el regidor delegat d'Hisenda de l’Ajuntament de Manresa proposa al Ple 
de la Corporació l´adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. Aplicar, a la partida 432.0.627.01 del pressupost 2016, corresponent a 
l’actuació d’Ala Sud del Museu Comarcal de Manresa, l’import de 183.084,38€ 
procedent de l’ajut del FEDER 2014-2020, i disminuir el mateix import de la subvenció 
de 400.000,00€ procedent de l’ajut del Departament d’Empresa i Coneixement (ajuts al  
foment de turisme 2015), que quedaria en 216.915,62€. 
 
Segon. Aplicar, a la partida 912.8.632.00 del pressupost 2017, corresponent a 
l’actuació de Nous accessos del Museu Comarcal, l’import de 183.084,38€ procedent 
de l’ajut del Departament d’Empresa i Coneixement (ajuts al  foment de turisme 2015), 
i disminuir el mateix import de la subvenció de 216.060,74€ procedent de la Diputació 
de Barcelona (Xarxa de Governs Locals 2016-2019), que quedaria en 32.976,36€. 
 
Tercer. Aplicar, a la partida 15 111.227.06 del pressupost 2016, corresponent a 
l’actuació de Redacció dels projectes del Museu Comarcal, l’import de 7.350,24€ 
procedent de l’ajut del FEDER 2014-2020, i disminuir el mateix import de recursos 
ordinaris. 
 
Quart. Aplicar, a la partida 333.0.632 del pressupost 2016, corresponent a l’actuació 
del Claustre del Museu Comarcal de Manresa, l’import de 144.088,22€ procedent de 
l’ajut del FEDER 2014-2020, i disminuir el mateix import de recursos ordinaris.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització.  

 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que es tracta d’una operació financerament complexa per poder tirar endavant 
determinades inversions canviant els seus finançaments. 
 
Explica que hi havia una inversió que es va tirar endavant amb unes fonts de 
finançament que s’havien sol·licitat, però que com que no havien arribat es van utilitzar 
unes altres fonts.  
 
En el moment que va arribar una subvenció procedent del PO FEDER, tenint en 
compte que aquests programes són molt finalistes i si es vol canviar la seva utilització 
per un altre projecte hi ha moltes dificultats fins al punt de poder arribar a perdre el 
propi finançament. 
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En aquest sentit l’Ajuntament va fer l’obra amb altres finançaments, tot i que 
pressupostàriament estava previst i s’havia demanat dins el PO FEDER per a finançar-
la. L’Ajuntament aplica aquest finançament a l’obra concreta que preveia el FEDER i 
amb això s’alliberen uns recursos, concretament 334.522,83€, que es divideixen en 
tres subpartides: 
 
- Una de 7.350,24€ per a l’actuació de Redacció dels projectes del Museu Comarcal 
que s’havia finançat amb recursos ordinaris i que ara queden alliberats. 
- Una altra de 144.088,22€ per al finançament corresponent a l’actuació del Claustre 
del Museu Comarcal de Manresa.                
- I per últim una de 183.084,38€, que junt amb les dues anteriors sumen 334.522,83€, 
que s’apliquen a una inversió finançada pel  Departament d’Empresa i Coneixement i 
els 183.084,38€ s’alliberen al quedar finançats pel PO FEDER. Al mateix temps 
aquests recursos es passen a un altre projecte del Museu Comarcal i finalment queden 
alliberats com a recursos procedents de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació 
2016-2019, i que –un cop aprovat el dictamen- estaran pendents d’aplicació i 
disponibles per a finançar una de les inversions pendents del pressupost del 2017.  
 
El dictamen proposa un canvi de finançaments sense que suposi alterar cap projecte. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.6 a votació, i 
el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC i 2 GMC’s), i 9 
abstencions (1 GMCDC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Jordi Serracanta Espinalt, del GMCDC, es trobava 
fora de la sala en el moment de la votació. 
 
 
5. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde informa que l’equip de govern ha retirat la proposició 5.2 sobre els 
comptadors telegestionables. 
 
 
5.1  Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP i DM, de condemna a 

la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya.  
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP i DM, de 
16 d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres 
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent 
d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les 
amenaces i l’estat de setge i por. 
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Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides 
registrades a mans de la brutalitat policial dels cossos de seguretat de l’Estat, dos 
d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges 
d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els 
danys materials que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic 
han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el 
responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències. 

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels 
més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i 
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i 
fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que 
volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un 
estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament 
democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués 
votar. 

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot 
continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. 
Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i 
sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a 
decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat 
del poble català. 

Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern 
català i Parlament de Catalunya. 

Per això, demanem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a donar 
els passos efectius per la plena efectivitat dels resultats del referèndum 
d'autodeterminació de l'1 d'octubre després de la seva suspensió. Igualment, instem al 
govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del 
d’aquest referèndum. 

Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 

1. Denunciar, condemnar i reprovar de forma enèrgica, alta i clara tota la 
violència generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern mitjançant 
l’actuació de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, contra veïns i 
veïnes del nostre país que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. 

2. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat 
ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels 
cossos de seguretat de l’Estat durant el Referèndum celebrat el diumenge 1 
d’Octubre. 

3. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats 
pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a 
Catalunya. 
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4. Reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de les 
més de 2 milions de persones que l’1 d’Octubre van defensar els col·legis 
electorals i van expressar-se a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 
imposar l’Estat espanyol. 

5. Exigir la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i 
la Guardia Civil enviats per impedir l’exercici democràtic de votar en un 
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania i que de moment segueixen al nostre país. 

6. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan 
Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del 
responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos, i declarar-los a 
tots ells persones non grata al nostre municipi. 

7. Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 3 
d'octubre després d’una jornada de vaga general i mobilització popular en la 
que no condemnava la repressió estatal ni mostrava la seva solidaritat amb les 
persones i les institucions que la van patir. És per això que l’ajuntament de 
Manresa no participarà de cap acte que hi hagi la seva presència com tampoc 
els convidarà 

8. Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular pacífica, cívica i 
no violenta davant l’embat antidemocràtic de l’Estat espanyol. 

9. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació 
de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del 
Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.” 

 
Així mateix, el secretari presenta una esmena d’addició a la proposició 5.1, presentada 
pels Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP i DM, de 19 d’octubre de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres 
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent 
d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les 
amenaces i l’estat de setge i por. 

Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides 
registrades a mans de la brutalitat policial dels cossos de seguretat de l’Estat, dos 
d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges 
d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els 
danys materials que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic 
han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el 
responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències. 

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels 
més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i 
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i 
fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que 
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volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un 
estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament 
democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués 
votar. 

Amb l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, el passat dilluns 16 d’octubre, l'Estat espanyol 
va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.  

Aquest fet constata que, de nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat 
espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 

Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que eren la base de la 
Constitució de 1978.  

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara4.1.3 que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha 
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans 
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot 
continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. 
Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i 
sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a 
decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat 
del poble català. 

Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern 
català i Parlament de Catalunya. 

Per això, demanem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a donar 
els passos efectius per la plena efectivitat dels resultats del referèndum 
d'autodeterminació de l'1 d'octubre després de la seva suspensió. Igualment, instem al 
govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del 
d’aquest referèndum. 

Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents 
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ACORDS 

1. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

2. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que 
jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

3. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

4. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

5. Denunciar, condemnar i reprovar de forma enèrgica, alta i clara tota la 
violència generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern mitjançant 
l’actuació de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, contra veïns i 
veïnes del nostre país que l’únic que volien és decidir i exercir la 
democràcia. 

6. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat 
ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels 
cossos de seguretat de l’Estat. durant el Referèndum celebrat el diumenge 1 
d’Octubre. 

7. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats 
pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a 
Catalunya. 

8. Reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de les 
més de 2 milions de persones que l’1 d’Octubre van defensar els col·legis 
electorals i van expressar-se a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 
imposar l’Estat espanyol. 

9. Exigir la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i 
la Guardia Civil enviats per impedir l’exercici democràtic de votar en un 
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania i que de moment segueixen al nostre país. 

10. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, 
Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat 
del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos, i 
declarar-los a tots ells persones non grata al nostre municipi. 

11. Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 
3 d'octubre després d’una jornada de vaga general i mobilització popular 
en la que no condemnava la repressió estatal ni mostrava la seva 
solidaritat amb les persones i les institucions que la van patir. És per això 
que l’ajuntament de Manresa no participarà de cap acte que hi hagi la seva 
presència com tampoc els convidarà a cap acte organitzat per aquest 
ajuntament. 

12. Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular pacífica, cívica 
i no violenta davant l’embat antidemocràtic de l’Estat espanyol. 
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13. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH), a la Casa Reial espanyola, al Congrés dels Diputats, al 
Ministeri de l’Interior, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la 
Subdelegació corresponent; així com a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació 
de la present moció.” 

 
 
L’alcalde dóna la paraula als representants dels grups municipals que han 
presentat la proposició, per tal que la defensin seguint l’ordre de signatures. En 
primer lloc dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, del GMERC. 
 
 
El senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que 
el passat 1 d’octubre 2.286.217 persones van participar en el referèndum sobre la 
independència de Catalunya i ho van fer malgrat unes condicions duríssimes de 
repressió per part de l’Estat espanyol. 
 
La persecució d’urnes i paperetes dels dies previs al tancament de més d’un centenar 
de webs relacionades amb el referèndum, l’entrada a empreses privades i a 
organismes públics amb total impunitat, la detenció de catorze funcionaris i alts càrrecs 
del Departament de Vicepresidència, no van poder impedir que la convocatòria es 
pogués realitzar amb èxit. 
 
Abans de les 9 del matí els col·legis electorals disposaven d’urnes, sobres i paperetes, 
i les meses electorals estaven constituïdes. 
 
El GMERC vol agrair en primer lloc la perseverança del Govern de la Generalitat i 
especialment de les persones responsables d’organitzar el referèndum en extremes 
condicions. També a les desenes de persones anònimes que van aconseguir superar 
la intimidació de l’Estat i van fer possible que el dia 1 els col·legis disposessin d’urnes, 
sobres i paperetes a disposició dels gairebé 5.500.000 electors d’arreu del país. I 
finalment als veïns i veïnes, pares, mestres i alumnes dels col·legis electorals que des 
de divendres a la tarda es van organitzar per tal de garantir que diumenge tots els 
punts de votació fossin oberts. 
 
El dia 1 a les nou del matí s’iniciaven les votacions amb col·legis plens a vessar, amb 
el somriure de milions de persones, amb la il·lusió de viure una jornada que marcaria 
les vides de molts de nosaltres, amb l’esperança que el dia transcorregués amb 
tranquil·litat i sense problemes, però novament els problemes van arribar per part de 
l’Estat espanyol. La ràbia de veure com no havien pogut evitar l’inevitable va fer-los 
enviar centenars d’agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a tancar col·legis al 
preu que fos. Aquestes eren les ordres.  
 
Les càrregues brutals a gent pacífica que es van iniciar a Sant Julià de Ramis es van 
estendre com una taca d’oli a tot el país, també a la nostra comarca. Incapaços 
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d’actuar davant d’una mobilització gegantina com aquella, la Policia i la Guàrdia Civil 
es van dedicar a sembrar el pànic en escamots de fins a 80 membres en alguns dels 
pobles més petits del país. 
 
A la nostra comarca, a Fonollosa, amb poc més de 200 habitants, van carregar 
indiscriminadament contra els nostres joves, les nostres àvies i gent de totes les edats, 
i van destrossar l’Ajuntament a la recerca d’unes urnes que ells mateixos sabien que ja 
no eren a l’edifici. 
 
A Sant Joan, incapaços d’entrar a l’Escola Joncadella, van colpejar greument el 
regidor Jordi Pesarrodona, al crit de “Vamos a por ti”, i a molts ciutadans, i 
posteriorment van rebentar l’Institut Quercus. 
 
A Callús van tirar a terra l’alcalde que intentava dialogar-hi i van entrar fins al punt de 
votació trepitjant desenes de persones que hi havia a fora. 
 
I finalment a Castellgalí la Guàrdia Civil fins i tot es va enfrontar als Mossos 
d’Esquadra i de manera brutal va desallotjar l’escola. La jornada es va saldar amb 
gairebé 900 ferits, dos d’ells de gravetat, amb l’única voluntat de generar pànic i 
angoixa arreu del país. Mai, mai ho podrem oblidar. Alguns vam tardar dies a poder 
assumir el que havia passat, però la repressió no es va acabar l’1 d’octubre.  
 
El dia 10 el president Puigdemont oferia diàleg al govern espanyol i demanava una 
mediació internacional, una petició que va repetir de forma claríssima el dilluns dia 16 
demanant directament a Rajoy que s’assegués a parlar, però la resposta de l’Estat va 
tornar a ser clara i repressiva, dictant una ordre d’empresonament per a Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart, els representants de les dues entitats organitzadores de les 
mobilitzacions més gegantines i pacífiques que hi ha hagut a Europa en els darrers set 
anys. Uns empresonaments que ens han constatat el retorn a la foscor del franquisme. 
Espanya torna a tenir presos polítics a l’Europa del s.XXI. 
 
Aquest matí el Govern espanyol ha anunciat finalment l’inici dels tràmits per a la 
suspensió de l’autonomia aquest proper dissabte. Un anunci aplaudit per Ciutadans i 
Socialistes. L’única resposta de l’Estat espanyol als set anys de propostes catalanes 
ha estat la negació del diàleg, la judicialització del conflicte i la repressió policial. 
 
Avui presenten aquesta moció i ho fan no com a independentistes sinó com a 
demòcrates, perquè no hi ha democràcia al món on es clausurin més d’un centenar de 
webs, on es citin a declarar el 80% dels alcaldes i les alcaldesses del país, on s’envia 
la policia a colpejar indiscriminadament contra la població indefensa, on es rebenten 
escoles i es destrossen ajuntaments, on s’empresona gent pacífica i s’entra 
indiscriminadament a intervenir empreses privades, on es viola el correu postal de 
centenars de ciutadans. I tot això ha estat possible per la ineptitud del govern del Partit 
Popular, pels piròmans de Ciutadans i amb el suport, el consentiment i la complicitat 
del PSOE. Tots tres han pactat el full de ruta a seguir des del primer moment. Tots tres 
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són els responsables de la violència i la repressió perquè han donat carta blanca al 
Govern espanyol per fer-ho. 
 
És per això que en aquesta moció: 
- exigeixen l’alliberament immediat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i 
d’Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 
- constaten la vulneració de les llibertats de les persones, protegides en tots els 
tractats internacionals, denuncien la manca de separació de poders a l’Estat espanyol. 
- demanen a les institucions europees que no segueixin donant l’esquena a una 
Catalunya sotmesa al jou d’unes accions pròpies d’una dictadura. 
- reproven de forma enèrgica la violència generada per l’Estat espanyol contra la 
població. 
- exigeixen al Govern espanyol el rescabalament dels danys materials causats per la 
brutalitat policial i la retirada immediata de tots els efectius del Cuerpo Nacional de 
Policia i la Guàrdia Civil. 
- demanen la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’estat, els senyors Mariano Rajoy, Juan Ignacio 
Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo, i el cessament immediat del responsable directe 
de l’operatiu, el senyor Diego Pérez de los Cobos, i declarar a totes elles persones non 
grates al nostre municipi. 
- condemnen les paraules del Rei espanyol, que no va lamentar la repressió de l’Estat, 
ni va solidaritzar-se amb les persones i institucions que la van patir. 
- demanen que l’Ajuntament de Manresa no participi en cap acte on hi hagi presència 
del monarca, com tampoc el conviden a cap acte organitzat pel consistori. 
- reconeixen l’actitud cívica i la resistència pacífica dels més de dos milions de 
persones que van participar al referèndum i se solidaritzen amb les persones 
afectades i víctimes de la repressió policial i els municipis colpejats per la violència de 
l’1 d’octubre. 
 
També volen agrair el suport rebut per part de molts ciutadans espanyols que, per 
sobre de tot, defensen la democràcia, i d’entitats, de sindicats, de mitjans de 
comunicació, de diputats, de representants de governs, ministres i cancellers de 
diversos estats i regions d’Europa. A tots ells els demanen que ens ajudin a defensar 
la democràcia. 
 
Per tots aquests motius demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula a la senyora Àuria Caus Rovira, del 
GMCDC. 
 
 
La senyora Àuria Caus Rovira, portaveu del Grup Municipal de CDC, manifesta 
que la moció és molt clara i com bé ha detallat el regidor Marc Aloy Guàrdia, avui volen 
dir que “Ja en tenim ben bé prou!”. 
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És indigne, injustificat, i una autèntica vergonya democràtica, exercir violència 
totalment desproporcionada sobre ciutadans pacífics i absolutament indefensos. 
 
La imatge de policia estatal atonyinant persones que només volien votar és aberrant. 
De la mateixa manera que és, més que intolerable, injust, abusiu i un immens error, 
empresonar persones que simplement han exercit uns drets democràtics de manera 
cívica i ben pacífica. Ni Jordi Cuixart ni Jordi Sànchez no són delinqüents. Judicialitzar 
la política és lamentable. 
 
Demanaven diàleg i l’últim capítol, avui mateix, és que el Govern de l’estat iniciarà els 
tràmits de l’article 155 aquest dissabte. 
 
Des d’aquí no es cansaran de defensar els drets i la molta dignitat del nostre país i de 
les persones que hi vivim. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives, del 
GMCUP. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta que els espanyolistes i feixistes que estan en aquest ple, que diran, si 
parlen, que ja n’hi ha prou de parlar del procés en aquest ple. Pels que diran que això 
no és temàtica estrictament municipal, pels que vomitaran les mateixes paraules que 
diuen els seus líders polítics feixistes, sense cap tipus de contingut, aquest procés és 
quelcom que afecta a les manresanes, a una gran part de manresanes que, tot i la por 
imposada des de l’Estat espanyol, van anar a votar. 
 
Recorda un ple en què es va dir que no es votaria, i recorda també el to de burla 
d’alguns d’aquests líders feixistes dient que no votarien i ho van fer. 
 
Amb urnes retirades, a cops de porra per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i també 
-però amb altres formes-, concretament a Manresa, pels Mossos. La gran majoria 
d’urnes van ser comptabilitzades, sobretot les de Manresa que, tot i la por que van 
passar, van poder comptabilitzar un 49% de vots del cens de la ciutat amb uns 
resultats de més del 91% del si. La CUP vol un nou estat independent en forma de 
república. 
 
Diu que el que cal ara és aplicar els resultats del referèndum i com més aviat millor. No 
cal esperar més, no cal entrar en el joc de les cartes i a veure qui és el primer. La CUP 
ja sap qui té davant, com actua aquest govern antidemocràtic. 
 
Davant d’això i del mandat claríssim de les catalanes cal aplicar de forma immediata 
els resultats i aixecar la suspensió de la declaració de la República. La voluntat de 
diàleg de l’Estat espanyol no és ni ha existit mai. La nostra història ho coneix 
perfectament i no ha canviat res. Per tant, si no espavilem correm el risc que sigui 
massa tard. 
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El mandat democràtic va ser molt clar. Les lleis del Referèndum i la de Transitorietat 
jurídica són molt clares i ara cal que el president Puigdemont faci cas a les urnes i a 
les nostres lleis i proclami la independència d’una part del nostre país. 
 
Com han dit, l’Estat ha deixat clar que contra la voluntat del poble català tot s’hi val. La 
casa reial també s’hi va afegir just després de la gran mobilització de la vaga general 
del 3 d’octubre. Tot s’hi val, sigui amb cops de porra, sigui amb l’ús de la força, sigui 
l’estat d’excepció amb un desplegament policial que recorda el franquisme, sigui amb 
el militarisme als carrers, sigui detenint alts funcionaris, sigui empresonant a 
personatges de la societat civil.  
 
Que l’Estat espanyol tingui presos polítics no és una notícia. La llista és ben llarga. 
Insubmisos i objectors, empresonats per negar-se a agafar les armes. Xabier 
Salutregi, empresonat set anys per editar un diari. Andrés Bódalo, empresonat per 
sindicalista. Les anarquistes de l’operació Pandora, una d’elles manresana, i que s’ha 
demostrat que van ser empresonades únicament per ser anarquistes. Els titellaires de 
Madrid per dir “Gora-Alka ETA”, entre molts més que es podria recordar i que també 
són de Manresa. 
També cal parlar de les persones que el 2011 van encerclar el Parlament i se’ls 
demana tres anys de presó i, tot i que encara no s’ha fet el judici, si finalment es dicta 
el mateix que demana la fiscal, seran preses polítiques. 
Aquest és el respecte que té l’Estat espanyol i la dreta per la llibertat. 
 
Veuen doncs com ara els Jordis comproven que allò de: “sense violència es pot parlar 
de tot”, en realitat significa que, amb violència o sense, no es pot parlar de llibertat. 
També podrien parlar dels presos polítics que hi ha a la resta d’Europa, però potser es 
faria tard. 
 
Per respecte a totes les persones que avui són al carrer, però també per respecte a 
aquelles que hi han sigut en altres moments i en tota la nostra història, consideren que 
qualsevol forma de lluita, quan aquesta és pels drets i les llibertats col·lectives i 
s’adequa al seu context, ha de ser completament legítima. 
 
Cal tenir clar que s’ha de parlar de tot l’aparell estatal, tant el monarca Felip VIè, que 
ocupa aquest lloc perquè Franco hi va posar el seu pare, com ha dit el regidor Marc 
Aloy Guàrdia, tots els grups parlamentaris que estan fent possible l’aparell repressiu 
de l’estat, no només n’és culpable el partit hereu dels antics governants franquistes, el 
PP, també ho són tots aquells que li donen suport, per la dreta i amb el feixisme més 
ranci destapat arreu de l’estat aquests últims dies, Ciutadans, com a partit crossa 
d’aquest feixisme, el PSOE.  
 
Aquest últim, que sap les conseqüències de l’aplicació del 155 a Catalunya, com per 
exemple el possible retorn a l’escola franquista, però que des d’Espanya viatja a 
Europa per demanar el suport als diferents països el Govern d’Espanya per aplicar 
aquest famós article de la Constitució. Tots aplaudint que en aquesta Espanya que 
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tant adoren la seva raó vingui a cops de porra, la seva democràcia, basada en una 
Constitució feta per l’herència del franquisme, sigui imposada, i el seu país continuï 
tenint presos polítics. 
 
Si aquesta és l’Espanya que defensen, encara més clar “Independència ja!”.  
 
Abans d’acabar vol recordar i fer esment que les dues manifestacions més grans de la 
història que ha viscut la nostra ciutat s’han produït aquestes últimes setmanes. 
 
Aprofita per fer una esmena in voce a la moció en el sentit que s’incorpori el segon 
cognom quan es fa referència a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, per tal que consti Jordi 
Sànchez Picanyol i Jordi Cuixart Navarro. 
 
Finalment diu que cal condemnar tot el que s’acorda en aquesta moció, que no llegirà 
ja que el senyor Marc Aloy Guàrdia n’ha fet referència, perquè cal dir ben alt i ben fort : 
“Que no estarem, en cap cas, al costat de qui ens oprimeix”. 
 
Per tot l’exposat demana el vot favorable a la moció. 
 
 
Per acabar la defensa, l’alcalde dóna la paraula al senyor José Antonio Sierra 
Grande, del GMDM. 
 
 
El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, 
manifesta que el seu grup vol fer palesa la seva empatia i solidaritat amb els ciutadans 
i ciutadanes agredits el dia 1 d’octubre per defensar els drets democràtics. 
 
Reiteren el rebuig més absolut a l’estratègia premeditada per part del Govern 
d’Espanya per sembrar el terror en una operació d’acarnissament contra la ciutadania 
de Catalunya, una població civil absolutament pacífica. 
 
Des del seu grup volen encoratjar la ciutadania perquè en aquests moments tan 
complexes mantingui la unitat i la confiança en el Govern de la Generalitat i en el 
Parlament de Catalunya. 
 
Exigeixen també l’immediat alliberament i sense condicions dels dos darrers detinguts, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i demanen que amb el seu Grup ho faci també el Ple 
municipal. 
 
Per acabar es remet fent seves de nou les paraules de Salvador Espriu: “Ens 
mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”. 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula a la resta de representants dels Grups 
Municipals començant pel senyor Andrés Rojo Hernández, del GMC’s. 
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El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, diu en 
primer lloc que el seu Grup Municipal lamenta els fets ocorreguts durant el dia 1 
d’octubre. 
 
Manifesta que aquí s’ha fet referència a determinats grups, i no s’havia adonat que fins 
que no s’ha dit la paraula Ciutadans amb el tema de feixistes i tot això, però qui els 
parla diu que no coneix el que és feixisme però s’imagina que té a veure amb la no 
tolerància dels qui pensen diferent a ells i utilitzen algun tipus de llenguatge bèl·lic. 
 
Des de Ciutadans han respectat sempre la separació de poders i la independència 
judicial. Per això, només poden expressar tot el seu respecte a les decisions preses 
pels jutges al voltant de la qüestió catalana. 
 
En la mesura que els estats moderns es caracteritzen per una separació estricta de 
poders, creuen que les sentències judicials no han de ser valorades per les formacions 
polítiques en funció de si agraden o agraden menys. 
 
Afegeix que cal alliberar de pressió els jutges perquè facin la seva feina el millor 
possible i sense cap mena de pressió i creuen que no és prudent que els polítics posin 
en tela de judici les decisions preses des del poder judicial. 
Creu que tampoc agradaria que els jutges opinessin de forma pública sobre les 
decisions dels polítics. 
 
Diu que no entenen que els mateixos que ara estan menyspreant l’autoritat judicial són 
els que felicitaven quan no es va decretar presó provisional per al senyor Trapero. 
Les decisions judicials, tant en la forma com en el contingut, corresponen a l’àmbit 
jurídic i, per tant, no tenen res a dir-hi, és una cosa que el seu grup ve repetint 
proposició rere proposició, que estan relacionades amb sentències o decisions 
judicials. 
 
De la mateixa forma que no tenen res a dir quan un jutge decreta presó provisional per 
als dirigents d’una caixa d’estalvis o per als activistes d’ultradreta, com els que van 
atacar Blanquerna, o els que van detenir a València fa uns dies. 
 
El respecte a la independència judicial i a la tutela efectiva de les regles de joc per a 
tots és un requisit fonamental en una democràcia. 
 
També volen posar en dubte o afirmar la doble vara de mesurar que hi ha en alguns 
partits. El Govern i el Parlament l’any 2013 van denunciar l’assetjament a la cambra 
del 15 de juny de 2011. Això venia a través del moviment del 15M, els anomenats 
indignats tractaven d’impedir l’accés a l’hemicicle on s’iniciava el debat per aprovar els 
primers pressupostos del govern del senyor Mas. 
 
El Parlament va demanar tres anys de presó per a 20 dels manifestants que van 
participar en l’assetjament en considerar que cometien un delicte contra les institucions 
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de l’estat, impedint l’entrada dels parlamentaris. La Generalitat va demanar la mateixa 
pena per a quatre d’ells. 
 
Per altra banda, amb referència al tema de les responsabilitats tampoc veuen indicis 
d’autocrítica. Des de Ciutadans pensen que part dels fets succeïts al llarg de la jornada 
de l’1 d’octubre també va ser responsabilitat del president de la Generalitat, el senyor 
Carles Puigdemont, per haver realitzat actes suspesos pel Tribunal Constitucional. 
També lamenten profundament la fractura social que el senyor Puigdemont està 
causant en la societat catalana. 
Així mateix, creuen necessari que els grups polítics demanin explicacions al Govern 
d’Espanya per la forma com ha plantejat la conducció de l’operatiu de l’1 d’octubre, 
que no comparteixen. 
 
Diu que ell no sap el que senten els aquí presents, tenen ideologies diferents però 
viuen el procés d’una forma similar i que estan tristos amb el que està succeint. Els 
costa aixecar-se, saber que tenen amics, i que no solament pensin que ells estan 
tristos sinó que també ho estan la resta i és la realitat. 
 
Acaba la seva intervenció reiterant que lamenten tots els fets ocorreguts durant el dia 1 
d’octubre.  
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del GMPSC. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça 
en primer lloc a la senyora Gemma Tomàs Vives per dir-li que només necessita un 
gest afirmatiu o negatiu, ja que no vol iniciar un diàleg amb ella, i demanar-li si li ha dit 
feixista. 
 
Manifesta que es pot ser no independentista i condemnar amb tota la vehemència 
l’actuació policial del dia 1 d’octubre a Catalunya, perquè ho va fer el seu partit a les 
13h d’aquell mateix dia, i aquest modest grup municipal ho fa ara en aquest ple, que 
és on toca. Es pot ser no independentista i considerar desproporcionada la mesura 
cautelar de presó incondicional imposada als senyors Sànchez i Cuixart per una 
jutgessa de l’Audiència Nacional i demanar-ne, exigir-ne –si sembla millor-, ja sap que 
a l’amic Masdeu no li va semblar prou suficient la paraula desproporcionada –com va 
dir a twuitter-, però, si cal, i perquè ho volen fer i no perquè els obliga ningú, demanen 
la revocació immediata d’aquestes mesures cautelars. 
 
Diu que es pot fer, els Socialistes de Manresa, els de la Federació 11 ho fan i volen 
que consti en acta la condemna del PSC, condemnar, no lamentar, i manifesta: 
“Condemnem els fets policials de l’1 d’octubre, ens solidaritzem amb els veïns afectats 
per aquelles càrregues, amb els municipis especialment, els Ajuntaments veïns de 
Sant Joan de Vilatorrada, Callús, Castellgalí i Fonollosa”. Insisteix en l’exigència de 
revocació de la presó incondicional. 
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Es pregunta per què no voten favor de la proposició. Diu que tenia arguments 
exposats i després de sentir-los encara estan més avalats, perquè estem patint, tots 
plegats, un diàleg de sords, en què ningú escolta o no vol escoltar a l’altre, en què 
tothom s’entesta a mantenir-se ferm en els seus pronunciaments, sense reconèixer 
que mai no hi ha veritats absolutes i que no tot el que es diu, no tot el que diu l’altre és 
mentida o un error.  
 
Qualsevol fet, fins i tot els més objectius, són sempre subjectius quan s’expliciten amb 
paraules, en aquest cas en el text d’una proposició. Un bolígraf que cau, per a uns és 
un objecte que s’ha deixat caure, per a uns altres pot ser que fins i tot en lloc de 
deixar-lo caure l’ha llençat, i per a altres es poden limitar a interpretar que el que ha 
passat és només l’irremeiable efecte de la llei de la gravetat.  
 
El que els proponents han escrit, i més encara el que han dit, i els han dit –referint-se a 
ells-, és només una part del relat, perquè els acords que es porten a aprovació són 
sempre això, les conseqüències escrites d’una anàlisi i l’anàlisi és el que no poden 
compartir els regidors i la regidora del Grup Municipal del PSC en aquest moment tan 
complicat com el que vivim.  
 
Segueix dient que només han fixat negre sobre blanc els errors, fins i tot les males 
intencions, que el GMPSC també reprova, però només les d’una part, i així pensen 
que no es resoldrà l’atzucac i que saben que es podrien haver cenyit a un argument 
que és habitual, que és el de no debatre en el ple allò que per competències no els 
pertoca i que sovint explica.  
 
Creu que no seria comprensible en un moment de greu crisi, fins i tot, en honor a 
cercar un consens possible, haurien assumit els costos –que algun hi ha- d’acceptar 
que s’obviessin algunes parts del seu relat en una moció com aquesta, per importants 
que ells les consideressin. Haurien acceptat posar més accent en la part del relat que 
narren des de la majoria, però no s’han vist capaços. Algú sap que ho han intentat 
però no s’han vist capaços.  
 
Diu que és com la metàfora de la situació actual entre Catalunya i la resta d’Espanya, 
haurien pogut assumir tots plegats un treball de cerca de mínims, comuns, que fossin 
multiplicadors, però això només és possible si les parts en conflicte entenen que si 
volen seguir convivint no només poden fiar-ho tot a guanyar o a vèncer, perquè si uns 
guanyen els altres perden, i el que més ens convé a tots és el que ells pensen, que en 
una situació tan polaritzada com l’actual és acceptar que, a voltes, un trist empat 
també pot ser considerat com una victòria si és de voluntat compartida. 
 
Acaba la intervenció manifestant l’abstenció del PSC a la proposició. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula als representants dels grups municipals 
per a una segona intervenció. En primer lloc dóna la paraula al senyor Marc Aloy 
Guàrdia, del GMERC. 
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El senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que hi ha 
intervencions que creu que no mereixen resposta de les barbaritats que arriben a dir, 
però vol puntualitzar un parell de coses, el dia que Sànchez i Cuixart entraven a la 
presó el Govern espanyol indultava a sis corruptes que havien d’entrar a la presó i els 
va indultar perquè no hi entressin i, encara més, els responsables feixistes de les 
manifestacions de València, que van originar greus disturbis a la ciutat, encara no han 
passat a disposició judicial. Creu que amb això queda tot dit. 
 
Li agradaria respondre al senyor González i als companys del PSC. Li dol veure’l amb 
el cap cot i amb aquesta veu greu. Tots estem tocats aquests dies i tenim motius per 
estar-ne, però creu que ja n’hi ha prou de nedar i guardar la roba. 
 
El PSOE es va posar al servei del Govern espanyol i ha estat en totes les decisions 
que s’han pres contra Catalunya des del primer dia. El seu partit va donar llibertat als 
seus militants per anar a una manifestació el 8 d’octubre, organitzada per l’ultradreta i 
la falange, on s’exigia l’empresonament del president Puigdemont, el seu 
empresonament, i el secretari d’organització del PSC aguantava la pancarta. 
 
El PSOE ha demanat l’aplicació de l’article 155 per destituir el Govern català i el PSC 
per convocar eleccions autonòmiques. Els pregunta: Quines eleccions autonòmiques 
volen convocar quan hi ha presos polítics, quan hi ha repressió policial i quan s’està 
picant a la gent al carrer? Quines eleccions volen convocar? Estan també a favor de la 
ilegalització dels partits independentistes que ja anunciava ahir el ministre Catalá? Els 
ho demana per saber-ho. 
 
El senyor Miquel Iceta ha manifestat que l’únic responsable de l’aplicació de l’article 
155 és el president Puigdemont, quan el president Puigdemont ha dit i repetit 
sistemàticament que estén la mà al diàleg i que demana -si us plau- al president Rajoy 
que s’assegui a una taula a parlar, i l’única resposta del Govern espanyol ha estat un 
cop de porta i a empresonar el mateix dia els dirigents de l’ANC i d’Òmnium Cultural. 
Qui és que no escolta senyor González?  
 
Diu que no es pot posar a la mateixa balança a aquell que reprimeix i a l’altre que 
demana diàleg, dient que no escolten. No s’hi val a lamentar-se de la repressió policial, 
que ho acaba de fer, i de dir que es troba desmesurat l’empresonament de Sànchez i 
Cuixart, quan ha estat al costat del PP el seu partit des del primer moment. 
 
Afegeix que el culpable de la violència és qui l’exerceix, el culpable de les detencions 
és qui les practica, el culpable de colpejar la població indefensa és qui treu les porres i 
dispara pilotes de goma, unes pilotes que al nostre país el Parlament va votar abolir-
les. El culpable de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució és qui suspèn 
l’autonomia i qui dóna carta blanca al Govern espanyol per fer-ho. 
 



Acta de la sessió plenària ordinària núm. 11 de 19 d’octubre de 2017   97 

 

Segueix dient al senyor González que tenen un problema. Volien ser una alternativa al 
govern Rajoy i ho haguessin pogut ser únicament acceptant allò que tants els 
demanaven i que ells mateixos han demanat i han pregonat durant dècades, el dret a 
decidir dels pobles, el dret a decidir del poble de Catalunya, a ser preguntats en un 
referèndum legal i acordat. Es podia fer, amb l’ajuda del PSOE, amb l’ajuda de Podem, 
però no ho van voler, no ho han volgut mai. Han estat lluitant durant mesos per trobar 
un líder que plantés cara al govern del PP i l’han trobat, i aquest líder és un altre 
Rajoy, l’únic que han trobat. Li dóna l’enhorabona i els feliciten. 
Diu que quan hi ha violència i s’atempta contra els drets fonamentals, o s’està amb el 
poble o s’està amb qui exerceix la violència i atempta contra la democràcia. Encara 
són a temps de rectificar i a posar-se al costat dels ciutadans de Catalunya i de la 
democràcia. 
 
Acaba la seva intervenció amb una cita del premi nobel de la pau Desmond Tutu “Si 
ets neutral en situacions d’injustícia, has escollit estar al costat de l’opressor”. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, del 
GMCUP. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, en 
primer lloc respondrà al Grup de Ciutadans als qui agrairia que deixessin el cinisme. 
Diu que avui s’han vestit amb pell de xai, suposa que perquè no tenen apuntador i per 
això han rebaixat el to del seu discurs, ja que segueixen dient que la responsabilitat de 
tot és del senyor Puigdemont, quan –com ha dit el senyor Marc Aloy- els únics 
responsables d’exercir la violència i la repressió són els qui l’executen.  
 
També han parlat de la separació de poders, com sempre, però aquesta vegada ja 
passa de mida, perquè després del que va passar el 12 d’octubre, on tothom ja sabia 
qui, quan i com, aniria a la presó, que encara segueixin amb l’estafa de la separació de 
poders la CUP creu que és molt lamentable. 
 
En resposta al senyor González i al PSC, el GMCUP comparteix les paraules del 
senyor Marc Aloy. També els sap greu veure coses que estan passant aquests dies, 
però la realitat és la que és.  
Diu que aquest matí ha entrat al twitter del PSC de Manresa i encara està presidit per 
una foto gegant de Pedro Sánchez i que el PSC de Manresa, tot i condemnar el que va 
passar, segueix sense desautoritzar-lo.  
 
Recorda que el senyor Pedro Sánchez ahir va anar a Brussel·les a dir a tothom que 
som uns feixistes, que som com els hongaresos i com els polonesos, no troba les 
paraules textuals, però va anar-hi per dir que som uns antidemocràtics per fer el que 
estem fent.  
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La CUP considera que mentre això segueixi essent així i mentre el PSC no 
desmenteixi aquestes paraules i, de fet, mentre el senyor Iceta surti avui dient altre cop 
que la culpa és nostra per continuar tirant endavant si ens apliquen el 155, mentre això 
passi la CUP seguirà considerant que el PSC és còmplice de les polítiques del PSOE i, 
per tant, que segueix sent la crossa indispensable del Partit Popular per aplicar totes 
les mesures repressives contra el poble de Catalunya. 
 
Vol afegir que pel que fa a Ciutadans, potser per manca d’apuntador, avui no ho han 
dit, però ho estan repetint ells i tots els negacionistes en tots els àmbits, estan negant 
que els dos Jordis siguin presos polítics. Si hi ha alguna cosa que tenen en comú tots 
els presos polítics d’arreu del món és que l’estat que els empresona mai reconeix que 
són presos polítics. Cap estat té presos polítics si els hem de fer cas, sempre són 
empresonats per càrrecs no polítics, sempre se’ls acusa de delictes comuns, però això 
no amaga el fet obvi que estan a la presó per les seves idees. En aquest sentit citarà 
tres exemples que considera importants.  
 
El primer és el de Gandhi, l’apòstol de la no violència, el defensor de la llibertat i el 
símbol de la pau, era un pres polític. El Regne Unit no va reconèixer mai Gandhi com 
un pres polític i sempre el va considerar un pres comú. Gairebé totes les vegades que 
Gandhi va estar a la presó ho va fer sota l’acusació de “sedició”. Per tant, segons el 
Regne Unit, no era un lluitador per la llibertat ni per la pau sinó que era un sediciós. 
 
Un altre exemple és el de Nelson Mandela. Si hi ha alguna figura contemporània que 
genera consens sobre què és un pres polític és Mandela, que va ser la imatge més 
icònica que va fer famosa Amnistia Internacional arreu del món, entitat que ja ha 
reconegut que els Jordis són presos polítics. Nelson Mandela, lluitador contra 
l’apartheid, que va aconseguir que la llibertat arribés finalment a Sudàfrica, tampoc va 
ser mai reconegut com a un pres polític. Va passar 27 anys a la presó i ho va fer per 
sedició. Segons Sudàfrica en Mandela no era un comunista ni un lluitador contra la 
discriminació racial sinó que era un sediciós. 
 
Finalment, el tercer exemple, en aquest cas ni tan sols és controvertit perquè aquest 
mateix ple l’ha reconegut per dues vegades. Es tracta d’una presa política, la Victoire 
Ingabire. En els plens de febrer i setembre de 2015, aquest darrer amb el vot favorable 
de Ciutadans, es reconeixia que la Victoire és a la presó per raons polítiques. El 
Govern ruandès tampoc reconeix la Victoire Ingabire com a presa política i la manté a 
la presó amb les acusacions d’amenaçar la seguretat nacional i d’encoratjar revoltes, 
bàsicament les mateixes imputacions que s’apliquen als Jordis. Segons Ruanda 
tampoc és una lluitadora per la democràcia i contra els genocidis sinó que és una 
sediciosa. 
 
Acaba la seva intervenció dient que la realitat és prou evident, digui el que digui l’Estat 
espanyol, tothom veu que els Jordis són presos polítics, ho ha fet Amnistia 
Internacional i, per tant, qualsevol persona que està a la presó pel simple fet 
d’organitzar una manifestació és evident que és un presoner polític. 
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A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor José Antonio Sierra Grande, del 
GMDM. 
 
 
El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, 
s’adreça al Grup del PSC, amb afecte i sense acritud, per dir-los que en la 
manifestació nacionalista del 12 d’octubre van veure amb vergonya i fins i tot dolor, 
anar de la mà unes sigles que van néixer per cohesionar Catalunya -les del PSC-, amb 
unes altres que ho van fer per dividir-la.  
 
Considera que això és incomprensible i que no contribueix de cap manera al diàleg 
que tots tant preconitzen i que potser els cal revisar l’estratègia per poder jugar el 
paper que s’atribueixen. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, del 
GMC’s. 
 
 
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, s’adreça 
al senyor Marc Aloy per dir-li que el Grup de Ciutadans intenta debatre qualsevol 
posicionament, independentment d’on vingui, i creuen que aquest és el lloc per fer-ho i 
que tots els posicionaments mereixen el respecte de ser escoltats i debatuts en el cas 
que siguin contraris als d’altres. 
 
El dia 8 d’octubre es van manifestar pacíficament moltes persones a Catalunya, no sap 
si van ser 5.000, 100.000 o 1 milió, però n’hi havia moltes que el que demanaven pot 
ser tan bo com el que ells puguin pensar. Cadascú té una forma de pensar i creuen 
que a Catalunya ens aniria millor d’una forma o d’altra. 
 
A continuació diu al senyor Masdeu que respecte al cinisme el coneix de fa temps i 
que abans d’entrar a l’Ajuntament ja havien tingut debats i comentat assumptes 
diversos, i que pot dir que no està d’acord amb la seva ideologia, però creuen que 
sempre han sigut coherents amb els pensaments i que els han intentat defensar de la 
millor forma possible. 
 
Ciutadans pensa que el senyor Puigdemont ha tingut molt a veure amb tot això i que el 
que volia dir que també s’ha de fer una mica d’autocrítica i no mirar als de davant, 
perquè -com ha dit el senyor González- aquí no es tracta que hi hagi guanyadors o 
perdedors, perquè tant uns com altres som tots els catalans els que hem de conviure 
cada dia, amb els veïns i parents. Les imatges de gent coneguda com la de l’alcalde 
de Callús, on resideix, no és plat de bon gust per a ningú. 
 
Ciutadans no governa i no sap si parlen de presos polítics o de polítics presos, però el 
pensament de Ciutadans, s’estigui realitzant o no, és que creu en la separació de 
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poders. Diu que si un dia arriben a governar ho demostraran perquè serà un dels 
primers objectius. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del 
GMPSC. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, agraeix  
l’avís que han de canviar la foto de twitter. Suposa que hi és des de la campanya en 
què el PSC va ser molt actiu per intentar que el primer secretari, que havia estat 
defenestrat en un 1 d’octubre del 2016, pogués tornar-ho a ser.  
 
Ho van aconseguir per eleccions primàries, amb un vot majoritari del PSC, i com que 
el PSC de Manresa va votar majoritàriament a Pedro Sánchez, encara hi és. 
 
Respecte a les paraules del senyor Aloy quan deia: “Sánchez un altre Rajoy”, i que 
PP, C’s, PSOE són el mateix, li diu que no i que no li agrada gens ni mica que hi hagi 
hagut un dirigent del PSOE negociant el 155, però tampoc li agrada que es pugui 
proclamar la independència de manera unilateral, i que, a més a més, el diàleg de 
sords que abans comentava fos el de dir: “Si me aplicas la DUI te pongo el 155”, i els 
altres: “Si me aplicas el 155 pues haré la DUI”, i això és el diàleg de sords que havia 
manifestat.  
 
Reitera que no són el mateix, igual que els del PDCat, els d’Esquerra o els de la CUP 
no són el mateix, i han arribat a uns punts d’encontre -que ara són molt evidents-, 
perquè el debat entre porres i vots és molt fàcil, perquè si tot es limita o simplifica a 
titulars el relat l’han guanyat vostès. 
 
Però tot no és blanc ni tot és negre. I anant a la cita del senyor Masdeu sobre 
Desmond Tutu, que si eres neutral estaves amb l’opressor, diu que probablement en 
un estat de guerra, probablement sí. En un estat com l’actual, si ets neutral –no diria 
neutral sinó en la recerca d’una sortida diferent a la del no a tot-, passa el que ha 
passat avui, els primers a caure cosits a trets. 
 
Pel que fa al PSOE, que si són còmplices, responsables de la violència, diu que no 
són ni fiscals ni policies, ni els ministres que van manar l’actuació judicial, són els que 
van exigir urgentment que es parés això, després es va parar a la una, però és igual, 
ho aplaudeixen, suport, consentiment, complicitat... 
No els convenç situar les institucions fora de la legislació, de la mateixa manera que 
no els convenç de cap de les maneres que el Govern de l’estat actual, que tant de bo 
hagués sigut un altre.  
Recorda que fa un any van tenir l’oportunitat, però ningú no la va aprofitar, ni uns ni 
altres, i es podia haver fet alguna cosa més, al menys en la seva modesta opinió. 
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Li ha semblat que li deien feixista o crossa de feixista, però sap què és el feixisme 
perquè a casa seva li ho van explicar els seus pares. No l’ha patit perquè va néixer en 
democràcia com la majoria, però que se li digui feixista.... A més, la senyora Gemma 
Tomàs li ha aclarit que per a ells no anava.  
 
Diu també que avui no va per a ells, però d’aquí a dos dies pot anar-hi i d’aquí a tres 
pot anar per a uns altres, perquè quan ens extremem en les paraules, passa el que 
passa. 
 
Pensa que caldria ser una mica més curosos perquè creu que en aquesta sala no hi 
ha cap feixista. Hi ha gent que pensa diferent, però feixista creu que és una cosa molt 
gruixuda com perquè s’utilitzi d’aquesta manera com s’ha fet en aquest saló de plens. 
 
Respecte al que abans s’ha dit: “el PSOE contra Catalunya”, diu que des del 2012 el 
moviment independentista té una immensa majoria de seguidors, però encara és 
minoria molt majoritària. Amb el to i amb les acusacions que avui ell i els seus 
companys han hagut d’encaixar el que sí que és segur és que l’eixamplament tan 
necessari de la independència, guanyar adeptes per la via dels que encara no poden 
estar convençuts, malgrat les actuacions d’alguns a Madrid, diu que amb aquest to ho 
tenen complicat.  
 
Acaba la seva intervenció manifestant que amb aquest to el senyor Aloy, el senyor 
Masdeu i la senyora Caus ho tenen més complicat que no pas ho tenien.  
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, del GMCUP. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé 
per dir a Ciutadans que la coherència es demostra amb el discurs del ple i els demana 
que repassin el del mes passat i el d’aquest, ja que no tenen absolutament res a veure 
i tots saben el per què. Com a mínim siguem valents i acceptem les coses tal com son. 
 
Al senyor Felip González li diu que feixista acabarà essent el qui prengui actituds 
feixistes com  tancar gent a la presó per organitzar manifestacions i qui es manifesta 
amb feixistes, perquè del que no tenen cap dubte és que el senyor Bosch és un 
feixista. La manifestació del dia 8 estava organitzada per Societat Civil, presidida pel 
senyor Bosch. 
 
 
L’alcalde demana que no es faci tertúlia i que es mantingui l’esperit que sempre 
ha caracteritzat aquest saló de sessions. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde afegeix que quan el senyor Felip González diu que 
no hi ha cap veritat absoluta creu que sí que n’hi ha una i és que malgrat tot, malgrat 
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les porres, malgrat els empresonaments, més de dos milions de catalans i catalanes 
van anar a votar i això no és un empat, és una victòria de la democràcia i del dret a 
decidir de les catalanes i catalans. No es pot ara buscar un punt equidistant entre això 
i les porres perquè no hi és. 
 
La CUP creu que ara qui dóna suport al 155, qui se’n va a Brussel·les a dir que son 
uns feixistes o uns totalitaris perquè volen la llibertat del nostre poble no està amb 
nosaltres i no n’hi ha prou de disculpar-se dient: “em sap greu el que va passar el dia 
1”. Tant de bo no arribi el moment en què s’hagin d’acusar de feixistes els uns als 
altres, però si no es té clar on està la sobirania potser s’acabi dient coses que no es 
volen dir. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, del GMC’s. 
 
 
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, respon al 
senyor Masdeu que si han canviat el to del discurs és perquè realment no es troben 
còmodes, no es troben feliços, es troben tristos.  
 
En el ple anterior no hi havia hagut uns precedents com els d’aquest darrer mes, la 
situació està canviat i realment no se senten còmodes perquè és el que estan dient, no 
es tracta de guanyadors ni de perdedors, són els seus companys, els seus veïns i 
cosins, només això. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del GMPSC. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu que 
no voldria de cap de les maneres que el company Ton Sierra pogués interpretar 
desconsideració en no atendre la seva petició. El company Ton Sierra sap que és una 
persona que respecta moltíssim, que va estar en el PSC. 
 
Respecte a la manifestació del 8 d’octubre vol aclarir que el senyor Bosch ja no hi és 
perquè el van fer fora, bàsicament perquè era feixista, i no tothom a Societat Civil 
Catalana són iguals. 
 
El senyor González diu que va escriure per dir que no hi anava perquè a ell el molesta 
moltíssim que en una manifestació com aquesta se li pugui enganxar algú de la 
falange, però també és cert que molts socialistes de cor i molt d’esquerres –potser tant 
com molts dels que aquí s’hi consideren-, també tenien ganes de sortir i que van 
assumir el cost que els representava sortir per primera vegada a una manifestació 
d’aquest tipus perquè també en tenien ganes. 
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Finalment fa una última anotació sobre la manifestació del dia 8 per dir que va ser un 
socialista que es diu Josep Borrell el que va dir-li a la gent que estava cridant 
“Puigdemont a la presó”, que a la presó no hi havia d’anar ningú que no ho manés un 
jutge, ningú més. 
 
Vol posar en valor que algun dels socialistes que hi eren i dels que van parlar, va tenir 
el valor de plantar-li cara a la secció feixista d’aquella manifestació. 
 
 
Abans de passar a la votació l’alcalde diu que no és com aquella presidenta del 
Congrés, que demana que retirin les paraules, sinó que ha deixat que hi hagi 
llibertat d’expressió i que es digui el que tothom vulgui dir i a l’acta així hi 
constarà. 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena d’addició 
a la proposició 5.1 dels Grups Municipals d’ERC, CDC, CUP i DM, amb l’esmena 
in voce incorporada, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 
3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 5 abstencions (3 GMPSC i 2 
GMC’s).  
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 5.1, que incorporaria l’esmena d’addició 
i l’esmena in voce, que ja s’han votat, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 
GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 2 vots 
negatius (2 GMC’s) i 3 abstencions (3 GMPSC), i , per tant, es declara acordat el 
següent:  
 
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres 
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent 
d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les 
amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides 
registrades a mans de la brutalitat policial dels cossos de seguretat de l’Estat, dos 
d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges 
d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els 
danys materials que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic 
han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el 
responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències. 
 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels 
més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i 
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i 
fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que 
volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un 
estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament 
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democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués 
votar. 
 
Amb l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Cuixart Navarro i Jordi Sànchez Picanyol, el passat dilluns 16 
d’octubre, l'Estat espanyol va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol 
democràcia a l'Europa del segle XXI.  
Aquest fet constata que, de nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat 
espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que eren la base de la 
Constitució de 1978.  
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha 
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans 
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot 
continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. 
Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i 
sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a 
decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat 
del poble català. 
 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern 
català i Parlament de Catalunya. 
 
Per això, demanem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a donar 
els passos efectius per la plena efectivitat dels resultats del referèndum 
d'autodeterminació de l'1 d'octubre després de la seva suspensió. Igualment, instem al 
govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del 
d’aquest referèndum. 
 
Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

1. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez Picanyol, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart 
Navarro. 

2. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que 
jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

3. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

4. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

5.  Denunciar, condemnar i reprovar de forma enèrgica, alta i clara tota la 
violència generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern 
mitjançant l’actuació de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, 
contra veïns i veïnes del nostre país que l’únic que volien és decidir i 
exercir la democràcia. 

6.  Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han 
resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació 
desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat. durant el 
Referèndum celebrat el diumenge 1 d’Octubre. 

7.  Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials 
causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació 
desmesurada a Catalunya. 

8.  Reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de 
les més de 2 milions de persones que l’1 d’Octubre van defensar els 
col·legis electorals i van expressar-se a les urnes, tot i l’estat de terror que 
va voler imposar l’Estat espanyol. 

9. Exigir la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de 
Policia i la Guardia Civil enviats per impedir l’exercici democràtic de votar 
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals 
de la ciutadania i que de moment segueixen al nostre país. 

10. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, 
Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat 
del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos, i 
declarar-los a tots ells persones non grata al nostre municipi. 

11. Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 
3 d'octubre després d’una jornada de vaga general i mobilització popular 
en la que no condemnava la repressió estatal ni mostrava la seva 
solidaritat amb les persones i les institucions que la van patir. És per això 
que l’ajuntament de Manresa no participarà de cap acte que hi hagi la seva 
presència com tampoc els convidarà a cap acte organitzat per aquest 
ajuntament. 
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12.  Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular pacífica, 
cívica i no violenta davant l’embat antidemocràtic de l’Estat espanyol. 

13.  Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH), a la Casa Reial espanyola, al Congrés dels Diputats, al 
Ministeri de l’Interior, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la 
Subdelegació corresponent; així com a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació 
de la present moció.” 

 
 
5.2 Proposició dels Grups Municipals de CDC i ERC sobre els comptadors 

telegestionables. 
 
 
L’alcalde recorda que la proposició 5.2 ha estat retirada per l’equip de govern. 
 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
7. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 
 regidores delegats de l’Alcaldia 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. 
 
 
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  
 reservat núm. 41, 42, 44 i 45, que corresponen a les sessions dels dies 12, 
 19 i 26 de setembre i 4 d’octubre de 2017, i  de l’acta de la Junta de 
 Govern Local amb caràcter públic núm. 36, del dia 18 de juliol de  2017. 
 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter reservat núm. 41, 42, 44 i 45, que corresponen a les 
sessions dels dies 12, 19 i 26 de setembre i 4 d’octubre de 2017, i de l’acta de la Junta 
de Govern Local amb caràcter públic núm. 36, del dia 18 de juliol de 2017, 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. 
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9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
No se’n formulen. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia 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, 
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