ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

14/2014
16 d’octubre de 2014
19:05 h a 22:50 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Joan Calmet Piqué
Regidors i regidores
Sílvia Gratacós González
Maria Olga Sánchez Ruiz
Àuria Caus Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
M. Jesús Pérez Alonso
Sònia Diaz Casado
Ruth Guerrero Rodríguez
José Luis Irujo Fatuarte
Pere Culell Oliveras
Mireia Estefanell Medina
Joan Vinyes Sabata
Xavier Javaloyes Vilalta
Joan Comas Blanch
Albert Pericas Riu
Sebastià Llort Prat
Adam Majó Garriga
Jordi Masdeu Valverde

Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absent justificat
Domingo Beltran Arnaldos

ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 12 i 13,
que van tenir lloc els dies 18 i 22 de setembre de 2014.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 8571,
de 15 de setembre de 2014, sobre modificació de l’horari de tarda del registre
auxiliar de documents de l’Àrea de Serveis a les Persones.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8627, de 22 de setembre de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2014,
dins del Pressupost municipal vigent.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8625, de 25 de setembre de
2014, sobre designació de lletrats i atorgament de poders per a plets, per a la
direcció dels actes judicials per a la substitució de l’execució de les resolucions
judicials fermes recaigudes en el recurs contenciós administratiu núm.
243/1999, del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8553, de 26 de setembre de
2014, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde durant
els dies 27 i 28 de setembre de 2014.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8653, de 30 de setembre de
2014, sobre creació de la Comissió de tarifació social.

2.6

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció 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 2014).

2.7

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria 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 2014).

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la periodicitat de les
sessions públiques de la Junta de Govern Local.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ
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4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la classificació del sector públic
depenent de l’Ajuntament de Manresa.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, del document de conclusions de la
Comissió de tarifació social i de la proposta del sistema de tarifació social a
aplicar en tributs i preus públics o privats.

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 2015.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 22/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 14.1661.48921- Altres
subvencions nominatives.

4.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’ampliació de crèdit de l’aplicació
pressupostària de Promoció Econòmica 4312 48920 - Ordenació, promoció i
dinamització comercial. Subvencions nominatives.

4.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament
d’organització i funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal.

5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial “Torre Lluvià”
de Manresa.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'avanç de planejament de la
modificació puntual del Pla General. Oller del Mas.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança municipal
reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i
serveis en el domini públic.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP demanant el desplegament logístic
per a la realització de la consulta el proper 9 de novembre.

6.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la pobresa energètica, a
proposta de l’Aliança contra la pobresa energètica del Bages.

6.3

Proposició del Grup Municipal de PxC de condemna a l’Estat Islàmic.
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

3

6.4

Proposició del Grup Municipal d’ERC perquè els ciutadans no hagin d’assumir
la indemnització pel cessament del projecte Castor.

6.5

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP a favor de l’exercici de la
sobirania fiscal.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores
des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 46, 47, 49 i 50,
que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 9, 16, 23 i 30
de setembre de 2014; i de les actes núm. 45 i 48, de les sessions amb caràcter
públic dels dies 2 i 16 de setembre de 2014, respectivament.

10.

Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats per
l’Ajuntament de Manresa.

11.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents:

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 12 i 13,
que van tenir lloc els dies 18 i 22 de setembre de 2014.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió del Ple núm. 12 que correspon al dia 18 de setembre de 2014 i l’acta de la
sessió del Ple núm. 13, que correspon al dia 22 de setembre de 2014, que s’han
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 aquestes actes per unanimitat dels 24
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA
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2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm.
8571, de 15 de setembre de 2014, sobre modificació de l’horari de tarda
del registre auxiliar de documents de l’Àrea de Serveis a les Persones.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Modificar el contingut de l’article 6.1 del Reglament Regulador del Registre
General de Documents de l’Ajuntament de Manresa, únicament pel que fa a l’horari
de tarda del Registre Auxiliar de l’Àrea de Serveis a les Persones, segons
s’especifica a continuació:
Article 6. Horaris de funcionament
L’oficina del Registre Auxiliar de l’Àrea de Serveis a les Persones (Edifici Infants)
estarà oberta al públic els dies hàbils, durant l’horari següent:


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

Àrea de Serveis a les
Persones (Edifici Infants)

Ctra. de Vic, 16

De dilluns a divendres
Dimarts tarda

De 8.30 a 14 h
De 15.30 a 18 h

Es manté invariable la resta de règim horari d’aquest Registre.
Segon. El nou horari del Registre Auxiliar de documents de l’Àrea de Serveis a les
Persones regulat per aquesta resolució entrarà en vigor el dia 15 de setembre de
2014.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple de la corporació en la propera sessió que
tingui lloc.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8627, de 22 de setembre
de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
21/2014, dins del Pressupost municipal vigent.

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

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2014, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals i l’article 7è. i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost
per a l’exercici de 2014, segons detall que figura en l’annex que es conté en
l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació
amb el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament
executiu.
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que es celebri.”
L’alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Hisenda perquè informi sobre aquest
expedient de modificació de crèdits, tal com va acordar la Junta de Portaveus.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el canvi de
partides d’aquest expedient ve donat pels motius següents:
- Per un increment en la partida d’inversions en espais públics de la façana sud
de la ciutat, amb 20.300 €.
- Una subvenció procedent del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, de
60.000 €, per al manteniment de la via pública i millores en la construcció del
carril bici.
- Adquisició de cons de senyalització d’obres, tòtems i altre material necessari
per a la Policia Local, per import de 5.600 €.
- Un contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família i
l’Ajuntament de Manresa, per tirar endavant els Plans de desenvolupament
comunitari dels barris del Xup i la Balconada, per import de 20.000 €, 10.000
per a cadascun dels barris.
- Finalment, una sèrie d’increments més modestos per a l’adequació i
arranjament de les sales del Museu Comarcal per poder acollir les col·leccions
d’Antoni Viladomat i Mestres Cabanes, d’import 8.000 €. Un reforç de
l’enllumenat de dues sales del Museu Comarcal, amb 6.000 €. Adquirir
prestatges per emmagatzemar les col·leccions de pintura d’Antoni Viladomat,
cedides pel MNAC, per 1.500 €. Per últim, 5.500 € per fer front al darrer
trimestre de l’any, del lloguer d’entarimats i cadires per als actes festius
d’aquest període.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8625, de 25 de setembre
de 2014, sobre designació de lletrats i atorgament de poders per a plets,
per a la direcció dels actes judicials per a la substitució de l’execució de
les resolucions judicials fermes recaigudes en el recurs contenciós
administratiu núm. 243/1999, del Jutjat contenciós administratiu núm. 10
de Barcelona.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r. DESIGNAR els lletrats Sr. (xxx) i Sra. (xxx), integrants del bufet Roca Junyent,
SCP com a lletrats directors dels actes judicials per a la substitució de l’execució
de les resolucions judicials fermes recaigudes en el recurs
contenciós
administratiu núm. 243/1999, del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de
Barcelona, interposat per (xxx) i (xxx), i facultar-los per dur a terme totes aquelles
actuacions que siguin necessàries per a la millor defensa jurídica dels interessos
municipals en aquest assumpte.
2n.

ATORGAR PODERS per a plets a favor del Sr. (xxx) i de la Sra. (xxx).

3r.

DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades
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2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8553, de 26 de setembre
de 2014, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent
d’alcalde durant els dies 27 i 28 de setembre de 2014.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 27 i 28 de setembre de 2014, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
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. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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.”

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8653, de 30 de setembre
de 2014, sobre creació de la Comissió de tarifació social.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Crear la Comissió de tarifació social, que tindrà com a objectiu
l’elaboració d’una proposta de tarifació social en serveis, equipaments i
impostos locals per a persones amb ingressos baixos.
Segon.

Aquesta Comissió estarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Governació.
Vicepresidenta: Sra. M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada de Serveis Socials,
Acollida i Cooperació.
Vocals:

Sra. Mariona Ribera Esparbé, tresorera municipal
Sra. Montserrat Mestres Angla, cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i
Programes.
Sra. Josefina Belmonte López, Cap de Secció de Gestió Tributària i
Inspecció.

Secretari: Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic de
Serveis Socials, Sanitat, Programes, Ensenyament, Cultura i Esports.
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Tercer.

Establir el règim de funcionament de la Comissió en els termes següents:
Es reunirà amb caràcter mensual de forma ordinària, i de forma
extraordinària quan les circumstàncies ho requereixin.
En la primer reunió que porti a terme, establirà les pautes bàsiques per al
seu funcionament.

Quart.

2.6

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que porti a terme.”
Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció 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 2014).

El secretari presenta l’Informe trimestral d’Intervenció, d’1 d’octubre de 2014, el qual es
transcriu a continuació:
“Consideracions jurídiques:
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.
3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu
sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement
de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte
administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a l’òrgan gestor
esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d’aquest expedient.
4. La Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5
de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini
de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació.

Per tot això, i, en virtut d’aquest article,
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet
el següent INFORME :
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PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que
tenen atribuïdes aquestes funcions ( 1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial i Inversions i 2. Oficina suport jurídic
Serveis Socials, Sanitat i
Programes).
SEGON: Hi ha quatre factures a 30 de setembre de 2014 respecte a les quals han
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació Es relacionen a
continuació :

2.7

-

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930)
relativa a la quota per l’any 2013 com a ens associat a l’associació de municipis
per la independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre
F2013/2210 i data d’entrada 30 de maig de 2013 i operació pendent d’aplicar al
pressupost número 220130020988 de data 30 de desembre 2013.

-

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930)
relativa a la quota per l’any 2014 com a ens associat a l’associació de municipis
per la independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre
F2014/677 i data d’entrada 26 de febrer de 2014.

-

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, (CIF P0800010A)
relativa a la quota per l’any 2014 com a ens associat a l’associació catalana de
municipis i comarques, amb un import de 13.618,00 euros, número de registre
F2014/209 i data d’entrada 21 de gener de 2014.

-

ATC-SIG, SL (CIF B 61943809) relativa al servei de col·laboració en la gestió i
inspecció tributàries (abril 2014), amb un import de 68.913,53 euros, número de
registre F2014/1717 i data d’entrada 6 de maig de 2014. L’aprovació de la
factura es produirà amb la vigència de l’expedient de modificació aprovat pel
Ple del dia 18 de setembre de 2014.”

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria 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 2014).

El secretari presenta l’Informe trimestral de Tresoreria, de 2 d’octubre de 2014, el qual
es transcriu a continuació:
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de
pagament de les quals s’incompleix el termini.
*Període analitzat: 1 de juliol de 2014 a 30 de setembre de 2014.
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Obligacions pagades dins el període
legalment establert
Obligacions pagades fora del termini
legalment establert
TOTAL PAGAMENTS REALITZATS
TRIMESTRE

Obligacions pendents de pagar fora del
període de pagament legalment establert

Nombre

%

Import

%

144

6,8%

471.507,88

5,5%

1.968

93,2%

8.081.449,55

94,5%

2.112

100%

8.552.957,43

100%

25

175.356,34

Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha
hagut 144 que s’han pagat dins el termini dels 60 dies establert normativament (el
6,8% del total de factures), significant el 5,5% de l’import total de factures del període.
La resta de factures, el 93,2%, s’han pagat posteriorment als 60 dies; però cal
destacar positivament que, en el conjunt del trimestre juliol-agost-setembre el termini
mitjà de pagament ha estat de 90 dies.
Una altra dada interessant de comentar és el nombre de factures pendents de pagar
que tenim fora del termini legalment establert (25 factures), el qual és molt menor que
en els últims trimestres analitzats. Hem passat d’un pendent de pagar de 7 milions al
primer trimestre, a un pendent de pagar de 4 milions al segon, a un pendent de pagar
al tercer trimestre de 175.356,34 euros (recordem que fora del termini legal, ja que hi
ha pendent de pagar un import més elevat, però que es troba dins els marges legals).”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la periodicitat de
les sessions públiques de la Junta de Govern Local.

El secretari presenta el dictamen de l’alcaldia presidència, de 2 d’octubre de 2014, que
es transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
1. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de juny de 2011, va adoptar l’acord
d’establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tinguessin
periodicitat setmanal, els dilluns a les 12 h, acord que va ser modificat pel Ple en
sessió de 19 de setembre de 2013, i es va establir els dimarts, a les 12 h, com a
règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
2. Vista la Sentència del Tribunal Constitucional, de 26 de setembre de 2013, que
interpreta que les sessions de la Junta de Govern Local, quan actua en exercici de
competències delegades del Ple, han de ser públiques, el Ple de la Corporació, en
sessió del dia 18 de febrer de 2014, va adoptar l’acord d’establir periodicitat
quinzenal a les sessions de la Junta de Govern Local, amb caràcter públic, els
dimarts a les 12.30 h.
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3. Atès que quan la Junta de Govern Local actua per delegació del Ple, els
assumptes que s’han de sotmetre a la seva consideració han d’estar informats
prèviament per la Comissió Informativa corresponent, la qual es reuneix amb
caràcter mensual, per considerar que aquesta freqüència és suficient per al
funcionament normal de l’organització de l’Ajuntament.
Fonaments legals
1. L'article 99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, determina que la Junta de
Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, té sessions
ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple.
2

De conformitat amb l’article 126.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, les deliberacions de la Junta de Govern Local són secretes.
No obstant això, la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 de setembre de
2013, fa necessari establir un sistema per fer dues classes de sessions de la Junta
de Govern Local: una púbica i una reservada.

3. Com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la normativa
vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 de
febrer de 2014, en el sentit de determinar que, a partir de l’adopció d’aquest acord, les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, amb caràcter públic, tinguin la
periodicitat següent:


Mensualment, la setmana posterior a la celebració de les Comissions
Informatives, els dimarts a les 12.30 h.

En el supòsit que la Junta de Govern Local hagi de resoldre sobre un assumpte
urgent, que no pugui demorar-se fins a la propera sessió ordinària, es convocaria una
sessió extraordinària, de conformitat amb la normativa vigent sobre funcionament dels
òrgans col·legiats.
En cas que el dia en què pertoqui portar a terme sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local amb caràcter públic sigui festiu, les sessions tindran lloc el dia hàbil
següent.
Segon. Comunicar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i als
diferents Serveis de l’Ajuntament.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, recorda que en sessió plenària
del 18 de febrer de 2014 es va determinar la periodicitat de les Juntes de Govern Local
amb caràcter reservat i públic.
Informa que l’experiència durant aquests mesos ha fet que es detectés que en lloc de
fer-les cada quinze dies, com s’havia acordat, amb una de mensual posterior a les
Comissions informatives seria suficient.
És per això que el dictamen proposa establir que de forma ordinària se’n faci una al
mes amb caràcter públic i que, en el supòsit que calgués resoldre sobre algun
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assumpte urgent que no es pogués demorar fins la propera sessió ordinària, se’n
convocaria una d’extraordinària.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació i el
Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMCUP) i 7
abstencions (3 GMERC, 2 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la classificació del sector públic
depenent de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7
d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“La disposició addicional dotzena, apartat 2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, disposa que correspon al Ple de
la Corporació local la classificació de les entitats vinculades a la Corporació o que en
depenen que integren el sector públic local, en tres grups segons el seu volum o xifra
de negoci, nombre de treballadors, necessitat o no de finançament públic, volum
d'inversió i característiques del sector en què desenvolupa la seva activitat.
Als efectes del compliment d’aquesta disposició, s’ha procedit a analitzar els estatuts i
característiques de cadascuna de les entitats i organismes de les quals l’ajuntament en
forma part, als efectes d’establir la seva pertinença al sector públic local de Manresa,
tot de conformitat amb els criteris continguts a la regla 2,38 del Sistema Europeu de
Comptes 2010 (SEC 2010). Com a resultat de l’anàlisi s’ha elaborat un quadre general
expressant la pertinença o no de les entitats al sector públic Local de Manresa, que es
conté a l’expedient, i un quadre resum amb les entitats pertanyents al dit sector públic
local, que s’adjunta com a Annex
Per resolució de l’Alcaldia de 21 de maig de 2014 és va requerir de les entitats
vinculades o dependents de l’Ajuntament de Manresa la informació a la qual es
refereix la disposició citada. Aquesta resolució ha estat notificada a totes les entitats
pertanyents al sector públic local de Manresa.
Les entitats pertanyents al sector públic local de Manresa han comunicat a
l’Ajuntament les dades rellevants conforme a la disposició addicional 12a de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
És en relació amb els antecedents expressats que se sotmet a la Comissió Informativa
d’Economia i Governació el següent:
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ACORD
Primer. Classificar el sector públic depenent de l’Ajuntament de Manresa en tres
grups, tot establint el nombre màxim de membres del seu consell d’administració, el
nombre de directius, la seva retribució màxima i la part corresponent a sou base i
complements, respectivament. Tot de conformitat amb el quadre annex que forma part
d’aquest dictamen a tots els efectes.
Segon. Comunicar aquest acord a les diverses entitats als efectes que, de ser
necessari, procedeixin a l’adaptació dels seus estatuts a les determinacions de la
disposició addicional dotzena de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim Local, de conformitat amb les característiques que per a cadascuna es
determinen al quadre annex, en el termini de tres mesos comptats de l’endemà de la
comunicació d’aquest acord.
Tercer. Requerir a les diverses entitats als efectes que, de ser necessari, procedeixin
a l’adaptació dels contractes actualment subscrits amb els seus directius, de tal
manera que passin a ser contractes laborals d’alta direcció amb una part fixa i una
altra variable. Tot de conformitat amb les característiques que per a cadascuna es
determinen al quadre annex, en el termini de dos mesos des de la notificació d’aquest
acord.
Quart.- Requerir igualment a les diverses entitats als efectes que, de ser necessari,
procedeixin a difondre a través de la seva pàgina web la composició dels seus òrgans
d’administració, gestió, direcció i control, incloent les dades d’experiència professional
dels seus membres. Igualment les retribucions que percebin els membres dels citats
òrgans s’han de recollir anualment en la memòria d’activitats de l’entitat.
Cinquè.- Habilitar el Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura de quanta
documentació sigui necessària per a l’efectivitat d’aquests acords.”
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Annex: Classificació del sector públic local de Manresa

Grup

Entitat

I

Aigües de
Manresa SA

II

Foment de
Rehabilitació
Urbana de
Manresa SA
(FORUM SA)

II

Manresana
d’Equipaments
Escènics SL

I

Consorci del
Bages per a la
Gestió dels
Residus

III

Consorci
Urbanístic
l’Agulla

Característiques
Volum de negoci: 17.048.208,42.-€
N. de treballadors: 175 (Plant. mitjana)
Finançament públic: No
Volum d’inversió: 3.327.552,50.- €
Caract. del sector: De mercat
Volum de negoci: 1.066.298,58.-€
N. de treballadors: 13
Finançament públic: Sí, 611.684,32.-€
Volum d’inversió: 44.395,63.-€
Caract. del sector: Habitatge social i
rehabilitació urbana
Volum de negoci: 968.495,47.-€
N. de treballadors: 16,76
Finançament públic: Sí
Volum d’inversió: 534.500,82.-€
Caract. del sector: Cultural
Volum de negoci: 6.927.423,31 €.
N. de treballadors: 28
Finançament públic: Sí
Volum d’inversió: 1.081.882,54 €
Caract. del sector: Medi Ambient
Volum de negoci: 92.000.-€
N. de treballadors: 4 a temps parcial
Finançament públic: Si, 100%
Volum d’inversió: 0.-€
Caract. del sector: Urbanístic

Nombre
màxim de
consellers
(Actuals)

Nombre
màxim
de
directius

Retribució màxima total
del personal directiu

15
(JG 25)
(CA 16)

3

Bàsiques: 96.680.-€
Complements: 19.336,17.-€
Total: 116.016,17.-€

Comp. de Lloc: 10%
Comp. Variable: 10%

12
(JG 25)
(CA 16)

1

Bàsiques: 56.875.-€
Complements: 11.375.-€
Total: 68.250.-€

Comp. de Lloc: 10%
Comp. Variable: 10%

12
(JG 25)
(3 a 12)

1

Bàsiques: 45.000.-€
Complements: 5.000.-€
Total: 50.000.-€

Comp. de Lloc: 10%
Comp. Variable: 10%

1

Bàsiques: 62.724,90.-€
Complements: 12.544,98.-€
Total: 75.269,88 €

Comp. de Lloc: 10%
Comp. Variable: 10%

0

Bàsiques: 0.-€
Complements: 0.-€
Total: 0.-€

Comp. de Lloc: 0%
Comp. Variable: 0%

12
(CP 71)
(C. Ex 8)
9
(J. Gral. 16)

(No CA)
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III

Consorci Parc
Central

III

Consorci per a
l’Impuls de
Serveis
Educatius i
Socials
(CISES)

III

Fundació Fira
de Manresa

III

Consorci per a
la Gestió del
Condomini del
Palau Firal

Volum de negoci: 7.234,21.-€
N. de treballadors: 0
Finançament públic: Si, 169.281.-€
Volum d’inversió: 0.-€
Caract. del sector: Gestió patrimonial
Volum de negoci: 20.957,25.-€
N. de treballadors: 0
Finançament públic: 72.665,96.-€
Volum d’inversió: 0.-€
Caract. del sector: Llar d’Infants
Municipal
Volum de negoci: 427.209,53.-€
N. de treballadors: 6
Finançament públic: Si, 57.038,44,-€
Volum d’inversió: 19.849,98.-€
Caract. del sector: Fires i turisme
Volum de negoci: 181.159,79.-€
N. de treballadors: 2
Finançament públic: Si, 352.000,-€
Volum d’inversió: 0.-€
Caract. del sector:Gestió patrimonial

9
(Ple 11)
(CE 3)
9
(JG 8)

9
(Patr. 20)
(CE 8)
9
(CD 6)

0

Bàsiques: 0.-€
Complements: 0.-€
Total: 0.-€

Comp. de Lloc: 0%
Comp. Variable: 0%

0

Bàsiques: 0.-€
Complements: 0.-€
Total: 0.-€

Comp. de Lloc: 0%
Comp. Variable: 0%

1

Bàsiques: 44.341,50.-€
Complements: 8.868,30.-€
Total: 53.209,80.-€

Comp. de Lloc: 10%
Comp. Variable: 10%

0

Bàsiques: 0.-€
Complements: 0.-€
Total: 0.-€

Comp. de Lloc: 0%
Comp. Variable: 0%
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que en compliment de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
cal classificar aquelles empreses que depenen o que tenen una relació directa amb
l’Ajuntament de Manresa.
La proposta s’ha fet d’acord amb la normativa i les entitats han quedat agrupades en tres
nivells o grups.
El primer grup està format per Aigües de Manresa i pel Consorci del Bages per a la gestió
de residus en funció de la xifra de facturació i de la mitjana de persones en plantilla durant
l’any. Això implica haver de reestructurar el número màxim de consellers que hi ha als
consells d’administració, que fins ara i d’acord amb la llei eren uns, però que amb la nova
normativa algunes societats queden igual i d’altres tindran una reducció. Concretament
Aigües de Manresa, que actualment té 16 consellers passarà a tenir-ne 15.
Pel que fa al Consorci del Bages per a la gestió de residus, que actualment té 8 consellers,
la nova normativa permet tenir-ne fins a 12 i, per tant, quedarà com fins ara.
El segon grup comprèn Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa i Manresana
d’Equipaments Escènics.
FORUM actualment té 16 consellers i amb la nova normativa seran 12, per la qual cosa
caldrà adaptar els Estatuts.
Pel que fa a Manresana d’Equipaments Escènics, la normativa permet 12 consellers i com
que actualment està per sota d’aquest nombre continuarà com està.
El tercer grup està format pel Consorci Urbanístic l’Agulla, el Consorci Parc Central, el
Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials, la Fundació Fira de Manresa i el
Consorci per a la gestió del condomini del Palau Firal. En aquest grup no serà necessari fer
ajustos perquè en tots el nombre de consellers està per sota del que marca la nova
normativa i quedarien tal com estan actualment.
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 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMPP) i 7 abstencions (3
GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, del document de conclusions de la
Comissió de tarifació social i de la proposta del sistema de tarifació social a
aplicar en tributs i preus públics o privats.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 d’octubre de 2014, que
es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 15 d’abril de 2014, va aprovar una
proposició per tal d’impulsar la tarifació social en serveis, equipaments i impostos locals per
a persones amb ingressos baixos.
Amb aquest objectiu, per resolució de l’alcalde de 30 de setembre de 2014, es va crear
formalment la Comissió de tarifació social per tal de desenvolupar una proposta de tarifació
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social sobre preus públics dels serveis, equipaments, activitats i impostos municipals, que
es pogués començar a implementar durant el proper any fiscal en aquells casos en què fos
possible.
La comissió, nomenada a tal efecte, ha estudiat el sistema tributari actual de Manresa i les
reduccions que ja es vénen fent. Alhora, ha consultat altres ajuntaments de Catalunya.
Finalment, ha elaborat una proposta amb la voluntat d’unificar criteris i establir unes bases
úniques que serveixin per a qualsevol tribut i, alhora, coincideixi amb els criteris que
s’apliquen a les ajudes socials d’altra naturalesa.
La proposta ha estat presentada a les forces polítiques, sindicats i organitzacions
empresarials integrants del Pacte de Ciutat, que ja havien mostrat anteriorment un especial
interès pel tema. Alhora, també s’ha tramès a les entitats socials de la ciutat, perquè
poguessin fer-hi les seves aportacions i suggeriments.
Fonaments de dret
L’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que podran ser
reconeguts en els tributs locals els beneficis fiscals que les entitats locals estableixin a les
seves ordenances fiscals en els supòsits expressament previstos per llei.
Així, l’article 16 del mateix Reial decret legislatiu 2/2004, estableix que les ordenances
fiscals han de fixar, entre altres, les reduccions i bonificacions aplicables als tributs locals.
Aquesta previsió a manca de regulació específica, s’ha d’entendre també aplicable a les
taxes i als preus públics.
L’article 67 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, estableix que per a la
determinació de la participació dels usuaris en els serveis socials municipals, s’ha de tenir
en compte la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat econòmica de l’usuari
o usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de la població a qui s’adreça la
prestació o el servei.
L’aplicació efectiva de les bonificacions i exempcions en els tributs, taxes i preus públics
locals, requerirà d’una futura modificació de les ordenances reguladores, d’acord amb el
previst al Reial decret legislatiu 2/2004.
D’altra banda, l’aplicació de les bonificacions i exempcions en els preus privats vinculats a
contractes administratius, requerirà de la modificació de la documentació administrativa
d’aprovació i formalització dels contractes, d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2001, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents exposats, proposo al Ple que, amb l’informe previ
de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, adopti el següent
ACORD
Aprovar el document de conclusions de la Comissió de tarifació social que conté els criteris
per a la implementació d’un sistema de tarifació social a aplicar en tributs i preus públics o
privats, de conformitat amb l’annex que forma part d’aquest dictamen a tots els efectes.”
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“TARIFACIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
INTRODUCCIÓ
Amb data 15 d’abril d’aquest any el Ple de la Corporació Municipal va aprovar una proposició per tal
d’impulsar la tarifació social en serveis, equipaments i impostos locals a persones amb ingressos
baixos, donant lloc a la creació d’una comissió que treballés una proposta al respecte.
La comissió, nomenada a tal efecte, ha estat estudiant el sistema tributari actual de Manresa i les
reduccions que ja es vénen fent. Alhora, ha estat consultant a altres ajuntament de Catalunya.
Finalment, ha elaborat una proposta amb la voluntat d’unificar criteris i establir unes bases úniques
que serveixin per qualsevol tribut i, alhora, coincideixi amb els criteris que s’apliquen a les ajudes
socials d’altra naturalesa.
Finalment, la proposta ha estat presentada a les forces polítiques, sindicats i organitzacions
empresarials integrants del Pacte de Ciutat, qui ja havien mostrat anteriorment un especial interès pel
tema. Alhora també s’ha tramès a les entitats socials de la ciutat, perquè puguin fer-hi les seves
aportacions.
Fruit d’aquests contactes s’han recollit els seus suggeriments i s’han incorporat al document.
MARC CONCEPTUAL
Anomenem tarifació social al sistema impositiu que té en compte la graduació de les taxes, preus
públics o impostos en funció de les condicions econòmiques i socials de les persones i/o famílies,
amb l’objectiu de possibilitar una major equitat en el sistema tributari, alhora que afavorir la igualtat
d’oportunitats en l’accés als serveis públics.
A l’hora d’establir un sistema de tarifació social hem de tenir en compte :
1. El marc legal que estableix la possibilitat i límits en l’aplicació de reduccions o bonificacions
2. La voluntat política d’atenció a les necessitats econòmiques i també socials de la població,
assenyalant de manera argumentada els criteris a establir
3. En cas de serveis o prestacions hem de conèixer el cost real del servei i el percentatge que
suposa la taxa o el preu públic, sense reduccions, d’aquest. Això ens permetrà saber
l’impacte real de la tarifació social sobre els costos reals dels serveis o prestacions i no
solament sobre la base imposable.
4. Establir, si és el cas, formes d’ajut per fer front als tributs en els que no es pot aplicar cap
sistema de bonificacions i preveure’n la dotació pressupostària corresponent en el pressupost
municipal de despesa.
5. Preveure la repercussió econòmica en la recaptació municipal, és a dir com impacten les
reduccions en les finances públiques, establint sistemes que no provoquin una afebliment i
major dèficit, en cas d’existir, dels pressupostos municipals
6. Concretar el sistema i procediment de comprovació dels requisits exigits per accedir a les
bonificacions, reduccions o ajuts de la manera més objectiva possible, i dotar als serveis
tècnics municipals d’efectius formats per a fer-ho. Els serveis socials han de garantir la
intervenció en aquells casos en que la comprovació documental i administrativa suposi
dubtes, o intervinguin factors que requereixen d’una intervenció més personalitzada.
INDICADORS PER L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIO SOCIAL
Al nostre país existeixen diferents indicadors econòmics i socials a l’hora d’aplicar una tarifació social.
Cada un d’ells és vàlid i a dia d’avui podem trobar que, segons el lloc, se’n apliquen uns o altres. Es
molt important determinar si l’indicador és mensual o anual, si fa referència a 12 pagues o 14, o si
estem parlant d’ingressos bruts o nets. Els més freqüents son:
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Indicadors econòmics

Existeixen diferents indicadors. Els més freqüents són:
9

Salari mínim interprofessional - SMI. És un indicador estatal, establert per l’any 2014 en 645,30 €.
És el més conegut arreu

9

Indicador de renda de suficiència- IRSC. És un indicador autonòmic, que la Generalitat aplica en
les seves prestacions de caràcter econòmic. L’any 2014 està establert en 569,12 € mensuals.

9

Indicador públic de renda d’efectes múltiples- IPREM. És un indicador estatal que utilitza l’estat a
l’hora d’atorgar prestacions. L’any 2014 es situa em 532,51 € mensuals.

A l’hora de parlar d’ajuts, però, no només s’apliquen aquests indicadors. Molts Ajuntaments tenen un
sistema de valoració propi vinculat als ajuts socials de serveis socials. Normalment són barems en
què s’estableix una correlació entre renda per càpita i nombre de persones de la unitat familiar, que
no necessàriament concorden amb els indicadors mencionats, ja que té en compte també factors
com la Renda Mínima d’Inserció- PIRMI, establert pel 2014 en 423,70 €, la pensió mínima establerta
pel 2014 en 632,90 €, la pensió no contributiva establerta en 364,90 € o el subsidi d’atur, establert al
2014 en 426 € (80 % de l’IPREM).
Taula resum:
Indicador

Import mensual

Pagues / any

Import anual

SMI

645,30 €

14

9.034,20 €

IRSC

569,12 €

14

7.967,73 €

IPREM

532,51 €

12

6.390,13 €

PIRMI

423,70 € mínim

Pensió jubilació

632,90 € mínim

14

364,90 €

14

Pensió
contributiva

no

Subsidi atur


426,00 € (80%
IPREM)

Indicadors socials

Solen tenir-se en compte diversos indicadors, dels quals els més freqüents són els 3 primers:
9

Famílies nombroses

9

Famílies monoparentals

9

Persona discapacitada/dependent o famílies amb discapacitats/dependents

9

Persones grans, majors de 65 anys, o famílies amb persones grans

9

Persones en atur o famílies amb aturats de llarga durada

9

Persones víctimes de violència de gènere

9

Persones joves, menors de 30 anys.

SITUACIÓ ACTUAL A MANRESA
L’Ajuntament de Manresa ofereix, a dia d’avui, un bon nombre de bonificacions, tarifes reduïdes i
ajuts. Passem a descriure quins són els criteris actuals que s’apliquen, que si bé mantenen una certa
unitat de criteris per serveis, no estan homogeneïtzats en el seu conjunt.
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Impost sobre béns immobles (Ordenança fiscal - OF - núm. 1)

S’estableix una bonificació d’entre el 10 i el 90% per a subjectes passius titulars de famílies
nombroses, en funció del nivell de renda de tota la unitat familiar.
També s’han aprovat unes bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa
social destinades a fer front a aquest impost en casos de dació en pagament o adjudicació judicial de
l’habitatge habitual i per a l’any en què té lloc aquesta dació o adjudicació. Les reduccions podien ser
del 100 %, 50 % o 30 % segons un barem de renda per càpita elaborada a partir del programa
d’ajudes econòmiques de serveis socials.


Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (OF 4)

Es preveu una bonificació per transmissions per causa de mort i a favor del cònjuge, descendents o
ascendents, sempre que hagi constituït l’habitatge habitual de l’hereu durant els últims dos anys i que
es doni la circumstància econòmica d’ingressos inferiors al SMI (bonificació del 95 %) o del SMI
incrementat en un 25 % (bonificació del 70 %).
Alhora es van aprovar unes bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa
social destinades a fer front a aquest impost en casos de dació en pagament o adjudicació judicial de
l’habitatge habitual. Les reduccions podien ser del 100 %, 50 % o 30 % segons un barem de renda
per càpita elaborada a partir del programa d’ajudes econòmiques de serveis socials.


Taxa per expedició de documents administratius (OF 6)

Gaudeixen de tarifa gratuïta els contribuents acollits a programes d’assistència socials


Taxa per recollida d’escombraries (OF 13)

Aplicació d’una tarifa reduïda per residents amb ingressos no superiors al SMI, o no superiors al 45%
del SMI per resident


Taxa del cementiri municipal (OF 14)

Gaudeixen de tarifa gratuïta els enterraments dels asilats procedents de la beneficència i el dels
pobres de solemnitat.


Taxa per aprofitament especial del domini públic per entrada i sortida de vehicles (OF
19)

Bonificació entre el 10 i el 90% de les tarifes per les places d’aparcament per persones amb mobilitat
reduïda, en funció de la renda anual familiar


Taxa per la utilització privativa d’equipaments municipals (OF 26)

Gaudeixen de tarifa gratuïta per la utilització de determinats equipaments esportius municipals les
persones grans i les persones amb discapacitat.


Taxes Escola d’art i Conservatori de música (ensenyaments reglats) (OF 31 i 32)

S’apliquen bonificacions en les quotes acreditades i pendents de posar al cobrament i no en la
matrícula per:
9
9

Famílies monoparentals o nombroses de categoria general 30 %
Famílies monoparentals o nombroses de categoria especial 50%
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Alumnes amb recursos econòmics insuficients: unitat familiar amb un únic membre amb
ingressos inferiors al SMI o unitats familiars amb més d’un membre amb ingressos totals inferiors
a 2 SMI.- 50 %
Taxes visites a Museus, Exposicions i altres centres o llocs anàlegs (OF 35)

En el seu article 4 es regulen les exempcions, bonificacions i reduccions següents:
9 Museu: entrada gratuïta a estudiants majors de 16 anys, jubilats i membres de diferents
associacions o societats culturals i tarifa reduïda per majoristes
9 Centre d’interpretació del carrer del Balç: gratuïtat a menors de 8 anys o fins a 14 anys
posseïdors del carnet Súper 3 i alumnes de 5`e i 6è de primària i 2on d’ESO de centres escolars
manresans, posseïdors de diversos carnets, i tarifa reduïda per persones jubilades i menors de 8
a 16 anys posseïdors de carnets TR3SC i canet jove, i majoristes.


Taxes per l’atenció i protecció d’animals (OF 36)

Es contempla la gratuïtat de la taxa a aquells casos en què la problemàtica social ho determini, previ
informe de l’assistent social de referència.


Taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable (OF 44)

Reducció de 2/ 3 de la tarifa per residents amb ingressos no superiors al SMI, o no superiors al 45%
del SMI per resident


Taxa per la prestació del servei de clavegueram (OF 45)

Reducció de 2/ 3 de la tarifa per residents amb ingressos no superiors al SMI, o no superiors al 45%
del SMI per resident


Preus públics

Es preveuen les reduccions següents:
9

Reducció del 65 % de les colònies esportives, aules de cultura i tallers d’art a les famílies amb
dificultats econòmiques i socials, previ informe dels serveis socials municipals

9

Reducció del 65% de les aules de cultura per a les persones que es trobin en situació d’atur i
figurin inscrites a la base de dades del CIO o del CEDEM, i les persones afectades per un ERO

9

Reducció del 50 % a Manresa Salut Esport a les persones amb ingressos totals o inferiors al SMI
i persones pertanyents a unitats familiars amb dos o més membres amb ingressos inferiors al
doble del SMI.

9

Bonificació del 80 % i del 50 % de les quotes de Llars d’Infants a alumnes de famílies amb
recursos econòmics insuficients, segons barems establerts en convocatòria pública

9

Bonificació del 30 % famílies nombroses o monoparentals en els preus de servei escolar de les
llars d’infants, escola de música i tallers d’art.

9

Bonificació del 50 % a famílies nombroses o monoparentals de categoria especial en els preus de
servei escolar de les llars d’infants, escola de música i tallers d’art

9

Bonificació del 50 de les quotes de l’escola de música i tallers d’art a les persones amb ingressos
totals o inferiors al SMI i persones pertanyents a unitats familiars amb dos o més membres amb
ingressos inferiors al doble del SMI

9

Oficina d’Intermediació Hipotecària. Reducció de la tarifa, entre el 30 i el 100%, a aquelles
famílies amb ingressos inferiors als que es detallen en un quadre de renda per càpita
especificada i feta en relació al programa d’ajudes econòmiques de serveis socials.
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Preus privats establerts a través de contractes administratius, no regulats com a preus
públics:

Des dels serveis socials s’estableixen diferents preus privats en les concessions de la Residència
Municipal, el Servei d’atenció domiciliària, el Transport Adaptat i el Menjar a domicili.
En tots els casos, menys en el Menjar a domicili, s’estableixen diferents tipus de tarifa segons els
ingressos personals (en base al SMI) i aquesta tarifa ve determinada per un percentatge sobre el cost
real del servei. La distribució de tarifes és sempre la mateixa:
I.

Tarifa A.

D’aplicació a les persones següents:
a) Persones amb ingressos superiors al 300% del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
II. Tarifa B.
D’aplicació a les persones següents:
a) Persones amb ingressos compresos entre el 201% i el 300% del SMI,
III. Tarifa C.
D’aplicació a les persones següents:
a) Persones amb ingressos compresos entre el 151% i el 200% del SMI,
IV. Tarifa D.
D’aplicació a les persones següents:
a) Persones amb ingressos compresos entre el 150% i el 100% del SMI,
V. Tarifa E.
D’aplicació a les persones següents:
Persones amb ingressos no superiors al 100% del SMI,
VI. Tarifa F. Gratuïta
D’aplicació exclusivament a les persones que siguin objecte d’una intervenció de treball social
degudament justificada en l’informe del professional que intervingui, amb el vistiplau del
responsable del servei.

CONCLUSIONS
L’Ajuntament estableix a dia d’avui un nombre considerable de bonificacions i reduccions aplicables a
taxes i preus públics i també d’ajuts a impostos. En el cas de les bonificacions i reduccions
predominen criteris socials (famílies monoparentals i nombroses, o en funció d’edat) i de situació
econòmica en els que preval l’indicador de la renda familiar segons el Salari Mínim Interprofessional.
Els serveis socials i les ajudes a impostos segueixen un criteri una mica diferenciat ja que en el
primer cas s’estableixen trams de renda personal en funció del SMI, i en els ajuts la renda per càpita
segons el programa d’ajudes econòmiques.
A partir d’aquí s’ha elaborat una proposta per unificar criteris en base a :
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La voluntat política d’establir uns criteris homogeneïtzats per tots els tributs que tinguin en
compte els ingressos d’una unitat familiar i/o de convivència segons el nombre de persones
que en formen part, i que s’ajustin, alhora, als programes d’ajudes de serveis socials



Establir l’indicador econòmic vàlid en tots els casos.



Establir una taula d’ingressos/ renda per càpita segons aquest indicador, i una escala de
supòsits amb correctors econòmics possibles.



Aplicar en cada tribut, segons al seva naturalesa, el supòsit de reducció més òptim .



Revisar el programa d’ajudes de serveis socials i ajustar-lo als mateixos criteris



Les famílies nombroses podran tenir una reducció addicional de la quota tributària..



La tarifació social no exclou que puguin fer-se en cas de preus públics/privats reduccions
específiques a col·lectius determinats, amb l’objectiu d’impulsar determinades politiques de
benestar ( accés dels infants als serveis culturals, foment de l’envelliment actiu .... )

PROPOSTA
En base a tot el que s’ha argumentat es proposa:
IMPLANTAR un sistema de tarifació social a aplicar en tributs i preus públics o privats, que es basarà
en els criteris següents:
1. L’indicador econòmic
L’indicador que s’estima més favorable és el salari mínim interprofessional, valorat com ingrés brut –
excloses les deduccions per seguretat social - . S’estimen les 14 pagues anuals, que seran
comptabilitzades en els 12 mesos de l’any.
2. Quadre de renda per càpita
El quadre que es proposa és el següent :
A partir de la segona persona s’aplica la quantitat monetària d’un 30 % del salari mínim
interprofessional per cada persona addicional, fins a un total de 7 persones.
SMI mensual

645,3

1
2
3
4
5
6
7o+
Persona
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
645,3
838,89
1032,48
1226,07
1419,66
1613,25
1806,84
30 % SMI
SMI anual

193,59
9.034,20

1
2
3
4
5
6
7o+
Persona
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
9.034,20
11.744,46
14.454,72
17.164,98
19.875,24
22.585,50
25.295,76
30 % SMI

2710,26
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3. Trams
S’estableixen els següents trams de renda per determinar l’afectació de la reducció segons el tribut.
També poden establir-se diferents trams per establir una graduació de les bonificacions dins el mateix
tribut:








Tram A : Gratuïtat. La gratuïtat pot implicar un informe social previ que acrediti el compliment
dels requisits econòmics del quadre de renda per càpita.
Tram B : SMI
Tram C : Fins a 1,10 del SMI
Tram D: Fins a 1,25 del SMI
Tram E : Fins a 1,50 vegades el SMI
Tram F : Fins a 2 vegades el SMI
Tram G : Fins a 2,5 vegades el SMI. No reducció ( Sols cassos en casos puntuals de serveis
socials on el cost del servei és molt elevat. Exemple: Transport adaptat )

4. Famílies nombroses
Quan el tribut prevegi reducció a família nombrosa, s’establirà un percentatge de reducció addicional
sobre la base liquidable un cop s’hagi aplicat, si escau, prèviament la reducció per ingressos. Les
famílies nombroses ho hauran d’acreditar documentalment. El percentatge de reducció proposat és
del 30%.
5. Accés a la tarifació social
Les persones i/o famílies que vulguin accedir a la tarifació social hauran de presentar justificació
documental dels seus ingressos o bé autoritzar la consulta per part de l’Ajuntament, i del fet de
tractar-se de família nombrosa si és el cas.
La comprovació d’ingressos es farà segons declaració de renda de l’any anterior o, en determinats
supòsits, les tres nòmines últimes, certificat d’atur de tots els membres majors de 16 anys, certificat
de pensió, subsidi o prestació d’atur, PIRMI o ajuts, si és el cas, de tots els membres majors de 16
anys S’establirà un sistema d’autorització prèvia de l’interessat per a la comprovació telemàtica de les
dades disponibles per la pròpia administració.
6. Ordenances fiscals
Les ordenances fiscals determinaran, en cada cas, els supòsits d’aplicació de la tarifació social, la
concreció del tram de renda i/o els altres indicadors aplicables, i la resta de requisits que determinin
l’atorgament de la bonificació o reducció.
7. Avaluació
Un cop transcorregut un any de la seva aplicació es valorarà la idoneïtat del sistema de tarifació
social proposat, avaluant el seu impacte i proposant modificacions, si s’escau. A tals efectes
l’Ajuntament nomenarà una comissió de valoració, encarregada d’elaborar l’informe valoratiu. “

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que aquest dictamen dóna
compliment a un acord plenari de 15 d’abril de 2014, d’impulsar la tarifació social en serveis,
equipaments i impostos locals per a persones amb ingressos baixos.
Recorda també que es va acordar que per fer els estudis i presentar la proposta es
nomenaria una comissió per fer l’anàlisi de la tarifació social, la qual ja es va nomenar en el
seu moment i ha elaborat una proposta amb la voluntat d’unificar criteris i establir unes
bases úniques que serveixin per a qualsevol tribut.
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Diu que per a l’elaboració de la proposta es va comptar amb les aportacions de les forces
polítiques, sindicats i organitzacions empresarials integrants del Pacte de Ciutat, les quals
havien mostrat un especial interès que una proposta d’aquest caire tirés endavant.
El marc conceptual del qual s’ha partit és tenir en compte què ha de preveure un sistema de
tarifació social, dins del marc legal que estableix la possibilitat i els límits en l’aplicació de
reduccions i bonificacions.
Remarca que un dels criteris és la voluntat política, assenyalant de manera argumentada els
criteris que ha d’establir aquesta tarifació social. S’ha de conèixer el cost real dels serveis
sobre els quals hi hagi possibilitat de bonificar i, al mateix temps, els ingressos reals que
tenen aquests serveis abans d’aplicar qualsevol tipus de reducció, així com l’anàlisi de
l’aplicació de la tarifació social.
També s’han establert formes d’ajut per fer front als diferents tributs en els quals no es pot
aplicar cap sistema de bonificacions directes, com alguns impostos en què cal buscar altres
vies que no són pròpiament la bonificació, perquè la llei no ho preveu.
S’ha analitzat la previsió de repercussió econòmica en la recaptació municipal que podia
tenir aquest projecte, establint al mateix temps sistemes que no provoquessin un afebliment
dels pressupostos municipals en el seu conjunt.
Finalment, s’ha de concretar el sistema i el procediment de comprovació dels requisits
exigits per accedir a les bonificacions, reduccions o ajuts.
Informa que un cop elaborat el marc general, es van analitzar els diferents indicadors que
s’utilitzaven i que s’estan utilitzant per a l’any 2014, no solament a l’Ajuntament de Manresa
sinó en d’altres ajuntaments amb els quals s’ha estat en contacte per veure l’anàlisi i el
projecte que s’anava a endegar, per tal que quedés emmarcat dins d’allò que està
funcionant amb normalitat i incorporar alguna millora si era el cas.
Pel que fa als indicadors explica que n’hi ha de dos tipus: els econòmics i els socials, que no
entrarà a detallar però que formen part dels documents de què disposen.
Un cop feta la part d’estudi més teòric es va entrar a fer una anàlisi exacta de quina era la
situació avui de l’Ajuntament de Manresa respecte a les bonificacions i tarifes reduïdes i
ajuts que es venien aplicant.
Dins del projecte hi ha una relació de tots aquells impostos, taxes i preus públics que tenen
implicacions amb allò que en el futur passarà a ser la tarifació social, i com actualment i de
forma individualitzada quins índexs i quins coeficients i per quins criteris s’aplicaven
aquestes bonificacions o reduccions.
Un cop coneguda tota la realitat de com s’estava fent la feina a Manresa i en altres
ajuntaments similars, es va fer un treball previ de conclusions, abans del sistema de
proposta o d’implementació que es porta avui a aprovació.
L’Ajuntament estableix un nombre considerable de bonificacions i reduccions, aplicables a
taxes, a preus públics i també ajuts a impostos, dins del que la normativa permet.
En el cas de les bonificacions i reduccions diu que predominen criteris socials com els de
família, edat, etc. En els criteris de situació econòmica bàsicament preval l’indicador de la
renda familiar, segons el salari mínim interprofessional.
A partir d’aquí es prepara una proposta per unificar criteris, sobre la base de la voluntat
política d’establir criteris homogeneïtzats per a tots els tributs que tinguin en compte els
ingressos d’una unitat familiar i la de convivència, segons el nombre de persones que en
formen part, i que s’ajustin alhora al programa d’ajudes de Serveis Socials -que aquí sí que
hi ha un programa específic a l’Ajuntament-. També s’estableix l’indicador econòmic vàlid
en tots els casos, una taula d’ingressos o renda per càpita -segons aquest indicador-, i una
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escala de supòsits amb factors correctors econòmics. Al mateix, temps i d’acord amb el
Departament de Serveis Socials, es revisa el Programa d’Ajudes per ajustar-lo als futurs
nous criteris.
Finalment, la tarifació social no exclou que puguin fer-se, en alguns casos, preus públics
reduïts específics a col·lectius determinats, amb l’objectiu d’impulsar determinades
polítiques de benestar. En aquest cas s’estaria parlant de col·lectius d’infants respecte a
serveis culturals, respecte a la gent gran, etc.
El que es proposa implementar com a sistema de tarifació social a aplicar a tributs, preus
públics i privats, s’hauria de basar en diversos criteris i el primer seria l’indicador econòmic.
Després d’analitzar els sis o set indicadors que es venen aplicant, no a l’Ajuntament de
Manresa –que ho tenia molt més reduït-, però sí que hi ha ajuntaments que apliquen
qualsevol d’aquests sis o set criteris, ha semblat que el que era més inclusiu, perquè era el
més alt, era l’SMI, que és el que de forma bastant majoritària es venia aplicant a
l’Ajuntament de Manresa, i que ara passa a ser exclusiu.
S’ha unificat la forma de calcular l’SMI. En aquest cas la fórmula és agafant l’SMI, excloent
les deduccions per seguretat social, que afecten directament a la part que cobra el
treballador -no a la part d’empresa-, i aquesta estimació, que quedaria en 14 pagues, el
còmput total es divideix entre dotze i la xifra resultant és amb la qual es constitueix el quadre
de renda per càpita.
Aquest quadre de renda per càpita queda ben explicitat per tal que els diferents serveis que
l’hagin d’utilitzar vegin clarament l’SMI mensual i anual, així com la fórmula de creixement
en funció de si és una, dues, tres, quatre, cinc, sis, i set o més persones.
També s’han establert una sèrie de trams de renda per determinades afectacions de la
reducció segons el tribut, des del Tram A al G, amb un coeficient corrector respecte a l’SMI,
i en funció d’aquest coeficient cada una de les ordenances aplica un coeficient de
bonificació que pot estar entre el 10 i el 90%.
Pel que fa a les famílies nombroses també s’ha previst com acreditar documentalment la
seva pertinença.
També s’ha previst com accedir a la tarifació social mitjançant la justificació documental.
Pel que fa a les ordenances fiscals, que en el dictamen que ve a continuació es porten a
aprovació, es determina en cada supòsit com s’aplica la tarifació social.
Finalment, fruit d’una aportació dels membres del Pacte de Ciutat, es constituirà una
comissió d’avaluació, per tal que analitzi i valori la idoneïtat del sistema de tarifació social en
el decurs de l’any, de cara a actualitzacions futures.
Aquesta proposta de tarifació social de l’Ajuntament de Manresa s’aplicarà a partir de l’1 de
gener de 2015 amb les noves ordenances.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que aquest
dictamen és fruit d’una moció que al seu torn és fruit d’una altra que va presentar el
GMCUP, a petició d’Iniciativa de Manresa. En aquella moció ja es parlava de la tarifació
social i alguns grups van explicitar que no estaven del tot d’acord amb la moció però sí en el
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sentit. El GMPSC va presentar una moció el mes següent i aquest cop sí que va ser
aprovada, amb una esmena del GMCiU.
Diu que és important recordar el que deia el punt tercer de la moció i l’esmena. En el segon
punt es parlava de la creació d’una comissió i el tercer punt explicava qui hi havia de ser. Hi
havien de ser, dins del Pacte de Ciutat, tots els partits amb representació en el ple, la
Cambra de Comerç, sindicats, organitzacions patronals i federació empresarial. Finalment,
com a conseqüència de l’esmena del GMCiU, es va acordar ampliar la participació a
representants d’entitats que treballen en l’àmbit de l’atenció social i a les forces polítiques
que ho sol·licitin.
El GMCUP està sorprès perquè la comissió que es va crear només està formada per
membres de l’equip de govern i per tècnics de l’ajuntament i creuen que no s’ha respectat el
contingut de la moció i allò que es va acordar en el Ple i per aquestes raons el GMCUP no
votarà a favor del dictamen.
El GMCUP no està en contra de les conclusions però creu que s’haurien pogut enriquir amb
la participació dels agents mencionats i d’altres com Creu Roja, Càritas, la PAHC, l’Aliança
contra la pobresa energètica i els partits que estan en aquest ple però que no estan al Pacte
de Ciutat; com Iniciativa o els que ho haguessin demanat.
El GMCUP s’abstindrà en la votació del dictamen.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que el seu grup
votarà a favor del dictamen perquè és un acord del Ple del passat 15 d’abril, sobre la
tarifació social i perquè creuen que, amb independència dels avatars propis dels treballs que
s’hagin efectuat per arribar a aquest document, el document és vàlid i serveix per a allò pel
que va ser creat i que és l’objectiu que es perseguia.
El GMPP considera positiu el fet de l’avaluació que ha de dur a terme la Comissió
d’Avaluació, que afavoreix plenament la tarifació social per als ciutadans que en tinguin
necessitat i també afavoreix a l’administració a l’hora de simplificar la metodologia
d’implementació per poder ser més transparents i més propers a les persones necessitades.
Aquesta comissió permetrà detectar possibles desviacions que es puguin produir per tal de
corregir-les.
Acaba la seva intervenció dient que quant menys necessària sigui aquesta tarifació millor
per a tots els ciutadans i per a la ciutat.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, agraeix la feina de la comissió i
especialment la dels tècnics dels departaments de Serveis Socials i d’Hisenda, per l’esforç
en recollir i analitzar totes les reduccions que s’aplicaven fins ara, unificar criteris i establir
unes bases clares i objectives basades en els indicadors socials.
Per al GMERC és gratificant poder donar suport a una eina que va directament adreçada a
donar suport als ciutadans en aquells moments en què es troben més desemparats.
Diu que malgrat això i com ja van exposar el dia de la presentació de la proposta en el marc
del Pacte de Ciutat, el GMERC troba a faltar que, com fa la Generalitat en l’àmbit de la seva
competència, s’equipari les famílies monoparentals amb les famílies nombroses en
determinades bonificacions específiques, perquè hi ha altres aspectes en què sí que es
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recull aquesta equiparació. Posa l’exemple de ciutats com Barcelona, Igualada, Terrassa o
Mataró, que subvencionen l’IBI i a Manresa no es recull.
Diu que com que aquest document és més d’abast general ja hi haurà temps de debatre-ho
quan sigui el moment.
El GMERC votarà favorablement el dictamen.

La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup votarà
favorablement el dictamen perquè com ha recordat el senyor Masdeu, aquesta proposta
prové d’una proposició presentada pel GMCUP, que venia d’Iniciativa, i valia la pena que no
es perdés i que s’aprovés i es pogués aplicar. Per això en el ple següent el GMPSC la va
tornar a proposar.
El GMPSC també esperava poder participar d’aquesta comissió, cosa que no s’ha fet, però
van participar en les reunions del Pacte de Ciutat i allà se’ls va informar i entenen que és
una comissió que està oberta, i que tant les propostes que ha fet la regidora del GMERC
com el GMPSC creu que és millorable, però per damunt de tot consideren que s’ha
d’aprovar. L’esperit amb què es va recuperar aquesta proposició, que es va tornar a
presentar en el ple següent i que avui està present com a document de conclusions és
perquè es tiri endavant.
El document que avui s’aprova és molt important i creu que tots estaran d’acord que
actualment hi ha famílies que ho estan passant malament i tenen dificultats, que volen pagar
els seus tributs però no poden.
El GMPSC creu que hi ha dos elements bàsics, es tenen en compte els indicadors
econòmics i els socials i això era bàsic per poder fer aquest càlcul.
També pensen que hi ha punts que són millorables o aspectes que es poden acabar de
polir, i per això hi ha la comissió. Demana al regidor d’Hisenda que quan es torni a convocar
es pugui seguir treballant en aquest sentit.
El GMPSC agraeix la celeritat amb què s’ha portat a terme aquest document i el seu vot
serà favorable al dictamen.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, agraeix als grups que han donat la
seva confiança a aquest projecte. Diu que, a part d’unes directrius polítiques que van sorgir
del que s’havia dit en el ple i que després, com a govern, van creure que s’havien de
determinar perquè fos un instrument vàlid, aquest és un projecte amb voluntat política que
ha estat elaborat pels tècnics que són els que coneixen la realitat del dia a dia, que és molt
àmplia.
Explica que aquest document s’havia d’aprovar abans que les ordenances perquè sinó es
perdria tot el 2015 i aquesta voluntat d’aconseguir l’eficàcia de l’instrument els va portar a fer
unes certes adaptacions que diferien d’allò que el ple havia aprovat. La finalitat i l’objectiu
era el desitjat i la informació que es va anar trametent, a mesura que s’anava tenint de
forma clara s’anava passant.
Recorda que aquest projecte es va iniciar amb l’acord del ple del passat mes d’abril i l’equip
de govern va començar a treballar el mes de maig. L’inici va ser molt farragós i no es va
començar a tenir un primer esborrany fins a finals de juliol principis d’agost, i ha estat el mes
de setembre quan s’ha pogut enllestir per portar-ho en el ple d’avui.
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Diu que tenint en compte que l’instrument és bo, i que la forma amb què s’ha fet és la que
permetia arribar a temps per tenir-ho a punt, per un problema de forma, tenint en compte
que el fons i l’objectiu són els correctes, hi hagi algun grup que pugui quedar despenjat
d’una aprovació favorable.
Afegeix que la comissió que es va crear en el seu moment per fer l’estudi és una comissió
que romandrà viva i que cal plantejar-se si aquesta mateixa comissió es pot convertir en la
comissió d’avaluació, ampliant les seves funcions i els elements que en formen part.
Ho diu per no haver de crear una comissió nova sinó adaptar l’actual, en què els tècnics són
els que han de ser i no d’altres -perquè són els més qualificats-, i a nivell de transparència,
per tranquil·litat dels diferents grups i per no crear més càrrega de comissions, el més adient
seria readaptar la que ja hi ha i fer una ampliació per poder fer el seguiment posterior.
Acaba la seva intervenció agraint el vot favorable dels qui l’emetin i a la resta pel fet d’haver
esta amatents als acords adoptats en el ple.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per aclarir que
si s’abstenen no és per despit sinó perquè creuen que l’aportació de les entitats que
treballen la problemàtica social a la ciutat hagués millorat les conclusions d’aquesta
comissió.
Quan el mes d’abril es va aprovar la proposició ja se sabia quan es presentarien les
ordenances i, per tant, o no es posa a la moció o es deixa clar que no hi ha temps per fer-ho
com es diu i ningú es porta a engany, i també haurien agraït que se’ls hagués comunicat,
sabent que no formen part del Pacte de Ciutat.
El GMCUP agrairà que si una altra vegada passa se’ls expliqui com s’està treballant ja que
no han tingut coneixement ni de la creació de la comissió ni de les seves conclusions fins
que es van presentar les ordenances fa una setmana.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació i el Ple
l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 GMPxC) i
2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

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 2015.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 2 d’octubre de 2014, 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 2015.
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 2015.
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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 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 5
S'afegeix una lletra m) a aquest article, ja que s'estableix l'exempció per als béns dels quals
siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública.
m) Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que
estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques dels centres
esmentats.

ARTICLE 6
Es modifica la lletra e) d'aquest article, per adaptar-lo als criteris de tarifació social de
l'Ajuntament. El barem aplicable s'ha incrementat un 10%
e)
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de
titulars de família nombrosa en la data d’acreditació de l’impost, tindran dret a una
bonificació en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi
l’habitatge habitual de la família, d’entre el 10 i el 90%.

Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda
anual de la família no podrà superar els límits establerts en el barem que es detalla, en
funció del nombre de persones que formen part de la família:
2 persones
20.185,80
16.148,64
12.918,91

3 persones
24.844,05
19.875,24
15.900,19

4 persones
29.502,32
23.601,85
18.881,48

5 persones
34.160,57
27.328,46
21.862,76

6 persones
38.818,84
31.055,07
24.844,05

7 o més
persones
43.477,09
34.781,67
27.825,34
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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:
2 persones
10.335,13
8.268,11

3 persones
12.720,16
10.176,12

4 persones
15.105,18
12.084,14

5 persones
17.490,21
13.992,17

6 persones
19.875,24
15.900,19

7 o més
persones
22.260,27
17.808,22

Bonificació
aplicable
70%
90%

Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, tots els
membres de la família hauran d'autoritzar a l'Ajuntament per tal que, anualment, pugui fer la
consulta dels seus ingressos a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
S’entendrà per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d’habitants a la data d’acreditació de l’impost. En cas que el rebut es trobi
dividit entre dos o més titulars residents a domicilis diferents es considerarà habitatge
habitual de la família aquell en que hi resideixi la major part de la mateixa, sempre segons
les dades del padró municipal d’habitants. Només s'atorgarà la bonificació per un únic
habitatge per cada títol de família nombrosa.
La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, a la qual haurà d'acompanyar una còpia
del títol que l'acrediti com a titular de família nombrosa, o bé prestar el seu consentiment per
tal que l'Ajuntament pugui fer la consulta telemàtica de les dades del títol de família
nombrosa.
En cas de cotitularitat de l'habitatge amb un subjecte passiu no titular de família nombrosa,
la bonificació s'adequarà al percentatge de titularitat del subjecte passiu que tingui dret al
benefici.
La bonificació s'atorgarà, si escau, per un període de 5 anys, o per al període de vigència
del títol de família nombrosa, si aquest és inferior a 5 anys, i tindrà efectes des del període
impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, llevat dels casos mencionats a l’article
següent. Un cop transcorreguts els 5 anys de vigència, serà necessari sol·licitar novament
la bonificació.
El subjecte passiu resta obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació en la seva
situació familiar que pugui comportar la pèrdua de la bonificació.

ARTICLE 7
S’afegeix un apartat 3, per regular la compatibilitat dels beneficis fiscals aplicables en
aquest impost
3. Tots els beneficis fiscals regulats a l’article 6 seran compatibles entre sí.
Quan es tingui dret a l’aplicació de més d’un benefici, el segon i posteriors s’aplicaran sobre
la quota que resulti d’aplicar, si escau, cada una de les bonificacions a què es refereix
l’article 6.
ARTICLE 11
Es modifica la lletra b. d'aquest
article. La resta no es modifica.
b. Per als béns immobles rústics:
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
ARTICLE 5
Es modifica l'apartat 2.a) d'aquest article, i s'elimina de la relació de documentació a aportar,
la "fitxa d'inspecció tècnica".

ARTICLE 9
Per tal de clarificar que les quotes seran irreductibles en els casos de baixes definitives
quan en el mateix exercici ha existit una transmissió, s'afegeix un nou apartat 5 a aquest
article, amb el redactat següent:
5 . En els supòsits de transferència de la titularitat del vehicle o de canvi de domicili amb
transcendència tributària, la quota de l'impost serà irreductible i el subjecte passiu de
l'impost serà qui figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació el dia 1 de gener.

ARTICLE 12
S'introdueix aquest article per determinar la manera d'acreditat el pagament de l'impost
davant la DGT.
L'Ajuntament informarà a la Direcció General de Trànsit dels rebuts d'aquest impost que
consten impagats.

ORDENANÇA
FISCAL
NÚM.
3
REGULADORA
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

DE

L'IMPOST

SOBRE

ARTICLE 6
Es mantenen per a l'exercici 2015 les bonificacions establertes en exclusiva per a l'any
2014, i per tant, es modifica l'apartat 7 d'aquest article:
7.

Exclusivament per a l'exercici 2015, s'aplicaran les
bonificacions següents:

a)

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

b)

Una bonificació del 50% per a les obres de reforma,
reparació i rehabilitació d'immobles, en qualsevol indret
del terme municipal no inclòs en l'apartat 1.b) d'aquest
article.
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ARTICLE 7
Per tal de permetre la declaració del cost final de les obres per part de l'interessat, s'afegeix
un segon paràgraf a l'apartat 2, amb el redactat següent:
Igualment, el subjecte passiu podrà presentar la declaració del cost real de les obres, en el
termini d'un mes a partir de la data en què s'acrediti la finalització de les mateixes,
acompanyada de la documentació que s'estimi convenient. Els tècnics municipals
comprovaran les dades i documentació presentada, així com els costos declarats, i
verificaran la seva adequació a la realitat.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 5

Es suprimeix l'apartat 3 d'aquest article, ja que aquesta consideració de subjecte passiu
substitut del contribuent en casos de transmissions realitzades en l'àmbit d'aplicació de
l'article 2 del Reial decret 6/2012 ha estat suprimida per l'article 123.Dos del Reial Decret
Llei 8/2014, de 4 de juliol
La resta d'aquest article no es modifica
ARTICLE 7
S'afegeix una lletra c) a l'apartat 1 de l'article 7, per introduir l'exempció prevista a l'article
123.U del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol
c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual
del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb
hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra
entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per
satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de l'habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el qual hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors
a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.
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Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial
de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent davant
l'Administració tributària municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

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

1.6
2

Expedició de duplicats de llicència
CÒPIA
DE
DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Aquest epígraf serà aplicable en casos de
còpies de documents administratius, com
ara projectes d'obra, d'urbanització o plans
urbanístics. Per a la resta de casos,
s'aplicaran les tarifes de l'ordenança
reguladora de la taxa per la venda de
textos, publicacions i impresos.
S'exclou de l'aplicació d'aquest epígraf la
reproducció de documents que comporti
una taxa específica determinada en
aquesta o altra ordenança.
Fotocòpies d'expedients, sempre que el
seu lliurament sigui autoritzat, per cada
fotocòpia que excedeixi de 5:
A una cara
A dues cares
Còpia de projectes i expedients en format
digital
Còpia de l'arxiu digital, quan no sigui
necessari el seu escaneig
Còpia de l'arxiu digital, quan s'hagi
d'escanejar
Tarifa fixa
Tarifa variable, per pàgina escanejada
Còpies compulsades
Per còpia compulsada
Informe de compatibilitat urbanística

2.1

2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.3
2.3.1
4.5
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(€)
20,00

0,24
0,46

10,00

3,00
0,15
0,30
125,00
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S'introdueixen els nous epígrafs 1.6, 2.2 i 2.3. Es modifica l'epígraf 4.5. La resta d'epígrafs
no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES,
PATENTS I DISTINTIUS

ARTICLE 5
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

b)

Plaques de senyalització de gual o de
reserva d'aparcament

TARIFA
(€)

27,80

Es modifica el redactat de la lletra b. La resta d'epígrafs 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
Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es refereix
l'article 2 d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF
9

9.4

10

CONCEPTE

TARIFA
(€)

Activitats provisionals i/o temporals
Les
obertures
provisionals
dels
establiments de pública concurrència
tributaran el 25% de la quota corresponent
a la primera instal·lació.
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.

10.2

Sense projecte tècnic

10.2.8
10.2.8.1

Grup H: Habitatges d'ús turístic
Per habitatge
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Actuacions d'interès públic en sòl no
urbanitzable (article 48 del Text refós de
la llei d'urbanisme)
Amb aportació dels informes sectorials de
l'article 48 TRLU
Sense l'aportació dels informes sectorials
de l'article 48 TRLU

11
11.1
11.2
12
12.1

Altres intervencions i actuacions
Informes previs preceptius
Llicències provisionals. S'aplicarà la tarifa
per llicència definitiva que correspongui,
incrementada en la quantitat de
Modificació de llicències per refosa i
unificació de procediments anteriors

12.2
12.3

330,00
480,00

330,00

100,00
464,00

Es modifica el redactat de l'epígraf 9.4, es desglossa l'antic epígraf 12, que passa a ser el
nou epígraf 11, i s'introdueix un nou epígraf 12. La resta d'epígrafs i tarifes no es modifica.

ANNEX
S'afegeix el grup H
H. Ús turístic
Comprén els habitatges destinats a usos turístics

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 3
S'afegeix un paràgraf 3 a aquest article, per aclarir que la taxa es liquidarà malgrat que el
subjecte passiu substitut gaudeix d'exempció subjectiva.
3. En cas que el subjecte passiu substitut del contribuent gaudeixi d'exempció de caràcter
subjectiu, la taxa es liquidarà directament al contribuent.
ARTICLE 4
Es modifica aquest article, per tal de recollir els requisits d'aplicació de la tarifa reduïda, en
base als criteris d'aplicació de la tarifació social de l'Ajuntament.
1.
-

S’aplicarà la tarifa reduïda recollida a l’epígraf 11 en els casos següents:
Les llars d’infants públiques
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Els habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals anuals no
superiors als detallats al quadre següent:

1 persona
9.034,20

2 persones
11.744,46

3 persones
14.454,72

4 persones
17.164,98

5 persones
19.875,24

6 persones
22.585,50

7 o més
persones
25.295,76

Per tenir dret a l'aplicació d'aquesta tarifa, els interessats hauran de presentar anualment la
sol·licitud corresponent, abans de la finalització del període de pagament en voluntari de la
taxa.
Igualment, i per tal d'acreditar els ingressos de les persones que conviuen a l'habitatge, els
residents l’habitatge que siguin majors d'edat 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.
2. No es concedirà cap més exempció, benefici fiscal o reducció de la taxa.

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
1
1.1
1.2
3
4

5

6

TARIFA
CONCEPTE
(€)
Habitatges
Carrers 1a. categoria
104,90
Carrers 2a. categoria
73,20
Parades fixes de venda a la via pública
78,50
Locals susceptibles d’ésser ocupats per
alguna activitat mercantil, que estiguin
tancats i desocupats tot l’any.
78,50
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.
133,00
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.
267,00
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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.
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.
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.
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.
11 Tarifa aplicable als supòsits establerts a
l'apartat 1 de l'article 4
12
Retirada d'escombraries i runes que hagin
estat abocades en solars i terrenys privats:
a) Per desplaçament
b) Per m3 de recollida

393,00

648,00

1043,00

1946,00
24,60

67,30
45,54

Es modifica el redactat de l'epígraf 11

ARTICLE 10
Es suprimeix aquest apartat, ja que el seu contingut ha quedat inclòs a l'apartat 1 de l'article
5.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
ARTICLE 8
S'estableix una nova bonificació potestativa, a l'apartat 5. Es modifica l'anterior apartat 5,
que passa a ser el nou apartat 6. L'anterior apartat 6 passa a ser el nou apartat 7.
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5.
Tindran dret a una bonificació de la quota corresponent els subjectes passius que
tributin per quota municipal i tinguin un resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatius
en l’exercici 2015 i següents.
L’import de la bonificació es determinarà en funció del percentatge que suposi l'import del
rendiment net negatiu de l’empresa en relació a la xifra de negoci del mateix any (r/xn),
segons es detalla

Rendiment net / xifra de negoci
Del 5,00 % al 10,00 %
Més del 10,00 %

Bonificació
de
la
quota
municipal
10%
20%

Aquesta bonificació no es podrà gaudir durant més de 3 anys.

Per a l’aplicació d’aquesta bonificació es tindran en consideració les regles següents:

1ª. S'entendrà com a resultat net dels subjectes passius de l'Impost de societats
exclusivament el resultat d'explotació, sense incloure les compensacions de bases
imposable negatives de períodes anteriors, resultat d'operacions financeres ni beneficis o
pèrdues procedents d'actius no corrents.
2ª. Quan es tracti de subjectes passius de l'Impost sobre la Renda de No Residents,
s'entendrà com a rendiment net la renda imputable als establiments permanents procedent
d'activitats o explotacions econòmiques desenvolupades pels mateixos. En els casos de
rendes obtingudes sense establiment permanent, el rendiment net a considerar serà la
suma de les bases imposables procedents de les activitats o explotacions econòmiques
realitzades a Espanya sense aquest establiment consignades a les declaracions
presentades durant l'any natural que es tracti.

3ª. Pel que fa a les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, es considerarà el rendiment net procedent de les activitats o
explotacions, sense incloure, en cap cas, els beneficis o pèrdues procedents de l'alienació
de béns afectes a aquestes activitats o explotacions.

4a. Quan una entitat formi part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de
Comerç, el rendiment net a considerar serà la base imposable, determinada segons la regla
1a. anterior, del conjunt de les entitats pertanyents a aquest grup.
A l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior, s'entendrà que els casos de l'article 42
del Codi de Comerç són els recollits en la secció 1a. del capítol I de les normes per a la
formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades per Reial decret 1159/2010, de 17
de setembre.
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5a. La determinació del rendiment net s'entendrà referida al període impositiu el termini del
qual de presentació de les declaracions de l'Impost de societats, Imposat sobre la Renda de
No Residents o de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques hagués finalitzat l'any
anterior al de la meritació de l'impost. En el cas de no residents sense establiment
permanent, el rendiment net s'entendrà referit a l'any natural posterior immediat a aquell en
què la suma de les bases imposables, d'acord amb l'incís final de la regla 2a. anterior, sigui
negativa.
La bonificació es practicarà, si escau, per a totes les activitats que exerceixi el subjecte
passiu al municipi.
La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau,
les bonificacions a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 anteriors, amb la limitació
establerta a l'apartat 6.
6. Les bonificacions establertes als apartats 2, 3, 4 i 5 d'aquest article seran compatibles entre elle
tot i que la bonificació total que s'apliqui no podrà superar el 35% de la quota municipal.
Tanmateix, no seran compatibles amb l'establerta a l'apartat 1.
Les referències que es fan al darrer paràgraf dels apartats 3 i 4 a la limitació establerta a
l'apartat 5, han de fer referència a les limitacions establertes a l'apartat 6. La resta de
l'article no es modifica.

ANNEX
S'inclou a la classificació dels carrers, als efectes de l'aplicació de l'índex situació, les zones
següents, que no consten a la relació actual

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories,
als efectes d'aplicació de l'índex de situació (article 13 de l'ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques)
DENOMINACIÓ DEL TRAM DE CARRER O ZONA
PARTICULARITZADA
Primera categoria
Parc Tecnològic

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

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

40

TARIFA
(€)

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Mercats de venda no sedentària regulats
pel Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març,
sobre comerç interior
Quota fixa per parada i any, amb excepció
del mercat agrari dels dissabtes a la Plaça
Major

1.1

Es modifica el redactat de l'epígraf 1.1. La resta d'epígrafs no es modifica

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 3
S'afegeix un paràgraf 3 a aquest article, per aclarir que la taxa es liquidarà malgrat que el
subjecte passiu substitut gaudeix d'exempció subjectiva.
3. En cas que el subjecte passiu substitut del contribuent gaudeixi d'exempció de caràcter
subjectiu, la taxa es liquidarà directament al contribuent.

ARTICLE 4
Es modifica l'apartat 3 d'aquest article, per adaptar-lo als criteris de tarifació social de
l'Ajuntament.

3. S'estableix una bonificació de la tarifa corresponent a la reserva d'estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda establertes a favor de particulars.
Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda
anual de la unitat de convivència no podrà superar els límits establerts en el barem següent:
1 persona
14.115,94
11.292,75
9.034,20
7.227,36
5.781,89

2 persones
18.350,73
14.680,58
11.744,46
9.395,57
7.516,46

3 persones
18.350,73
14.680,58
11.744,46
9.395,57
7.516,46

4 persones
18.350,73
14.680,58
11.744,46
9.395,57
7.516,46

5 persones
18.350,73
14.680,58
11.744,46
9.395,57
7.516,46

6 persones
18.350,73
14.680,58
11.744,46
9.395,57
7.516,46

7 o més
persones
18.350,73
14.680,58
11.744,46
9.395,57
7.516,46

Bonificació
aplicable
%10
%30
%50
%70
%90

Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, tots els
membres de la família majors d'edat hauran d'autoritzar a l'Ajuntament per tal que,
anualment, pugui fer la consulta de les dades d'IRPF davant de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària o altres administracions públiques.
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S'entendrà per membres de la família tots els que estiguin empadronats al domicili del
sol·licitant, i que hi tinguin una relació de parentiu per afinitat o consanguinitat fins a segon
grau. Es consideraran també membres de la família la parella de fet del sol·licitant o d'algun
dels altres membres computables de la família.
Aquesta bonificació serà de caràcter pregat, i a la sol·licitud s’hauran d’acompanyar els
documents acreditatius del compliment dels requisits que donen dret a la bonificació.
La sol·licitud de bonificació haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud de la reserva
d'estacionament. En cas contrari, aquesta bonificació tindrà efectes des del període
impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, llevat que hagi estat presentada quan la
liquidació corresponent, tot i haver-se acreditat encara no sigui exigible, o tot i haver-se
notificat, encara no sigui ferma.

ARTICLE 8
Es modifica l'apartat 3 d'aquest article, per incloure les especialitats que fan referència a la
taxa aplicable en els casos de reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda:
3.
Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes
que s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la
utilització privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període.
En els casos de reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, les quotes
que s’hagin de liquidar tindran caràcter anual i irreductible, llevat de l'any en què s'estableixi
la reserva, en què es prorratejaran per trimestres naturals. També procedirà el prorrateig de
la quota en els mateixos termes en els supòsits de supressió de la reserva o de finalització
del termini de la concessió.
La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF
CONCEPTE
1
1.1
1.1.a)
1.1.b)

Aprofitaments autoritzats per dies o actes
determinats, per dia:
Per metre quadrat de superfície d'ocupació
autoritzada
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1
de gener al 31 de març
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TARIFA
(€)

0,64
0,51
42

1.2

1.2.a)
1.2.b)
2
2.1
2.1.a)
2.1.b)
2.2.

2.2.a)
2.2.b)

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:
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1
de gener al 31 de març
Aprofitaments autoritzats per temporada,
per mes:
Per metre quadrat de superfície d'ocupació
autoritzada
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1
de gener al 31 de març
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:
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1
de gener al 31 de març

0,74
0,59

3,11
2,48

3,58
2,85

Es desglossen els epígrafs 1 i 2, i s'estableixen els nous epígrafs 1.2 i 2.2. La resta
d'epígrafs no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA D ELA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
ARTICLE 7
Es modifica aquest article, per equiparar el període impositiu al de la resta de tributs que
regeixen en els casos d'activitats empresarials o comercials.
1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels
epígrafs de l'article 5.

2. 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 del que
s'especifica a l'apartat següent:
3. En el cas dels aprofitaments a què fan referència els epígrafs 1, 3 i 5 de l'article 5
d'aquesta ordenança, el període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es
tracti de noves altes, que serà el període comprés entre la data d'inici de l'activitat i el
termini de l'any natural.
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En aquests casos, la taxa s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran
irreductibles, llevat de les noves altes, on el dia d’inici de l'activitat no coincideixi amb l'any
natural; en aquest cas les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que manquin per a la finalització de l'any, incloent-hi el de l'inici de l'exercici de
l'activitat.
En cas de baixa per cessament de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres
naturals, llevat d’aquell en què es produeixi el cessament esmentat. Es procedirà a la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s'hagués
exercit l'activitat.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA
ESPECIAL
ARTICLE 5
S'afegeix un nou epígraf c). La resta no es modifica

EPÍGRAF

TARIFA
(€)

CONCEPTE
Per cada hora:
Una moto (amb un agent)

c)

28,20

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
ARTICLE 4
Es modifica aquest article, per tal de recollir els requisits d'aplicació de la tarifa reduïda, en
base als criteris d'aplicació de la tarifació social de l'Ajuntament.
1.
-

Tindran dret a una reducció de dos terços de la tarifa:
Les llars d’infants públiques

Els habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals anuals no
superiors als detallats al quadre següent:

1 persona
9.034,20

2 persones
11.744,46

3 persones
14.454,72

4 persones
17.164,98

5 persones
19.875,24

6 persones
22.585,50

7 o més
persones
25.295,76

Per tenir dret a l'aplicació d'aquesta tarifa, els interessats hauran de presentar anualment la
sol·licitud corresponent, juntament amb la sol·licitud d'aplicació de la tarifa reduïda de la taxa
de recollida d'escombraries.
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Igualment, i per tal d'acreditar els ingressos de les persones que conviuen a l'habitatge, els
residents l’habitatge que siguin majors d'edat 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.
2. No es concedirà cap més exempció, benefici fiscal o reducció de la taxa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CLAVEGUERAM
ARTICLE 4
Es modifica aquest article, per tal de recollir els requisits d'aplicació de la tarifa reduïda, en
base als criteris d'aplicació de la tarifació social de l'Ajuntament.
1.
-

Tindran dret a una reducció de dos terços de la tarifa:
Les llars d’infants públiques

Els habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals anuals no
superiors als detallats al quadre següent:

1 persona
9.034,20

2 persones
11.744,46

3 persones
14.454,72

4 persones
17.164,98

5 persones
19.875,24

6 persones
22.585,50

7 o més
persones
25.295,76

Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici a totes les persones que acreditin tenir dret a l'aplicació
de la tarifa reduïda de la taxa per subministrament d'aigua, ja que la quantia de la present
taxa s’obté aplicant un coeficient sobre l’import de la taxa del servei de subministrament
d’aigua, sobre el qual ja s’haurà practicat prèviament la reducció.
2. No es concedirà cap més exempció, benefici fiscal o reducció de la taxa.
ARTICLE 5
S'elimina l'epígraf 4 del punt 3, que feia referència a la reducció de la tarifa que ara queda
recollida a l'article 4

ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
ARTICLE 5.
Es modifica l'apartat 1 d'aquest article, per tal d'incorporar l'exempció de la taxa també per
als cònjuges, amb el redactat següent:
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1. Estaran exempts del pagament de la taxa de canvi de titularitat de les autoritzacions dels
mercats de venda no sedentària les transmissions inter vivos entre els cònjuges i parents
de fins a segon grau de consanguinitat i les transmissions mortis causa a favor del legal
successor o dels parents fins a segon grau de consanguinitat, sempre i quan el legal
successor, si n’hi ha, hi renunciï expressament a favor d’algun d’aquests.
A aquests efectes s’equiparen els cònjuges amb les unions estables de parella, sempre que
acreditin la convivència estable d’acord amb els requisits establerts en la Llei 25/2010, del
29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família o
altres requisits establerts en la normativa reguladora d’aquestes unions.
La resta de l'article no es modifica

SEGON: En cas que per a l'exercici de vigència d'aquesta ordenança fiscal es modifiqués
l'import del salari mínim interprofessional (SMI), en relació a l’exercici 2014, les taules de
nivells de renda contingudes a les ordenances que es detallen s'actualitzaran en el mateix
percentatge que ho faci el SMI en relació a l'import fixat per a l'any 2014 (9.034,20 euros
anuals).
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic derivat
de les entrades i sortides de vehicle sen edificis i terrenys i les reserves per aparcament
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament
d'aigua potable
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de
clavegueram

TERCER: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en
aquest dictamen, que passaran a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2015, i continuarà
en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
QUART: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de
la ciutat a efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
La classificació de les vies de la ciutat serà la següent:
I) Taxa per recollida d'escombraries
II) Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
Es modifica la categoria dels carrers següents, per tal d'unificar-la amb la dels carrers del
seu entorn:
Categoria
I
II
Passatge Joan Jorba
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Passatge Valentí
Avinguda Universitària
Passatge Pont de Vilomara (abans Raval
de Manresa)
Passatge Tortosa

1a
1a

3a
1a

2a
1a

3a
3a

CINQUÈ: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels
articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent
al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual
també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
SISÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província
els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances
aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2015 i regiran mentre no s'acordi
la seva modificació o derogació.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que la
proposta d’ordenances fiscals que es fa per a l’exercici 2015 és que no hi hagi increments.
Comenta que l’increment general és 0, llevat d’alguna excepció o adaptació. Explica que ho
han fet per un principi de prudència, perquè l’entorn econòmic aconsella moderació, o si
més no, facilitar els temes econòmics i no implicar una major càrrega fiscal de la que ja es
ve suportant, ni que sigui per part de l’administració local.
A continuació entra en el detall dels diferents impostos:
IBI
El senyor Josep M. Sala explica que l’IBI resta supeditat a que la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat certifiqui el coeficient de reducció o d’adequació dels valors cadastrals.
En principi, per a la ciutat de Manresa el coeficient estarà al voltant del 29%. Diu que això
afectaria només al valor residencial i a l’industrial, perquè per a la categoria rústica canvia el
tipus impositiu, que passarà d’un coeficient del 0,42% al 0,40%.
Pel que fa a les bonificacions de l’IBI, hi ha la bonificació preceptiva per a les famílies
nombroses, que s’adaptarà als nous criteris de la tarifació social que tot just s’acaben
d’aprovar en aquest Ple.
S’introdueix una nova exempció –en aquest cas potestativa- per als béns dels centres
sanitaris de titularitat pública, a l’empara del que disposa l’art. 62.3 del Text Refós de les
Lleis d’Hisendes Locals. Així doncs, es proposa que els ambulatoris de la Seguretat Social
quedin exempts de l’IBI, de forma que s’homologuen amb la resta d’ambulatoris que
depenen de la Fundació Althaia i de la FUSSAM (pel que fa a la seva part assistencial), que
ja n’estaven exempts.
IVTM
No varia el tipus impositiu respecte el 2014.
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Es mantenen les bonificacions del 75 % per als vehicles elèctrics i del 50% per als bimodals
i els de gas natural comprimit o altres energies validades per l’INCAEN.
ICIO
Es manté la tarifa del 2014 (3,84%).
També es mantenen per al 2015 les bonificacions que inicialment eren només per al 2014,
com són la bonificació del 95% per a la reforma de façanes, i del 50% per a la reforma i
rehabilitació d’immobles de tota la ciutat –llevat del nucli antic que es manté amb el 95% de
bonificació que ja existia abans-.
Una novetat és que es possibilita la presentació de la declaració definitiva per part del
contribuent. Diu que quan una persona presenta la documentació per sol·licitar una obra ha
de fer una estimació del cost que tindrà, i en base a això, l’Ajuntament liquida l’impost. Però
si després de realitzar l’obra, el contribuent pot aportar una certificació dels diferents
elements que ha utilitzat i es pot constatar que el valor final ha estat menor, podrà fer una
declaració definitiva de l’obra realitzada i l’Ajuntament li abonarà el diferencial de l’impost
que havia pagat inicialment.
Fins ara, aquesta possibilitat no era factible i l’equip de govern pensa que és una mesura
favorable en moments com els actuals, en què la construcció està més aviat a la baixa i en
què els barems no estan massa adaptats a la realitat del mercat.
Plusvàlua
S’incorpora una exempció per a tots els casos de dació en pagament o execucions
hipotecàries o notarials, arran d’una disposició legal que es va aprovar aquest estiu.
Per als casos de dació en pagament, l’Ajuntament va engegar al 2013 un sistema d’ajudes
als afectats. Aclareix que no se les pot anomenar bonificacions perquè amb aquest tema no
són possibles.
En funció d’uns requisits, l’Ajuntament ajudava les famílies afectades per tal que els resultés
menys gravós el pagament de la plusvàlua. Però explica que això ja no serà necessari,
donat que la mateixa llei de l’impost ha afegit una exempció per als casos de dació en
pagament i estableix també els requisits que s’han de complir. Ara bé, quan hi hagi casos
que no entrin dins d’aquests requisits, com que hi ha un acord previ de la Corporació
d’ajuda, s’analitzaran per veure si entren dins del ventall que contemplava l’acord de
l’Ajuntament, i si és així, s’intentarà ajudar-los. Segurament no tots els casos hi entraran,
però alguns creu que sí.
IAE
Assenyala que es mantenen els tipus però s’introdueix una bonificació per a les empreses
que tinguin un resultat d’explotació negatiu a partir de l’any 2015 i següents, fins a un màxim
de 3 anys consecutius. L’esglaonat de les bonificacions seria el següent:
-

del 10%, quan el resultat negatiu d’explotació estigui entre un 5-10% de la xifra de
negoci.
del 20%, quan el resultat negatiu d’explotació sobrepassi el 10% de la xifra de
negoci.
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Informa que l’IAE es liquida amb dos anys d’endarreriment, per tant, aquesta mesura tindrà
efectivitat a partir del 2017.
En quant a les taxes, el senyor Josep M. Sala diu que es mantenen, si fa no fa, iguals que
al 2014 i, tot seguit, aporta informació per a cadascuna d’elles:
Taxa d’expedicions de documents administratius
Es fan diversos ajustaments a proposta dels serveis tècnics, per adequar els preus a la
realitat del dia a dia.
Taxa d’escombraries
En aquest cas sí que es proposa un increment del 3% respecte l’any 2014 perquè
l’Ajuntament ha d’intentar que els ingressos compensin les despeses, les quals han tingut
un lleuger increment darrerament.
Aquest increment de costos ve tant per part de la concessionària com de l’abocador, tot i
que s’ha de tenir en compte que l’abocador incorpora també el cost del cànon de l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC). Diu que el conjunt de tots aquests elements fa que
l’Ajuntament hagi de suportar gairebé 131.000 € més que l’any anterior (la xifra total del cost
de la recollida i tractament de deixalles és de 5.170.000 €).
Informa que d’aquests 131.000 € de més, 112.960 € corresponen a l’abocador i d’aquests,
61.137 € són per l’increment del cànon de l’ARC. Fins al 31 de desembre de 2014 l’ARC
cobrava 15,8 € per tona de residus de rebuig, però al 2015 el preu s’apuja i passa a 19,10 €
per tona (és a dir, 3,3 € més per tona). Així doncs, remarca que gran part del cost de
l’abocador és per pagar aquest cànon. Els 51.823 € restants de l’increment de l’abocador
corresponen a altres despeses de gestió del dia a dia, a l’augment dels costos energètics,
etc.
Per altra banda, la part de l’increment que ve pel que se li paga a Fomento és molt reduït
respecte l’any passat. Diu que, des de que es va fer la nova concessió al 2011, el que se li
ha pagat cada any a la concessionària ha estat bastant menys del que era el seu preu
inicial. Sosté que això ha estat possible perquè s’han fet gestions amb l’empresa per
aconseguir endarrerir la implementació d’algunes ampliacions i a la millora de parts dels
serveis que s’havien previst, però diu que enguany ja no se’ls pot pressionar més si es vol
mantenir la qualitat dels serveis.
Informa que el cost de Fomento s’incrementa en 18.768 €. Està previst que en el decurs del
2015 es canviïn els contenidors del rebuig, però explica que no tot aquest augment es deu a
això perquè, malgrat que és cert que suposa més despeses, la introducció d’aquests nous
contenidors farà que part del cost quedi absorbit, i al final l’augment només queda en
aquests 18.768 €.
Els 3 increments que ha mencionat (el de Fomento, el del cànon de l’ARC i el de l’abocador)
sumen més de 131.000 €, la qual cosa condueix a que s’hagi de proposar incrementar un
3% la tarifa actual. Segons els seus càlculs, aquest increment no arriba al cèntim diari
(0,0085 € al dia, que serien uns 3,12 € a l’any). Diu que s’ha de procurar que l’increment del
servei no generi més dèficit en els pressupostos municipals.
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Taxa d’ocupació de la via pública de parades i atraccions, etc.
Arran d’un acord de Ple del dia 17 d’octubre de 2013, es va declarar el mercat agrari dels
dissabtes de la Plaça Major d’especial interès públic. Per aquest motiu es proposa establir la
gratuïtat de la quota fixa de les seves parades.
Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires
Es mantenen les mateixes tarifes del 2014 però s’estableix una nova tarifa incrementada en
un 15% per a les ocupacions de taules i cadires sobre tarimes o altres instal·lacions fixes.
Taxa per a la prestació de diversos serveis de competència municipal
En quant al canvi de titularitat de les parades de mercats de venda no sedentària, estan
exempts de la taxa els cònjuges d’un matrimoni. També es proposa equiparar les unions
estables de parella als cònjuges, perquè també tinguin aquesta exempció.
Finalment, recorda que resten pendent d’aprovació la taxa de l’aigua potable i el
clavegueram, ja que no es poden aprovar abans perquè no tenen encara les tarifes d’Aigües
de Manresa.
També falta el bloc dels serveis educatius municipals, que com altres anys es portarà al Ple
de febrer o març de l’any que ve. Això afecta a l’Escola de Música, el Conservatori, l’Escola
d’Arts i a la Llar d’infants de Bressolvent.
Per últim, demana el vot favorable a la proposta presentada.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que,
d’entrada, els sembla bé que la majoria de les taxes i impostos tinguin un increment 0
perquè entenen que en la situació actual de crisi econòmica no es pot fer pagar més als
ciutadans i perquè també entenen que l’Ajuntament té necessitats i no poden retallar més la
càrrega impositiva.
Sobre la taxa de les escombraries, diu que un increment del 3% anual no sembla gaire, però
sosté que en realitat és un increment important ja que, en molts casos se suma a altres
increments que s’han fet en els darrers anys pels canvis de categoria dels carrers. Per això
diu que per a moltes famílies aquesta pujada pot ser un problema.
El seu grup pensa que els motius que s’han explicat per augmentar la taxa quedarien
absorbits si es fes una gestió diferent dels residus municipals. Tal i com han dit altres
vegades, la CUP pensa que la gestió de les deixalles hauria de ser pública i no s’hi hauria
de donar cabuda al benefici empresarial, que en aquest cas s’enduu Fomento. Creuen que
amb la remunicipalització del servei es podrien absorbir molts costos.
També diu que els costos de l’abocador augmenten perquè aquí, com a la resta d’Europa,
es tendeix als sistemes de recollida més eficients, des del punt de vista del medi ambient, i
també més barats, des del punt de vista dels ciutadans. Opinen que s’hauria d’anar per
aquesta via, tot i que saben que això és impossible mentre hi hagi una empresa que es lucra
amb aquest servei. En canvi, si el servei fos municipal es podria començar a fer el mètode
porta a porta, el qual seria molt més barat, més eficient i més ecològic. Amb la implantació
d’un sistema més racional que no tendís al benefici empresarial sinó a la millora del servei,
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es podrien estalviar els augments periòdics de la tarifa d’escombraries i se’n beneficiarien
els ciutadans.
Tot i que els sembla bé la proposta general d’increment 0 de les ordenances fiscals,
consideren que l’augment que es fa amb les escombraries es prou important i per això la
CUP s’abstindrà en la votació del dictamen.

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, comenta que el seu grup
sempre ha defensat la rebaixa o la congelació dels impostos i taxes. Amb tot, es troben que
malgrat que l’increment general sigui 0, l’equip de govern proposa una pujada del 3% de la
taxa d’escombraries.
S’ha explicat l’augment del cànon de l’ARC i es pregunta com és que l’Ajuntament de
Manresa, amb la magistral gestió que està fent CiU, no pot fer front a aquesta nova
despesa. Veu que han decidit que sigui el contribuent qui es faci càrrec d’aquesta despesa, i
irònicament diu que els ciutadans van sobrats de diners i que això no representa cap
inconvenient per a les economies domèstiques.
Pel que fa a la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires, diu que no ha sentit
parlar d’augment de les tarifes existents, si bé han posat una nova tarifa amb un preu de
sortida del 15% d’increment per a les taules i cadires que es col·loquin a sobre
d’instal·lacions fixes. Comenta que s’estableix per l’ús intensiu que es fa de la via pública,
però sospita que en realitat és una nova manera de cobrar i que en les revisions anuals que
se’n faran sempre anirà a l’alça. Pensa que als empresaris del sector afectat no els
agradarà la mesura, ja que col·loquen aquestes tarimes per poder mantenir els seus negocis
en funcionament, ja que si no fossin per elles més d’un negoci hauria de tancar.
Diu que la PxC votarà en contra del dictamen, ja que per votar-lo a favor l’equip de govern
s’hauria d’haver estalviat la puja de la taxa d’escombraries.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, comenta que el
dictamen de les ordenances es presenta trossejat, tal i com es ve fent en els darrers anys
com a conseqüència de les negociacions per intentar ajustar al màxim les tarifes o bé
perquè s’està a l’espera de que les empreses acordin els seus públics. Sap que això és així,
i no els suposa problemes. No considera que sigui una cosa negativa, perquè els permet
saber de forma més ajustada com han de ser les tarifes que s’han d’aprovar.
Manifesta que troba una mica enganyós que diguin que l’increment de les ordenances
fiscals és 0, perquè es fan alguns augments. Estan d’acord amb que l’ordenança ha de
justificar els seus ingressos pels costos reals del servei. Per això no critiquen que es faci
aquest increment del 3% amb les escombraries, perquè es fa per cobrir les despeses que té
el servei. Amb tot, diu que es podria entrar a discutir sobre la manera d’absorbir els
augments per altres vies que no fossin aquesta, però diu que no pretenen entrar en aquesta
discussió.
Pel que fa a l’IBI queda pendent saber el més important, com és el coeficient que s’ha
d’aplicar per saber què s’haurà de pagar. Cal saber si aquest coeficient es mantindrà a 0 per
a tots els rebuts, al marge de la repercussió que pugui tenir l’increment de l’IPC.
Els satisfà que en l’ICIO es mantinguin les bonificacions que es van establir per al 2014, les
quals van ser impulsades pel seu grup i que són per a les obres de millora de façanes i per
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a la reparació i rehabilitació d’immobles a tota la ciutat. Pensen que és molt important
potenciar al màxim l’economia productiva de la ciutat. Diu que l’equip de govern ha introduït
algunes mesures més en aquest sentit, sobretot de cara a les grans empreses que paguen
IAE. També troben positiu que amb l’ICIO es pugui ajustar l’impost al cost real de les obres,
ja que això dóna pas a que els promotors ho puguin repercutir al cost de l’habitatge.
Amb relació a l’IVTM, diu que no poden dir que hagin fet un increment 0 perquè el que
passa és que no el poden pujar més. Estan a la banda alta des de fa molts anys. Com ja li
ha comunicat al senyor Josep M. Sala, el seu grup presentarà una proposta al Ple de
pressupostos perquè es faci un estudi sobre la possibilitat de fer una bonificació als
autònoms respecte els vehicles i saber la repercussió que podria tenir. Ja sap que els
autònoms no són com les grans empreses, però en qualsevol cas també necessiten
alleugerir la seva pressió fiscal.
Com a conclusió, diu que el PP creu que:
-

-

Es podrà parlar d’augment o de disminució dels impostos depenent del coeficient de
l’IBI, ja que és un dels impostos més importants que afecten directament a la
ciutadania.
Es tenia molt marge per intentar algun gest de baixar l’IVTM, donat que Manresa
està a la banda màxima.
Cal potenciar les activitats d’economia productiva que convenen a la ciutat de
Manresa.

Per aquests motius, el senyor Xavier Javaloyes diu que no votaran a favor del dictamen, tot i
que tampoc el votaran en contra, ja que entenen que va en una línia d’endreça que caldrà
ratificar quan sàpiguen com quedaran l’IBI, les tarifes d’Aigües de Manresa i a través de les
possibilitats d’introduir millores en les economies productives de la ciutat i millorar la pressió
fiscal dels ciutadans.

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, declara que el seu
grup troba coherent la proposta que es fa d’increment 0 atenent els índexs d’increment de
preus oficials i a la impossibilitat, per la situació de les finances municipals, d’oferir-ne una
rebaixa.
Tot i així, amb la incorporació de la tarifació social ,tots aquells ciutadans que es troben en
una situació econòmica vulnerable podran veure alleugerida la càrrega que suposen les
taxes i els tributs. Diu que aquest argument, però, podria semblar contradictori per donar
suport a l’augment de la taxa de la recollida d’escombraries, però entenen que no ho és
perquè ve condicionat per l’augment del cost de la gestió de la tona de residus generada i
l’única possibilitat que veuen actualment per reduir la taxa passa per la reducció dels residus
que es generen, amb una gestió i classificació més eficient per part dels usuaris i de la
concessió. Per això, diu que ERC votarà a favor.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que malgrat que hi
ha impostos i taxes que avui queden exclosos del debat, això no vol dir que el dictamen no
sigui important. Si bé no es pot parlar de l’IBI, de les aigües o de les taxes de l’Escola de
Música, del Conservatori, de l’Escola d’Arts, el que el PSC destaca com a gran novetat per
al 2015 és la inclusió d’elements de tarifació social. Diu que amb això s’ajuda a les famílies
necessitades en el pagament de les seves taxes i tributs, sempre i quan entrin dins dels
requisits aprovats. Així doncs, diu que no es pot dir que hi ha un increment 0 o un increment
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

52

3, perquè en funció d’això pot ser que alguna família tingui un decrement. Opina que en la
ronda d’intervencions que han fet els grups no ha quedat massa explícit aquest element de
la tarifació social, quan és un tema important. Diu que, a l’igual que han votat a favor de la
tarifació social, també votaran a favor d’aquest dictamen.
En segon lloc, comenta que les polítiques progressistes en matèria d’impostos i taxes no
persegueixen a ultrança la rebaixa dels impostos. Diu que no és només una qüestió
ideològica, donat que es busca la suficiència de la recaptació d’ingressos en les
administracions públiques, i perquè sigui realment progressista ha de complementar-se amb
que quan s’elabora el pressupost la despesa ha de tenir un caràcter social. No es pot
demanar la no suficiència d’ingressos i despesa, perquè tothom sap que seria demagògia, ja
que no es podria aplicar a la realitat.
Dit això, l’increment 0 ve motivat perquè l’evolució de l’IPC està estancada i perquè
l’Ajuntament ha de fer un esforç per equilibrar la recaptació amb la càrrega impositiva que
suporten els contribuents.
On no es materialitza l’increment 0 és amb la taxa d’escombraries. Diu que el debat que
introdueix la CUP és interessant i, de fet, altres ajuntaments ho han estudiat. Diu que en
l’anàlisi del cost de la internalització del servei s’han trobat dues dificultats: la primera, que
no sempre s’aconsegueix un benefici industrial, i de fet, les empreses amb gran implantació
territorial com la que efectua el servei de recollida d’escombraries, es poden permetre el
luxe de tenir pèrdues en determinades ciutats perquè el que busquen és una implantació
territorial àmplia. En segon lloc, l’augment de l’estructura municipal que implica la
remunicipalització i el cost no atribuïble dels costos addicionals que suposaria el canvi en la
legislació laboral i en la fórmules de gestió, que no són les mateixes que s’apliquen en el
món empresarial. Tot i això, admet que és un tema sobre el qual es podria discutir i
s’haurien de fer números, però el resultat dels llocs on s’ha fet aquest anàlisi ha resultat que
el cost de la internalització podria ser igual, o superior, al de l’externalització.
També creuen que les taxes d’escombraries es podran reduir en funció de la racionalització.
La gestió domèstica i la gestió de les administracions poden arribar a reduir els residus i la
despesa del seu tractament. Tot i que reconeix que l’estructura que proporciona el servei
s’ha de mantenir en base a una recaptació. Són, per tant, temes molt complexos.
Diu que l’únic increment substancial que es fa en aquest dictamen és el de les
escombraries, ja que juntament amb l’IBI és l’únic que és d’aplicació universal al conjunt de
contribuents. El seu grup ho estat estudiant a fons i, efectivament, troben justificat
l’increment com a conseqüència de l’augment del cost motivat pels 3 factors que abans
s’han anomenat: l’increment del cànon de l’abocador, el de l’Agència de Residus de
Catalunya i les millores en el propi servei.
Afegeix que, en el cas de la taxa d’escombraries, Manresa assumeix un paper de pagador
respecte el conjunt de municipis que conformen el Consorci del Bages per a la gestió de
Residus. Únicament, la dimensió de la ciutat permet que la taxa sigui més barata que en
altres municipis, tot i que diu que ho és de forma relativa perquè en termes absoluts resulta
molt més cara, ja que qui sosté el Consorci és l’Ajuntament de Manresa. Diu que cal ser
conscients d’aquest sobrecost que ocasiona la capitalitat comarcal.
Per tot el que ha explicat, el PSC votarà a favor de les ordenances fiscals i manifesta que el
seu grup vol posar èmfasi en la tarifació social com a l’element novedós de la proposta.
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, intervé per segona
vegada per fer aclarir i ampliar informacions respecte a les intervencions que han fet la resta
de grups municipals.
Comença dient que a Manresa encara hi ha 2 categories de carrers diferents pel que fa a la
recollida de deixalles. Al 2011 n’hi havia 3, i en 3 anys s’ha passat de la categoria 3a a la
categoria 2a.
Sosté que no té cap sentit que pel mateix servei de qualitat, de quantitat, de freqüències, de
mitjans humans i mecànics, etc. hi hagi carrers de 1a i de 2a, i especifica que fa aquest
comentari amb referència a les deixalles, no a la neteja dels carrers. Comenta que el cost de
la recollida de deixalles és el mateix per a tots els ciutadans, independentment del carrer en
el qual tinguin la seva residència. Per això diu que no té cap sentit que l’any que ve, si
s’aproven les ordenances, hi hagi carrers de 1a que hagin de pagar 104,90 € i carrers de 2a
que paguin 73,20 €, ja que el servei és el mateix. Pensa que el que s’ha de fer en un futur
és unificar-ho de forma que els de 1a paguin menys i els de 2a paguin una mica més perquè
insisteix en que el servei és exactament el mateix. Diu que el que fa 40 anys podia tenir
sentit, a dia d’avui no en té i per això el preu hauria de ser el mateix. Sigui com sigui, això ho
haurà de treballar un futur equip de govern de cara al 2016.
Seguidament, anuncia que no entrarà en la polèmica sobre la forma de gestió, si bé diu que
en aquests moments és una concessió que la té una empresa privada per 7 anys (més 10
anys, si es fa pròrroga). Així doncs, diu que hi ha temps per discutir sobre aquest tema.
Tot i això, sí que vol remarcar que hi ha una manera directa de rebaixar el cost dels residus,
que és fer bé la recollida selectiva. Tot i que ja hi ha gent que ho fa bé, si s’aconseguís que
tothom separés bé les deixalles i no ho barregessin tot al rebuig, el cost del servei baixaria.
Actualment s’estan pagant moltes tones de rebuig, les quals s’estan pagant molt cares i això
suposa un sobrecost de cànon que si això fos diferent no s’hauria de pagar. A més, si fossin
residus orgànics es pagaria un preu més baix que el de l’abocador, i a sobre es generarien
ingressos. Amb el vidre també es podrien generar ingressos, amb la qual cosa es
compensaria gran part del seu cost. I amb el paper, el cartró i el plàstic passaria exactament
el mateix. Comenta que és un problema de sensibilitat individual, però sembla ser que costa
molt, concretament 5.170.000 € a l’any.
Manifesta que no vol entrar a parlar sobre altres sistemes de recollida que s’estan duent a
terme en altres ciutats, els quals troba que són de molt dubtosa eficiència.
Sobre el cànon de l’ARC, informa que es preveu que encara augmentarà molt més en els
propers 4 anys. I quan ha parlat del cànon de l’abocador, diu que la llei europea estableix
que entre el 2016 i el 2018 els abocadors que no tenen planta de triatge –com en el cas de
Manresa- l’hauran de fer, o bé, hauran de portar el rebuig a una altra planta que sí la tingui,
per després, tornar-ho a la seva quan sigui inert. Això vol dir que en el futur immediat, o bé
s’aconsegueix una planta de triatge, o bé se l’hauran de finançar perquè sinó el que s’està
pagant ara de cànon serà una misèria respecte el què hauran de pagar al 2018. Diu que
això no depèn de la gestió sinó de la llei, la qual obliga que no es tiri el rebuig directament,
ja que primerament s’ha de fer una selecció prèvia dels residus, i afirma que amb això hi ha
molt camí a recórrer.
Amb relació als comentaris referents al pes de l’Ajuntament de Manresa dins del Consorci
del Bages per a la gestió de Residus, diu que és del 50%. Això vol dir que sense Manresa
l’abocador no funcionaria i, per tant, s’està suportant el cost de capitalitat, de forma directa i
indirecta. Diu que aquest pes el continuaran suportant perquè han d’ajudar la comarca.
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Comenta que la llei obliga a que totes aquelles ordenances que tenen padró han d’estar
aprovades i publicades abans del 31 de desembre, però les que no tenen padró es poden
aprovar en el moment en que es consideri oportú. Així doncs, les ordenances que s’hauran
d’aplicar al setembre de 2015 es necessita tenir-les cap a l’abril de l’any que ve, de forma
que es poden aprovar tranquil·lament al febrer. A més, afirma que es tindrà un coneixement
de la realitat més gran que no pas ara.
També diu que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat determina que els ajuntaments
tenen capacitat fins el dia 1 de març del 2015 per publicar el tipus de l’IBI. Per això, si la Llei
de Pressupostos encara no està aprovada, creuen que el que no estaria bé és llançar-se a
la piscina i donar per bo un coeficient que ara mateix només surt a l’esborrany de la Llei. Diu
que si després, pel motiu que sigui es modifica, això serà un entrebanc per a l’Ajuntament ja
que no es tindrà capacitat per poder-ho canviar. Per tant, diu que ara no és el moment de
parlar de l’IBI, i segurament se’n podrà parlar al Ple del mes de novembre o, en el pitjor dels
casos, al Ple de gener.
D’altra banda, saben que estan a la banda alta de l’IVTM, com fa 8 o 10 anys que s’hi està.
Troba que no es tracta de deixar anar la proposta de rebaixar l’impost, perquè tenen la
responsabilitat de govern i de gestionar un pressupost que any rere any està resultant molt
dificultós i, per tant, han de garantir el nivell d’ingressos de l’Ajuntament.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que no vol entrar
en discussió amb el que ha manifestat el senyor José Luis Irujo, perquè diu que aleshores
no només s’hauria de parlar del marge empresarial, sinó també de l’IVA i altres elements.
Únicament vol deixar palès que no creu que l’empresa Fomento perdi diners a Manresa.
D’altra banda, li clarifica al senyor Josep M. Sala que en cap moment han posat en dubte
que tots els carrers hagin de pagar el mateix. El que ells volen dir és que hi ha una sèrie de
ciutadans que amb aquesta equiparació de categories se’ls va pujar el preu i ara, a més,
se’ls hi afegeix la pujada del 3%. Per tant, creuen que s’ha de valorar que hi ha uns
ciutadans que han de fer un esforç que altres no han de fer.
Sobre l’efectivitat de la recollida selectiva, el senyor Jordi Masdeu diu que és evident que
estan parlant del mateix. Assenyala que cal buscar un altre sistema, i comenta que el que es
fa servir a Alemanya i a altres llocs del món no és una entelèquia. També diu que la gent no
es consciencia d’un dia per l’altre i el que cal fer és encarar un sistema cap aquest objectiu.
S’hauria de penalitzar als que ho fan malament, reduir tant els residus impropis fins el punt
que no s’hagués de pagar per anar a l’abocador sinó que ens paguessin a nosaltres per tot
el material que recuperem. Per això opinen que el sistema porta a porta és imprescindible.
Estan d’acord amb què hi hagi costos de capitalitat, en tot cas, el que volen posar en
evidència és que l’abocador no és només un cost econòmic sinó també un impacte ecològic
brutal per a la comarca. Per tant, pensen que s’ha de tendir a que aquest abocador sigui
cada vegada més petit i hi hagin menys residus no recuperables. Està clar que això no es
pot fer sense l’esforç individual de totes les famílies, però també està clar que l’administració
ha de ser qui expliqui i afavoreixi aquest sistema. Si no és així, creu que difícilment els
ciutadans organitzats canviaran el sistema de recollida de deixalles.

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, pregunta si amb la
unificació de les taxes de la recollida de deixalles, el que està proposant l’equip de govern
és apujar-les totes a 104 € o bé baixar-les totes a 73 €.
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També comenta que en alguns carrers de la ciutat hi ha gent que barreja els diferents tipus
les deixalles. Diu que hi ha certs carrers de Manresa que no tenen tots els contenidors o bé
els tenen a 500 m, per això troba normal que a vegades hi hagi gent que tiri les deixalles al
primer lloc que troba.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, aclareix que en cap
cas ha posat en dubte com s’estaven fent les coses, fins i tot, ha comentat que trobava
positiu que es fragmentessin les ordenances en comptes de dur-les totes conjuntament.
Saben que fins que no surti la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i es conegui el
coeficient, l’equip de govern no pot determinar la tendència de l’IBI. Tot i això, per al Grup
Municipal del PP, l’IBI és un element importantíssim i veuen que s’estan aprovant unes
ordenances que no inclouen l’IBI, i quan se sàpiga el coeficient se sabrà també la tendència.
Troba que l’equip de govern cau en el simplisme de dir que quan es demana un retoc
d’impostos el que s’està fent és demanar que es rebaixin. Diu que el PP no ha demanat una
baixada d’impostos sinó premiar, estimular i donar recolzament als petits autònoms de la
ciutat, els quals estan pagant l’IVTM de la banda més cara d’Espanya. De fet, el què
pretenen és estimular la petita economia i en cap cas el que estan demanant és tocar l’IAE
de les grans empreses, tot i que diu que també caldria.
Demana a l’equip de govern que no caiguin en un simplisme absurd perquè a vegades ho
troba trist.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, es dirigeix al senyor
Xavier Javaloyes i li diu que ell no s’ha ficat amb què després, en el debat dels
pressupostos, el PP demanaria algun tipus de bonificació (tot i que matisa que en tot cas
hauria de ser una ajuda, perquè l’impost no admet aquest tipus de bonificació que planteja).
Assenyala que, més tard, parlant de l’IVTM, el senyor Xavier Javaloyes ha comentat que
Manresa estava a la banda alta i que potser era hora de que es retoqués a la baixa, en
genèric, no parlant dels autònoms.
El senyor Josep M. Sala diu que recull el que ha dit el senyor Xavier Javaloyes sobre els
autònoms, però en el moment en què ho ha dit, que ha estat amb anterioritat, no en aquest
punt. Així, aclareix que el que li ha dit ha estat que cal parar atenció en rebaixar impostos, i
diu que la terminologia és molt precisa, per tant, si es donen ajudes no s’estan rebaixant
impostos, ni tampoc són bonificacions. No es pot confondre la terminologia perquè diu que
és molt precisa i, sinó, es despista a la gent. El que s’ha de fer és dir les coses pel seu nom i
allà on toca. Diu que si s’ha d’estudiar si convé donar una ajuda, ja es farà, però sobretot
remarca que no es pot parlar de bonificacions, ni de reduccions, ni d’exempcions, perquè no
es poden fer. El que ha fet el senyor Xavier Javaloyes era plantejar un tema genèric
respecte l’IVTM perquè ha dit que Manresa està a la banda alta i, per això, potser ja era
hora que es baixés, i el senyor Josep M. Sala diu que això és genèric i no per un sector.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que ell no ha
parlat que l’IVTM s’havia de rebaixar a tothom en genèric. Sí que ha dit que està a la banda
més alta i que intentarien presentar una proposta per reduir-lo al col·lectiu dels autònoms
per potenciar l’economia productiva, i diu que no ha parlat de res més.
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Sobre la puntualització del senyor Josep M. Sala que no es pot parlar de bonificacions, diu
que, en primer lloc, parla de bonificacions perquè no està al govern; en segon lloc, perquè
tota la gent l’entengui; i en tercer lloc, perquè amb els vots de l’equip de govern s’aprovarà
l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de l’IAE que en el seu art. 8 , apartat 5, diu que
“Aquesta bonificació no es podrà gaudir durant més de 3 anys”.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, respon que la llei sí
que permet aquest tipus de bonificacions en concret, perquè és una potestativa de
cadascun dels ajuntaments i l’Ajuntament té la potestat d’aplicar-la o no. Per això sí que és
una bonificació i entra dins del que estableix la llei de l’estat, ja que en aquest cas, l’impost
al qual fa referència és un dels impostos que vénen regulats per l’estat, no per l’Ajuntament.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació i el Ple
l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC), 4 abstencions (2
GMPP i 2 GMCUP) i 2 vots negatius (2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 22/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 d’octubre de 2014, que
es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no
poden demorar-se fins l’exercici del 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació
d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el
crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris,
degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar
fins a l’exercici del 2015.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2014 dins el Pressupost
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient 22/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es consideraran aprovats
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

57

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

58

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que aquest expedient de
modificació de crèdits suposa un canvi de partides important, ja que té un import total de
231.658,98 €, que es distribueixen de la forma següent:
-

-

-

Una aplicació de 40.000€ per acabar una fase d’obres i d’instal·lacions al Casal de
Viladordis, que es finançarien amb els recursos procedents de la venda de terrenys
de l’Av. Universitària.
Dos increments, un en Inversions en espais públics, a fi de reforçar la partida per fer
front a una factura d’Aigües de Manresa, de 88.632,11€, per les obres que va fer per
encàrrec de l’Ajuntament, de millora de l’entorn de l’Hospital de Sant Joan de Déu
aquest estiu, que es financen amb recursos procedents de la venda de terrenys de
l’Av. Universitària.
Un augment de diverses partides, que en conjunt sumen 90.493,59€, que es finança
amb diferents estalvis de partides d’energia elèctrica o del gas de l’Ajuntament. Es
distribueixen entre 20.000€ per un reforç a la partida de gestió de la Sala de la Plana
de l’Om, que en principi estava prevista fins el mes de juny, però amb posterioritat
s’ha allargat fins a 31 de desembre en què passarà a ser gestionat per Manresana
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

59

-

-

-

d’Equipaments; i 40.000€ per a Manresana d’Equipaments, per fer front a les
despeses de funcionament ordinari dels darrers mesos d’aquest any 2014.
Una sèrie de partides, per import de 13.550€, per a diferents compromisos adquirits i
una de 10.000€ relativa a la campanya Manresa 2022.
Dues actuacions a l’entorn del riu Cardener, una de 2.905,21€ i una altra de
4.038,38€. La suma de totes aquestes actuacions correspon a la xifra esmentada de
90.493,59€.
Una partida de 3.000€ que es finança dins del mateix àmbit, per a l’adquisició de
tauletes tàctils per al Projecte educatiu Km2 a l’Institut de Cal Gravat.
Una millora de camins veïnals, de 4.500€, que també es finança amb una partida
d’estalvis d’energia elèctrica.
Un increment de subvencions nominatives, de 400€, per a la Cambra de Comerç, i
un traspàs de diners entre partides per reforçar la de Policia Local per un dispositiu
especial que es va haver de muntar per la fira “Shopping night”.
Finalment, un reforç de partida, de 2.000€, per a senyalització vertical per poder
endreçar l’entorn de l’escola Ítaca.

Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació i el Ple
l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 2
GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 14.1661.48921- Altres
subvencions nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 19 de setembre de 2014,
que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost municipal per al 2014, quedant
aprovat definitivament el dia 1 de juliol del 2014, amb el següent detall:
Aplicació pressupostària 14.1661.48921:
Ciutadania, Barris i Serveis Urbans – Altres subvencions nominatives: Total.. 37.800,- €

En data 18 de setembre de 2014, la cap dels Serveis del Territori ha emès un informe per a
modificar els crèdits relacionats a les aplicacions pressupostàries 14.1661.48921 - Altres
subvencions nominatives a nom només de la Federació d’Associació de Veïns de
Manresa (FAVM). Aquesta modificació consisteix desglossar la partida pressupostària
14.1661.48921- Altres subvencions nominatives de la següent manera:
FAVM ( biblioteques veïnals) 30.600,- €
AV de la Font dels Capellans ( biblioteques veïnals) 3.600,- €
AV de Les Escodines ( biblioteques veïnals) 3.600,- €
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.
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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.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local determina
al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels pressupostos
municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 14.1661.48921Altres subvencions nominatives, de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària 14.1661.48921:
Ciutadania, Barris i Serveis Urbans – Altres subvencions nominatives:Total.. 37.800,- €
FAVM (biblioteques veïnals) 30.600,- €
AV de la Font dels Capellans (biblioteques veïnals) 3.600,- €
AV de Les Escodines (biblioteques veïnals) 3.600,- €

Segon.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura de
quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, informa
que l’objectiu del dictamen és resoldre un error material.
Explica que a l’hora de fer el pressupost vigent es va proveir una partida per fer front a la
subvenció nominativa per a la Xarxa de biblioteques veïnals.
Diu que aquesta xarxa es desenvolupa a partir de tres convenis, amb la Federació, amb Les
Escodines i amb la Font dels Capellans, perquè tant Escodines com la Font tenen una
dinàmica pròpia i un conveni diferenciat de la Federació.
Atès que en el seu moment es va fer constar una única partida nominativa, en aquests
moments cal fer la modificació de partides en el sentit de desglossar-les per poder proveir
correctament aquests tres convenis que són diferenciats.
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 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 6
abstencions (4 GMPSC i 2 GMPP,) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.

4.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
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4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’ampliació de crèdit de
l’aplicació pressupostària de Promoció Econòmica 4312 48920 - Ordenació,
promoció i dinamització comercial. Subvencions nominatives.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Comerç i Turisme, de 6
d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“El 29.05.2014 el Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2014 el qual, entre altres, conté l’aplicació pressupostària 4312
48920, relativa a subvencions nominatives del programa d’ordenació, promoció i
dinamització del sector comercial. L’esmentada aplicació requereix de modificació de les
previsions inicials atès el compromís municipal d’atorgar una subvenció nominativa a favor
de la Cambra de Comerç de Manresa per import de 400,00 € en concepte de patrocini del
concurs d’aparadors de la propera campanya de Nadal que organitza aquesta institució.
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.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local determina
al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels pressupostos
municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per l’exposat, la regidora delegada de Comerç i Turisme proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’ampliació de crèdit de l’aplicació pressupostària 4312 48920,
relativa a subvencions nominatives, per l’import i conceptes que s’indiquen:
Aplicació pressupostària 4312 48920:
Ordenació, promoció i dinamització del sector comercial.- Subvencions nominatives
Cambra de Comerç de Manresa

400,00 €

Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de l’esmentada aplicació
pressupostària 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
quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”
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La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, informa que el dictamen tracta d’una ampliació de crèdit a favor de la Cambra de
Comerç, per fer front al lliurament dels premis d’aparadorisme que es fan durant el període
de Nadal, per import de 400€, al primer i segon guanyadors.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació i el Ple
l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC i 1 GMPxC) i 9 abstencions (4
GMPSC, 2 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que els senyors José Luis Irujo, del GMPSC, i Albert Pericas, del
GMPxC, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

4.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament
d’organització i funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, de 3 d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 20 de setembre de 2010 va aprovar el
Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal,
publicat al BOPB de 21 d’octubre de 2010 (correcció d’errada material publicada el 13
d’abril de 2011).
2. Des del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la Ciutat es va posar de manifest la
necessitat de modificar el Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat
Municipal de Puigmercadal amb la finalitat de millorar la seva forma de gestió, sobre la
premissa de mantenir un cert grau de cogestió per part dels propis paradistes, una major
agilització dels processos administratius i una redistribució més equitativa del
repartiment de les despeses generals entre les diferents unitats de què consta l’edifici.
3. En data 17 de juny de 2014, l’alcalde va dictar resolució per la que acordava la formació
de l’avantprojecte de modificació del Reglament d’Organització i Funcionament del
Mercat Municipal de Puigmercadal i es designava la comissió encarregada de redactar
la modificació del Reglament.
4. La Comissió redactora nomenada a l’efecte va constatar la necessitat de redactar un
Text Refós del Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat Municipal de
Puigmercadal davant el gran nombre de modificacions proposades en el si de la
Comissió.
5. La Comissió redactora va finalitzar els treballs de redacció del nou text Refós i en reunió
de 2 d’octubre de 2014 va formular proposta del nou Text Refós del Reglament
d’Organització i Funcionament del Mercat de Puigmercadal, tal i com consta a l’acta
d’aquesta reunió.
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6. En data 2 d’octubre de 2014, la tècnica d’administració general i secretària de la
Comissió Redactora va emetre informe favorable respecte a l’adequació a dret de les
modificacions del Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat de Puigmercadal
proposades, la totalitat de les quals s’han inclòs en un Text Refós.
7. En data 3 d’octubre de 2014, el Cap del Servei de Secretaria Tècnica ha emès informe
proposant l’aprovació inicial de l’esmentada modificació i del text refós.
Fonaments de dret
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels reglaments
i ordenances.
2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió d’estudi
creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i els
reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als
interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència atribuïda
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b)
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
És per això que la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, amb
l’informe previ de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del Mercat de Puigmercadal en el sentit de modificar el Preàmbul i els articles
1, 3, 4, 6, 9, 11,12, 14, 15-18, 19, 22, 24, 28,31-33, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 59,
61 63-66, 68-70, 72, 74, la disposició derogatòria i final i introducció d’una secció II amb 4
nous articles en el capítol IV, introducció de dues seccions amb un total quatre nous articles
en el capítol V i introducció d’una disposició transitòria i modificació de la disposició
derogatòria i final així com la supressió dels articles 10, 23, 30, 34, 71 i eliminació de les
disposicions transitòries Primera, Segona, Tercera i cinquena.
Segon.- APROVAR EL TEXT REFÓS del Reglament d’Organització i Funcionament del
Mercat de Puigmercadal, incorporant les modificacions aprovades en l’acord anterior,
segons el text adjunt.
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Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text Refós del
Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat de Puigmercadal, pel termini de trenta
dies, a fi que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, iniciant-se el
termini d’informació pública l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Quart.- DISPOSAR que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i com
estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. “
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 16 d’octubre de 2014, que
es transcriu a continuació:
“A proposta de la regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, la
Comissió Informativa d’Economia i Governació del dia 8 d’octubre de 2014, va informar
favorablement de l’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del Mercat de Puigmercadal i de l’aprovació del Text Refós incorporant les
modificacions proposades per la Comissió redactora..
En data 15 d’octubre de 2014 des de la regidoria de Mobilitat s’ha manifestat la necessitat
d’introduir unes petites esmenes en els anteriors articles 53 i 54 de l’anterior Reglament
(que esdevenen els articles 56 i 57 del Text Refós del Reglament d’Organització i
Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal) per tal de donar major claredat i
coherència al text.
Aquestes esmenes consisteixen bàsicament en clarificar la forma d’habilitació de la zona
d’estacionament reservat i adequar a la realitat actual l’expedició de les credencials per a
l’estacionament en zona reservada i la col·laboració de la Policia Local.
En conseqüència, el grup municipal de CiU proposa l’esmena del Dictamen 4.2.2 relatiu a
l’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat
Municipal de Puigmercadal, en el sentit següent:
Substituir el punt primer de l’acord del dictamen relatiu a l’aprovació inicial de la modificació
del Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal, que
tindrà el redactat següent:

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal en el sentit de modificar el Preàmbul i
els articles 1, 3, 4, 6, 9, 11,12, 14, 15-18, 19, 22, 24, 28,31-33, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 50,
51, 53, 54, 59, 61 63-66, 68-70, 72, 74, la disposició derogatòria i final i introducció d’una
secció II amb 4 nous articles en el capítol IV, introducció de dues seccions amb un total
quatre nous articles en el capítol V i introducció d’una disposició transitòria i modificació de
la disposició derogatòria i final així com la supressió dels articles 10, 23, 30, 34, 71 i
eliminació de les disposicions transitòries Primera, Segona, Tercera i cinquena.
La redacció dels articles 53 i 54 del Reglament, ( que esdevenen els articles 56 i 57 del Text
Refós del Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal)
serà la continguda en l’annex a aquesta proposta d’esmena. “
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La resta del contingut i acord del dictamen no queda alterada per aquesta proposta
d’esmena.”

“ANNEX
Article 56. Ús de la zona d’estacionament reservat de la Muralla del Carme i carrer de la Canal
56.1. Mitjançant Resolució s’habilitarà una zona reservada d’estacionament al carrer de la Canal, la
Muralla del Carme, a la vorera adjacent al mercat, entre l’accés al pàrking del mercat i la Plaça
Infants. Només s’autoritza l’aparcament en aquests espais en les situacions següents:
a. Vehicles subministradors en espera d’accedir al moll, si aquest es troba ocupat.
b. Vehicles que, un cop acabada la càrrega/descàrrega, hagin d’efectuar operacions
d’acondiciament del producte, transport fins a cambres i magatzems, tasques administratives,
etc. El temps màxim autoritzat és de 30 minuts.
56.2. Per poder estacionar en la zona reservada que es descriu en l’apartat anterior, els vehicles
autoritzats hauran de disposar, en lloc visible, de la corresponent credencial que els identifiqui com a
subministradors del mercat.
56.3 Els espais i condicions d’aquestes reserves d’estacionament podran modificar-se per Resolució.
Article 57. Intervenció de la Policia Local.
La Policia Local col·laborarà en la ordenació i la vigilància dels espais reservats a l’article anterior,
d’acord amb la legislació vigent.”

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, informa que aquest dictamen procedeix de la proposta feta per la Regidoria
d’activitat econòmica i promoció de la ciutat, com a conseqüència de l’anàlisi feta durant el
temps de vigència de la gestió del Mercat de Puigmercadal, en què es va detectar a través
de converses amb els paradistes i amb l’actual direcció, que calia introduir un cert grau de
cogestió per part dels paradistes, per tal d’agilitzar alguns processos administratius i en
concret els de la concessió de parades.
Diu que també hi havia alguna problemàtica, detectada durant aquests anys de
funcionament, quant al tema de redistribució més equitativa de les despeses generals que
feien referència a l’edifici i a l’explotació del mercat.
En aquest sentit es proposa una modificació del Reglament, atenent a aquestes bases i
sempre amb la premissa de donar un servei públic de qualitat i aconseguir que el mercat
municipal de Puigmercadal sigui més competitiu.
La comissió redactora encarregada a l’efecte ha establert uns criteris i proposa un nou text
articulat que faciliti la cogestió.
Explica que els tres aspectes que introdueix aquesta modificació són els d’introduir la
possibilitat d’agilitzar l’assignació de parades des del mercat, mitjançant l’atorgament
d’autoritzacions per part de l‘entitat gestora. Aquest model de cogestió seria un model de
gestió indirecta, però que permetria molta més participació de l’entitat gestora que en cada
moment portés a terme la gestió indirecta del mercat.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

66

L’atorgament d’aquestes autoritzacions sempre requeriria una aprovació prèvia per part de
l’Ajuntament i en aquest sentit s’ha hagut d’introduir una regulació, perquè hi hauria parades
que encara tindrien l’anterior concessió administrativa, amb una vigència de 25 anys i que
actualment són vigents i tenen la seva pròpia regulació, i es passaria a regular el que
s’anomena autorització interna entre el concessionari i l’autoritzat, que faria que el propi
concessionari tingués la possibilitat d’atorgar aquestes autoritzacions a paradistes
interessats en explotar parades que haguessin quedat vacants.
El que es pretén és que la gestió d’aquestes autoritzacions es faci d’una forma més àgil, els
concessionaris, prèvia autorització de l‘Ajuntament, podrien fer una autorització i no passaria
per un règim de concessió administrativa com havia estat fins ara i que suposava una
complexitat en la gestió i en l’agilitat, que podia desmotivar que les parades tancades es
poguessin ocupar de forma immediata.
Un altre aspecte és el d’intentar que el mercat sigui més competitiu. Hi havia establert un
cànon pel traspàs de les parades i després de valorar les diferents opcions s’ha vist que
aquest cànon impedia que algunes activitats es poguessin implantar de forma més
econòmica i que suposava un fre perquè aquestes noves parades que es podien ocupar
tinguessin continuïtat. En aquest sentit es proposa aquesta eliminació del cànon del traspàs.
Una altra modificació important és una reformulació dels grups de despesa. S’havia
observat que l’activitat es concentra bàsicament a la planta baixa i que a la planta superior
hi havia tota una sèrie de parades que feia molts anys que, tot i que s’oferien a concessió,
no eren motiu de cap oferta per part de cap paradista i des del punt de vista comercial
difícilment ocupables.
En aquest sentit s’ha fet un exercici conjunt amb tots els paradistes del mercat, de
reformular els grups de despesa, delimitant clarament quines són les despeses imputables
exclusivament a l’activitat del mercat i quines són imputables al conjunt de l’immoble, de
manera que les despeses derivades de l’activitat del mercat serien les que en
transformarien en una taxa posteriorment, però aquelles que són de l’immoble i que no
estan directament relacionades amb l’activitat del mercat, no serien imputables als
paradistes.
Diu que aquestes tres propostes obeeixen a aquest criteri d’intentar que el mercat municipal
de Puigmercadal sigui un pol d’atracció, tingui una gestió ràpida i responsable per part dels
paradistes i l’Ajuntament, com a administració local i titular de l’immoble, pugui vetllar pel
bon funcionament del mercat, però que tampoc dificulti que hi hagi parades buides i que
l’excés de despeses es faci difícil d’assumir pels paradistes i no posar cap fre en el cànon
de traspàs.
Pel que fa a l’esmena que presenta el Grup Municipal de CiU, s’ha considerat oportú
clarificar la forma de regulació de la zona d’estacionament habilitada per a càrrega i
descàrrega, que no havia quedat prou clara i per donar més coherència al text.
L’esmena introdueix dues modificacions als articles 56 i 57 del nou reglament, que
anteriorment eren els 53 i 54.
Pel que fa a l’art. 56, on es deia que la direcció del mercat era la que donava les
acreditacions per als vehicles autoritzats per fer la càrrega i descàrrega, atès que això ja fa
temps que no es fa d’aquesta forma sinó que ho fan els tècnics municipals, s’ha tret aquest
redactat.
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A més a més, hi ha el tema de preservar la potestat que té l’Ajuntament de modificar
aquestes zones d’estacionament. En aquest sentit s’estableix que, mitjançant resolució,
aquestes zones es podrien regular de forma diferent, la qual cosa permetrà que en el cas de
necessitat es pugui fer per resolució sense haver de modificar el reglament.
Demana el vota favorable al dictamen.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, intervé per posar de
manifest la problemàtica amb l’estacionament de vehicles privats que impedeixen que es
puguin veure les parades de les pageses i que és un tema que caldria endreçar.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup valora
positivament les millores i l’agilització que incorpora el reglament, així com el fet que
l’Ajuntament tingui l’última paraula, ja que serà la garantia de la qualitat, la justícia i la
diversitat en un mercat que ha de mantenir aquestes característiques.
Pel que fa a l’aparcament troben positiu que la mateixa reglamentació que existia per a la
Muralla del Carme hi sigui per al carrer de la Canal, i també que s’hagin millorat les
condicions de l’staff del mercat, entenent que si es vol un mercat de qualitat, els òrgans que
hi participen han d’estar a l’alçada.
Finalment, com ha dit el senyor Llort, el tema de l’estacionament és complicat però és
possible i demana un esforç en fer complir els senyals viaris.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMCiU al
dictamen 4.2.2, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMPP,
3 GMERC i 2 GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut següent:

“Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 20 de setembre de 2010 va aprovar
el Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal,
publicat al BOPB de 21 d’octubre de 2010 (correcció d’errada material publicada el
13 d’abril de 2011).
2. Des del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la Ciutat es va posar de manifest
la necessitat de modificar el Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat
Municipal de Puigmercadal amb la finalitat de millorar la seva forma de gestió, sobre
la premissa de mantenir un cert grau de cogestió per part dels propis paradistes, una
major agilització dels processos administratius i una redistribució més equitativa del
repartiment de les despeses generals entre les diferents unitats de què consta
l’edifici.
3. En data 17 de juny de 2014, l’alcalde va dictar resolució per la que acordava la
formació de l’avantprojecte de modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal i es designava la comissió
encarregada de redactar la modificació del Reglament.
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4. La Comissió redactora nomenada a l’efecte va constatar la necessitat de redactar un
Text Refós del Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat Municipal de
Puigmercadal davant el gran nombre de modificacions proposades en el si de la
Comissió.
5. La Comissió redactora va finalitzar els treballs de redacció del nou text Refós i en
reunió de 2 d’octubre de 2014 va formular proposta del nou Text Refós del
Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat de Puigmercadal, tal i com
consta a l’acta d’aquesta reunió.
6. En data 2 d’octubre de 2014, la tècnica d’administració general i secretària de la
Comissió Redactora va emetre informe favorable respecte a l’adequació a dret de les
modificacions del Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat de
Puigmercadal proposades, la totalitat de les quals s’han inclòs en un Text Refós.
7. En data 3 d’octubre de 2014, el Cap del Servei de Secretaria Tècnica ha emès
informe proposant l’aprovació inicial de l’esmentada modificació i del text refós.
Fonaments de dret
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels reglaments
i ordenances.
2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió d’estudi
creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i els
reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als
interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència atribuïda
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b)
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
És per això que la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, amb
l’informe previ de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:

ACORD
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“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal en el sentit de modificar el Preàmbul i
els articles 1, 3, 4, 6, 9, 11,12, 14, 15-18, 19, 22, 24, 28,31-33, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 50,
51, 53, 54, 59, 61 63-66, 68-70, 72, 74, la disposició derogatòria i final i introducció d’una
secció II amb 4 nous articles en el capítol IV, introducció de dues seccions amb un total
quatre nous articles en el capítol V i introducció d’una disposició transitòria i modificació de
la disposició derogatòria i final així com la supressió dels articles 10, 23, 30, 34, 71 i
eliminació de les disposicions transitòries Primera, Segona, Tercera i cinquena.
Segon.- APROVAR EL TEXT REFÓS del Reglament d’Organització i Funcionament del
Mercat de Puigmercadal, incorporant les modificacions aprovades en l’acord anterior,
segons el text adjunt.
Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text Refós del
Reglament d’Organització i Funcionament del Mercat de Puigmercadal, pel termini de trenta
dies, a fi que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, iniciant-se el
termini d’informació pública l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Quart.- DISPOSAR que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i com
estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. “

“TEXT REFÓS REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL
DE PUIGMERCADAL
PREÀMBUL
Els mercats municipals són un element determinant en la constitució i desenvolupament de les ciutats
europees. L’activitat del mercat col·labora en el disseny de les ciutats compactes, complexes i
cohesionades socialment. Són un factor clau en el comerç de proximitat, en el procés d’elaboració de
la cadena de preus i, gràcies a la seva centralitat, són un element dinamitzador del seu entorn urbà.
Els mercats municipals no són només equipaments que acullen activitat econòmica, també tenen una
funció social de recuperació, difusió i exemplificació de determinats valors com la sostenibilitat i
l’alimentació saludable. Això justifica la cada cop més gran dedicació dels ens locals a potenciar-los i
convertir-los en transmissors de valors cívics per a la ciutadania.
De conformitat amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els municipis tenen competències pròpies en matèria
d’abastaments i mercats (art. 66).
El mercat municipal Puigmercadal és un element de referència en l’estructura comercial del municipi,
amb un paper de locomotora pel conjunt del comerç del Barri Antic, i manté una important quota de
mercat entre els manresans, especialment pel que fa a les compres d’alimentació fresca.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Definició i situació del mercat.
1.1.
El Mercat Municipal Puigmercadal és un centre de venda directa al públic, de caràcter
permanent, la finalitat del qual és servir com a centre d’abastament a la població mitjançant
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l’acolliment al seu interior d’una pluralitat de llocs de venda al detall, preferentment de productes
d’alimentació, així com d’altres instal·lacions complementàries.
1.2.
El Mercat està situat al carrer Muralla del Carme núm. 5 de Manresa. Per la seva adscripció a
un servei públic, totes les instal·lacions que comprèn el Mercat tenen el caràcter de béns de domini
públic i, com a tals, són inembargables, imprescriptibles i inalienables.
Article 2. Objecte del reglament.
L’objecte d’aquest reglament és regular l’organització i el funcionament del Mercat. El seu àmbit
d’aplicació es refereix exclusivament a l’edifici del Mercat i l’entorn exterior immediat.
Article 3. Naturalesa del servei públic.
3.1.
De conformitat amb la legislació vigent l’Ajuntament de Manresa té competències pròpies per
prestar el servei públic de mercat.
3.2.
Per la prestació del servei, serà de titularitat municipal mentre tingui la consideració de servei
públic, l’Ajuntament podrà adoptar qualsevol de les formes de gestió determinades per la legislació
vigent, d’acord amb les necessitats del municipi.
Article 4. Règim d’ús de les diferents unitats i instal·lacions.
4.1. L’Ajuntament atorga en concessió de domini als diferents concessionaris l’ús i explotació dels
llocs de venda, magatzems, cambres frigorífiques, molls de càrrega i descàrrega, obradors, oficines i
altres espais, i les parts proporcionals dels serveis auxiliars i/o comuns del mercat.
4.2. En el cas de gestió indirecta del servei, l’Ajuntament podrà encarregar a l’adjudicatari del
contracte de gestió del servei, les funcions d’assignació d’un dret d’ús sobre els llocs de venda i la
resta d’elements indicats en l’apartat anterior. En el cas que la durada de les autoritzacions sigui
superior al contracte de gestió de serveis públics, el nou gestor haurà de subrogar-se en les
condicions pactades entre l’anterior entitat gestora i les persones autoritzades.
Article 5. Abast del servei del mercat.
5.1.
El Mercat té com objecte principal de servei assegurar l’abastament al detall d’articles
alimentaris frescos i afavorir la seva competència en preus i qualitat. També forma part d’aquest
servei la venda dels mateixos productes sota qualsevol tipus de transformació o manipulació
autoritzada (congelats, secs i envasats, preparats i/o cuinats...), realitzada a les mateixes
instal·lacions del mercat o fora d’aquest, complint totes les normatives afectes i especialment la
normativa de seguretat alimentària.
5.2.
Amb caràcter complementari a l’activitat essencial descrita en l’article anterior, es podrà
autoritzar la venda d’altres productes no alimentaris, sempre que els espais estiguin degudament
separats dels autoritzats per a la venda d’aliments d’acord amb la normativa vigent.
Article 6. Principis de qualitat i competència en la prestació del servei.
6.1.
El Mercat Municipal haurà de garantir la qualitat i seguretat dels productes posats a la venda,
la fidelitat en el despatx dels que s’expedeixin a pes o mida, la publicitat i normalitat dels preus i la
lliure competència. L’Ajuntament conserva la facultat de suprimir i variar les condicions, modalitats i
circumstàncies de la prestació i desenvolupament del servei i, atenent a raons d’interès públic,
intervenir en l’activitat dels titulars de les concessions per tal d’assegurar el compliment d’aquests
principis.
6.2.
Els concessionaris de les diferents unitats comercials, l’empresa adjudicatària del servei
general del mercat, en cas de gestió indirecta, així com les persones titulars de l’autorització dels
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espais col·laboraran amb l’Ajuntament en la consecució de la finalitat essencial del servei i els
principis anomenats en l’apartat anterior.
Article 7. Potestats municipals d’organització del mercat.
Com a titular del servei l’Ajuntament exercirà, independentment de la forma de gestió, les
competències per regular l’organització i funcionament del mercat, la necessària intervenció
administrativa i fiscalització, la vigilància de la seguretat ciutadana i totes les funcions que impliquin
l’exercici d’autoritat i que constitueixin una competència irrenunciable.

CAPÍTOL II. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DEL MERCAT.
Article 8. Òrgans de gestió.
8.1.
L’administració i gestió del Mercat Municipal Puigmercadal es realitzarà d’acord amb el marc
de competències que recauen en el Ple de la Corporació, la Junta de Govern Local, l’Alcalde, la
Regidoria delegada i la Direcció del Mercat, de la forma definida en aquest capítol.
8.2.
Com a instrument de suport a la gestió del mercat es constituirà una Comissió de Seguiment
que tindrà funcions de consulta, elaboració de propostes i participació en la presa de decisions que
afectin al servei.
Article 9. Competències de l’Ajuntament
9.1. Són competències de l’Ajuntament:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

L’aprovació, modificació o derogació d’aquest Reglament.
La supressió, alteració o canvi d’emplaçament del mercat.
L’aprovació i la modificació de la forma de gestió del servei.
Aprovar les taxes o els preus públics que calgui aplicar.
Adjudicar les concessions de domini del Mercat.
Imposar les sancions per infraccions del règim disciplinari
Posar en coneixement d’altres autoritats les infraccions en matèries de competència d’altres
administracions.
La vigilància de la seguretat alimentària i l’exercici de totes aquelles funcions que impliquin
l’exercici d’autoritat i que siguin competència irrenunciable.
Fixar els horaris de funcionament del Mercat i el calendari d’obertura.
Autorització dels canvis d’activitat de les unitats comercials.
Autoritzar la cessió dels drets de les concessions administratives.
Nomenar i cessar el director o directora del mercat.
Dirigir, impulsar i fiscalitzar el servei del mercat.
Aprovar les autoritzacions que es facin per part de l’entitat gestora del servei
Qualsevol altra atribuïda per la legislació vigent en cada moment.

9.2. Aquestes competències seran exercides pels òrgans competents d’acord amb les disposicions
establertes en la normativa de règim local.
Article 10. Nomenament de la direcció.
10.1. L’Ajuntament nomenarà un director o directora, que tindrà les responsabilitats que se li
assignen en aquest reglament. En cas de gestió directa del servei, aquest serà designat directament
per l’Alcalde. En el cas de gestió indirecta, el/la director/a també serà designat per l’Alcalde, a
proposta de l’entitat adjudicatària En aquest cas, no tindrà la condició de funcionària municipal sinó
que romandrà vinculada laboralment a l’adjudicatària.
10.2. El director del mercat haurà de tenir una titulació adequada a les funcions a desenvolupar. El
seu mandat serà de quatre anys amb possibilitat de renovació.
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10.3. L’Alcalde podrà cessar la direcció en el supòsit d’incompliment reiteratiu de les seves
responsabilitats.
Article 11. Funcions de la direcció.
La direcció del mercat té les següents funcions, amb caràcter no limitador:
a. La direcció general del mercat municipal i del personal que s’hi adscrigui.
b. Complir i fer complir el Reglament i qualsevol altra norma de règim interior del mercat, les
ordenances municipals, els acords de la Corporació i les instruccions que rebi de l’Alcadia o la
Regidoria delegada.
c. Informar a l’òrgan municipal competent del funcionament del servei sempre que aquest li ho
requereixi, i també de totes les incidències o anomalies importants que s’observin.
d. Procurar la conservació i manteniment de l’edifici i les instal·lacions, i informar dels
deterioraments observats a l’Ajuntament, així com vigilar i adoptar les mesures que consideri
necessàries perquè totes les dependències del Mercat es trobin en perfecte estat de neteja.
e. Procurar l’ús acurat per part dels concessionari i persones autoritzades de les instal·lacions i el
consum eficient dels subministraments.
f. Portar un registre dels llocs i de les titularitats que es concedeixin,
g. Portar tota mena de documentació administrativa i llibres de registre
h. Portar un registre de la relació de treballadors empleats a les unitats comercials, complint la
normativa relativa la protecció de dades de caràcter personal i expedir la targeta acreditativa de
treballador/a del mercat.
i. Comunicar amb caràcter urgent a l’òrgan municipal competent els casos d’infraccions que puguin
ocasionar un perjudici al servei, als clients o a altres unitats comercials, als efectes d’acordar la
suspensió provisional de l’activitat.
j. Vetllar pels interessos de compradors i venedors; procurar que en cap cas es cometin fraus en el
pes o en la qualitat dels articles.
k. Evitar que es mantinguin discussions acalorades, disputes, baralles o qualsevol classe de
violència.
l. Atendre qualsevol queixa o reclamació que rebi del públic.
m. Requerir i facilitar l’actuació de l’inspector sanitari, per al compliment de les seves funcions, i de la
Policia Local en les qüestions d’ordre públic.
n. Practicar, a petició dels compradors o d’ofici, la inspecció de llocs de venda, etiquetatge de
productes i preus, instruments de pesada i mesures, la comprovació dels aparells de pes de les
unitats comercials per tal de verificar que no estiguin adulterades.
o. Formular denúncia davant d’una presumpta infracció,
p. Emetre informes sobre els expedients de canvi d’activitat, canvi de titularitat, sancionadors,
horaris especials, torns de vacances, o qualsevol altre aspecte que li sigui requerit per l’autoritat
municipal.
q. Vetllar de forma directa pel compliment de la normativa vigent: seguretat alimentària, prevenció
de riscos laborals, gestió mediambiental i seguretat davant emergències, etiquetatge i indicació
de preus, etc.
r. Proposar les mesures que consideri convenients per millorar el funcionament del Mercat.
s. Promoure i impulsar comercialment el mercat mitjançant propostes d’accions de dinamització
comercial i serveis als clients.
t. Informar puntualment als concessionaris de les unitats comercials de qualsevol tema relacionat
amb la gestió general del mercat. A aquest efecte, es disposarà un taulell d’anuncis on es
penjaran les comunicacions que es considerin d’interès general.
u. Totes les altres funcions que es derivin del compliment d’aquest Reglament o de la legislació
vigent, i també de les que li siguin encomanades per l’autoritat municipal competent.
Article 12. Personal del mercat.
12.1. L’Ajuntament o la concessionària del servei, en cas de gestió indirecta, adscriurà al mercat el
personal necessari pel seu normal funcionament. El personal estarà a les ordres immediates de la
direcció.
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12.2. Els treballadors del Mercat utilitzaran l’uniforme o distintius que l’Ajuntament estableixi i
procuraran mantenir en tot moment el seu perfecte estat de neteja i pulcritud. Hauran de prestar el
servei amb estricta puntualitat i actuar amb correcció amb els càrrecs superiors, els concessionaris,
els proveïdors i el públic en general.
12.3. El personal tindrà les funcions que li siguin assignades per la direcció del mercat, a la qual
donarà comptes de totes les incidències que s’hi produeixin i vetllarà perquè totes les dependències
del mercat es trobin en perfecte estat de neteja i manteniment.
Article 13. Comissió de seguiment.
13.1. La Comissió de Seguiment és l’òrgan consultiu i de participació en la gestió del mercat, que
està integrada per:
a. El/la regidor/a delegat/da amb competències en matèria de mercats, designat per l’Alcalde, que
n’ostenta la presidència.
b. Un regidor/a delegat/da, designat per l’alcalde.
c. El/la director/a del mercat
d. El/la president/a de l’associació de concessionaris, en cas d’existir.
e. El tècnic municipal responsable del servei del mercat, que actuarà com a Secretari de la
Comissió.
f. En funció dels temes a tractar, la Comissió podrà demanar la participació dels regidors o tècnics
municipals responsables.
13.2. La comissió es reunirà com a mínim un cop l’any. No obstant, a iniciativa de la presidència o
a petició de qualsevol dels altres membres, es podran realitzar les reunions extraordinàries que es
considerin oportunes, que s’hauran de convocar amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.
13.3.

La comissió de seguiment té les següents funcions:

a. Vetllar pel correcte funcionament i gestió del mercat.
b. Formulació de propostes d’actuació amb l’objectiu de millorar la gestió del servei.
c. Proposar plans de millora, de manteniment, modificació de les instal·lacions o reparacions, i
seguir-ne l’execució.
d. Participació i consulta en tots aquells aspectes que afectin al mercat.
e. Altres funcions que li puguin ser encomanades per part de l’òrgan competent.
Article 14. L’associació de paradistes
14.1. Els titulars de les unitats comercials es podran constituir legalment en associació privada,
amb funcions de representació col·lectiva i de col·laboració amb l’Ajuntament, amb la finalitat de
millora del servei i l’organització del Mercat. L’associació s’haurà de constituir d’acord amb la
legislació catalana sobre associacions. El president d’aquesta haurà de comunicar a l’Ajuntament el
contingut dels estatuts i la composició de la junta de govern que resulti escollida.
14.2. L’adhesió a l’associació tindrà caràcter voluntari. Únicament, la condició de titular d’una
parada comportarà el dret a ser membre de l’associació.
14.3.

Seran funcions de l’associació de paradistes:

a. Defensar els interessos comuns dels titulars de les parades del Mercat.
b. Mantenir la relació amb l’Ajuntament i els òrgans del mateix, sobretot allò que es refereixi al
Mercat i pugui afectar a la generalitat de concessionaris o a un grup d’aquests.
c. Proposar les mesures que consideri convenients per millorar el funcionament del Mercat.
d. Promoure i impulsar comercialment el Mercat així com adoptar mesures que tendeixin a
l’increment de la qualitat i la competitivitat.
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CAPÍTOL III. INSTAL·LACIONS.
Article 15. Definició dels tipus d’instal·lacions.
El Mercat Municipal Puigmercadal disposa de les instal·lacions i espais que es defineixen en aquest
article, que queden degudament delimitades en el plànol que figura com annex 1.
a. Els llocs de venda o mòduls són els espais destinats a l’expedició de productes en que es divideix
la planta principal del mercat, subjectes a ús privatiu per part dels titulars corresponents. El
nombre de llocs de venda existents és de 116, els quals s’han d’ajustar a les activitats i
denominacions establertes, d’acord al que es preveu en el capítol VIII.
b. Les unitats comercials poden estar formades per un o diversos mòduls d’un mateix titular, sense
separació física entre ells, i en els que l’activitat es desenvolupa com a una sola unitat de negoci i
amb un sol punt de pagament. La distribució de les parades serà la que es reflectirà en un plànol
actualitzat.
c. Els locals comercials situats fora de la planta principal, que tenen caràcter complementari a
l’activitat del mercat, com són l’autoservei (planta baixa) i el bar-restaurant i els locals de l’altell
(planta entresòl).
d. El moll és l’espai destinat exclusivament a la càrrega i descàrrega de mercaderies per part dels
vehicles de proveïment del mercat.
e. Les cambres frigorífiques, situades a la planta -1 i que poden ser de conservació o de congelació
segons el nivell de fred que generen, són espais tancats d’ús comunitari per al dipòsit d’articles
destinats a la venda al públic en el mateix mercat que s’hagin de mantenir en condicions
especials de conservació. Existeixen 7 cambres de conservació i 1 cambra de congelació. Les
cambres s’identifiquen en el plànol annex segons el tipus de producte a que es destinen.
f. Els obradors, situats a la planta -1, són instal·lacions auxiliars destinades a l’especejament i
l’elaboració de productes per a la venda en el propi mercat. El mercat disposa de 5 obradors, 4
dels quals són d’ús privatiu i 1 d’ús comunitari.
g. Els magatzems són els espais tancats d’ús privatiu aptes per al dipòsit de gèneres de tota mena
destinats a la venda al públic en el mateix mercat. Existeixen 4 magatzems a la planta +2,
identificats amb les lletres A, B, C i D; i 1 magatzem a la planta +1 identificat amb la lletra E.
h. L’oficina situada a la planta baixa, que ubica les dependències de la direcció, el personal
administratiu i serveis de recepció i atenció al públic.
i. El dipòsit de deixalles es realitza entre el magatzem de la planta baixa i l’espai exterior que ocupa
la compactadora.
Article 16. Realització d’obres.
16.1. Els titulars de les diferents unitats i elements d’ús privatiu podran realitzar les obres de
condicionament, adaptació i conservació necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.
16.2. Serà necessària la prèvia autorització administrativa per a la realització d’obres i instal·lacions
als elements d’ús privatiu segons la normativa municipal pertinent. Una vegada obtinguts els
permisos corresponents, el titular haurà de comunicar a la direcció del mercat la data d’inici de les
obres amb una antelació mínima de 10 dies.
16.3. La direcció del mercat autoritzarà en cada cas l’horari de realització de les obres, i en farà el
seguiment als efectes de comunicar a l’òrgan municipal competent les possibles incidències que es
produeixin. Les obres, excepte les d’emergència, s’hauran de fer fora de l’horari comercial.
16.4. L’execució de les obres serà a càrrec exclusiu dels concessionaris, i no atorgarà cap dret
d’indemnització en el cas de finalització de la concessió.
16.5. Totes les obres i instal·lacions realitzades i que restin unides de forma permanent a l’immoble
del mercat, romandran de propietat municipal. S’entendrà que les obres i instal·lacions resten unides
de forma permanent quan no puguin separar-se o desmuntar-se sense el deteriorament de l’immoble.
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Article 17. Mobiliari i equipaments.
Els titulars podran instal·lar a l’espai o unitat objecte d’utilització el mobiliari i equipament necessari
pel desenvolupament de l’activitat. Aquests tindran la consideració de béns mobles propietat dels
titulars respectius, de manera que, extingit el dret, podran retirar-los, sempre i quan no comporti un
greuge per a les instal·lacions municipals.

CAPÍTOL IV. ADJUDICACIÓ DELS ESPAIS I PERSONALITAT DELS TITULARS
Secció I. Règim de concessió
Article 18. Naturalesa de l’adjudicació.
L’autorització de l’Ajuntament per la utilització dels diferents espais del mercat municipal, implica un
ús privatiu inherent a l’afectació dels béns de domini públic, i està subjecta a concessió
administrativa. La concessió, que podrà comprendre un o varis espais, s’adjudicarà a un sol titular.
Article 19. Objecte de la concessió.
19.1. L’objecte de la concessió és el dret a utilitzar, amb caràcter exclusiu, la unitat o element
objecte de la concessió, amb l’obligació de destinar-lo a l’activitat que per a cada tipus d’element
preveu aquest reglament.
19.2. El dret de concessió de l’ús privatiu d’un element o unitat comporta també el dret a utilitzar els
elements d’ús comú del mercat.
19.3. El concessionari assumeix la gestió i l’explotació sota el seu propi risc i ventura de l’activitat
econòmica desenvolupada a la unitat objecte de concessió, i aporta els mitjans personals, materials i
tècnics necessaris.
Article 20. Titularitat de les concessions
20.1. Podran ser titulars de les concessions les persones físiques o jurídiques de nacionalitat
espanyola amb plena capacitat jurídica i d’obrar; també, les persones amb nacionalitat d’un altre país
de la Unió Europea o d’un tercer país amb permís de residència i treball, sempre que tinguin plena
capacitat jurídica i d’obrar.
20.2.
dret.

L’activitat o l’ús que atorga el dret de concessió ha de ser exercida directament pel titular del

20.3.

No es permet sota cap concepte el sotsarrendament o la subcontractació dels drets atorgats.

Article 21. Adjudicació dels drets de concessió.
21.1. Les concessions administratives sobre els llocs de venda o altres espais d’ús privatiu
s’atorgaran a través dels procediments de licitació establerts en la legislació de contractes del sector
públic. Els criteris d’adjudicació es concretaran en el corresponent plec de condicions.
21.2. Un cop s’hagi adjudicat la concessió, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, el titular haurà
d’obtenir les autoritzacions municipals d’obres i/o activitats que siguin necessàries.
Article 22. Limitacions a l’adjudicació de les concessions.
22.1. No es podrà optar a l’adjudicació de les concessions, tant originàriament com per raó de
cessió, en els casos següents:
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a. Les persones que incorrin en algun dels supòsits de prohibició de contractar establerts en la
legislació de contractes del sector públic
b. Les entitats i comunitats de béns que no tinguin reconeguda personalitat jurídica d’acord amb la
legislació vigent.
c. En el cas dels menors d’edat o els majors d’edat incapacitats, només podran succeir el titular en
cas de defunció d’aquest, sempre i quan estiguin autoritzats pels seus representants legals.
d. Els qui, havent estat concessionaris, hagin perdut la concessió com a resultat de l’aplicació d’una
sanció molt greu, tret que hagin estat rehabilitats.
e. Quan s’origini una situació de concentració empresarial excessiva contrària al principi de lliure
competència. En aquest sentit, cap concessionari podrà ser titular de més del 50% dels llocs de
venda d’un mateix sector, atenent a la definició que es fa al capítol sobre activitats; llevat que es
donin les situacions següents:
- Que dins de l’any precedent hagués quedat vacant el concurs convocat per a l’adjudicació del
lloc de venda.
- Per adjudicació del lloc a favor del titular d’una unitat comercial contigua, d’acord al que es
preveu a l’article 22.
22.2. Als efectes de determinar el percentatge del 50% previst a l’apartat e. anterior, es sumaran el
percentatges de les societats mercantils que pertanyin a un mateix grup empresarial. Es considerarà
que dues o més societats formen part d’un grup empresarial si qualsevol d’elles té una participació
superior al 25% en el capital social de l’altra o bé estan participades per una mateixa tercera societat
o persones físiques amb percentatges superiors al 25%.
Secció II. Règim d’autorització
Article 23. Autorització del concessionari.
23.1. En el supòsit de gestió indirecta del servei, l’Ajuntament podrà encarregar a l’adjudicatari del
servei gestor les funcions d’assignació a tercers d’un dret d’us sobre els llocs de venda i elements
accessoris del mercat, segons les condicions fixades en aquest Reglament i en el corresponent plec
de clàusules.
23.2. El termini màxim de vigència d’aquestes autoritzacions serà de deu anys prorrogables. En cas
que aquesta vigència superi la del contracte de gestió del servei, la nova entitat gestora haurà de
subrogar-se en les condicions i pactes acordats entre les persones autoritzades i l’anterior gestora del
servei. En qualsevol cas, la durada d’aquestes autoritzacions no podrà sobrepassar la data de 28 de
febrer de 2036.
23.3. A aquestes autoritzacions els seran d’aplicació les normes establertes en aquest Reglament,
les prescripcions contingudes en el plec de clàusules regulador del contracte de gestió del servei
públic del mercat així com les clàusules reguladores de la relació entre l’entitat gestora autoritzat.
23.4. En qualsevol cas l’Ajuntament ostentarà les facultats d’organització, supervisió, inspecció i
control, sancionadores i tarifàries d’aquestes autoritzacions i totes aquelles altres que li puguin
correspondre en aplicació de la normativa de règim local.
Article 24. Objecte.
24.1. L’objecte de l’autorització és el dret a utilitzar, amb caràcter exclusiu, la unitat o element objecte
d’autorització, amb l’obligació de destinar-lo a l’activitat que per a cada tipus d’element preveu aquest
Reglament.
24.2. Aquesta autorització també comporta el dret a utilitzar els elements d’ús comú del mercat,
sempre i quan així s’hagi previst en el corresponent plec de clàusules.
24.3. La persona autoritzada assumeix la gestió i l’explotació sota el seu propi risc i ventura de
l’activitat econòmica desenvolupada a la unitat objecte de cessió, i aporta els mitjans personals,
materials i tècnics necessaris.
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Article 25. Titularitat de les autoritzacions.
25.1. Podran ser titulars de les autoritzacions les persones físiques o jurídiques de nacionalitat
espanyola amb plena capacitat jurídica i d’obrar; també, les persones amb nacionalitat d’un altre país
de la Unió Europea o d’un tercer país amb permís de residència i treball, sempre que tinguin plena
capacitat jurídica i d’obrar.
25.2. L’activitat o l’ús ha de ser exercida directament pel titular de l’autorització.
25.3.

No es permet sota cap concepte el sotsarrendament o la subcontractació dels espais cedits.

Article 26. Procediment d’autorització
26.1. El procediment d’assignació de les diferents unitats comercials o elements accessoris serà el
fixat en el plec de clàusules regulador del contracte de gestió indirecta del servei de mercat. En
qualsevol cas haurà de respectar els principis establerts en la legislació de contractes del sector
públic com són el principi de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no
discriminació.
26.2 Un cop s’hagi adjudicat l’espai, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, el titular haurà d’obtenir
les autoritzacions municipals d’obres i/o activitats que siguin necessàries.
26.3. El procediment d’assignació de l’espai requerirà autorització prèvia de l’Ajuntament. A aquest
efecte l’entitat gestora del servei realitzarà els actes de tràmit necessaris i sol·licitarà a l’Ajuntament
l’autorització, la qual que es formalitzarà a través de l’oportuna Resolució. Això no obstant els efectes
del silenci seran positius en el sentit de que si transcorreguts quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la presentació de la sol·licitud en el registre de l’Ajuntament aquest no ha dictat la
corresponent resolució, s’entendrà autoritzada l’assignació de l’espai per silenci administratiu.
26.4. El titulars de les autoritzacions també estran subjectes a les limitacions d’adjudicació
establertes en l’article 22 d’aquest Reglament

CAPÍTOL V. RÈGIM JURÍDIC
Secció I. Règim de les concessions
Article 27. Naturalesa de les unitats objecte de concessió.
És principi bàsic que les unitats objecte de la concessió tenen la consideració de domini públic afecte
al servei públic del mercat. Les característiques del servei públic de mercat al qual està afecta són
lliurement modificables per l’Ajuntament per motius d’interès públic.
Article 28. Potestats fiscalitzadores i sancionadores.
28.1. L’Ajuntament podrà fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local pot
inspeccionar el servei, l’ús, les obres, les instal·lacions, els locals, i la documentació relacionada amb
l’objecte de la concessió i dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.
28.2. L’Ajuntament podrà imposar al concessionari les sancions pertinents per raó de les
infraccions que hagi comès en la prestació del servei. El titular de la concessió serà el responsable
civil, penal, fiscal i administratiu de les infraccions comeses per ell o pels seus familiars i/o empleats,
d’acord amb la legislació vigent.
Article 29. Rescat dels drets de concessió.
29.1. L’Ajuntament, atenent circumstàncies sobrevingudes, podrà, per raons d’interès públic,
resoldre les concessions abans del venciment del termini. En aquest cas, i en tots aquells que
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comportin l’extinció de la concessió a conseqüència d’una resolució administrativa sense que existeixi
culpa del titular, es donarà audiència a l’interessat i, si s’escau, se l’indemnitzarà pels danys i
perjudicis que s’ocasionin.
29.2. L'interès públic en què es fonamenti el rescat de la concessió ha d’estar justificat tècnicament
i jurídicament en l’inici de l’expedient. Els informes tècnics i jurídics emesos s’han de trametre al
concessionari perquè pugui formular les al·legacions que cregui convenients en defensa dels seus
drets.
Article 30. Intervenció de la concessió.
30.1. Si per causes imputables al concessionari se’n deriva una pertorbació del servei públic o es
produeix una lesió als interessos dels usuaris i l’administració no decideix la resolució de la
concessió, aquesta pot acordar intervenir l’activitat fins que aquelles causes desapareguin.
30.2. La intervenció de l’activitat té caràcter sancionador quan suposi una reacció de l’ens
concedent enfront d’un incompliment contractual greu imputable al concessionari. Quan el servei
públic sigui pertorbat per causes fortuïtes o de força major que el concessionari no pugui superar pels
seus propis mitjans, l’actuació substitutòria de l’ajuntament no tindrà caràcter sancionador.
30.3. La circumstància o el fet que determina la intervenció de l’activitat ha de ser acreditat en un
informe tècnic que adverteixi de la situació de la pertorbació o de la lesió que posa en perill la bona
prestació del servei. Aquest informe, juntament amb la resolució d’iniciació de l’expedient, s’ha de
traslladar al concessionari perquè, en el termini de quinze dies, al·legui el que consideri convenient
als seus interessos.
Secció II. Règim de les autoritzacions
Article 31. Unitats objecte d’ús
L’autorització per a l’ús de les diferents unitats comercials atorga a la persona autoritzada un dret d’ús
sobre l’espai o espais adjudicats. Aquest ús no pot contradir aquest Reglament ni la resta de
normativa estatal, autonòmica o local que sigui d’aplicació, així com tampoc les estipulacions que es
puguin preveure en el corresponent plec de clàusules.
En qualsevol cas, aquest ús haurà d’adequar-se a l’ús general del servei de mercat municipal sense
que pugui destinar-se a cap altre ús no previst en aquest Reglament.
Article 32. Potestats fiscalitzadores i sancionadores.
32.1. L’Ajuntament, amb la col·laboració de l’empresa adjudicatària del servei, podran fiscalitzar la
gestió i l’ús que realitzin les persones autoritzades. Aquest efecte podran inspeccionar el servei, l’ús,
les obres, les instal·lacions, els locals i la documentació relacionada amb l’espai objecte de cessió.
32.2. Correspondrà a l’Ajuntament la facultat per imposar ordres per mantenir o restablir la situació
física alterada o la prestació del servei.
32.3. També correspondrà a l’Ajuntament imposar a les persones autoritzades les sancions
pertinents per raó de dels infraccions comeses en la prestació del servei. Els titulars d’aquestes
autoritzacions seran els responsables civil, penal, fiscal i administratiu de les infraccions comeses per
ells o pels seus familiars i/o empleats, d’acord amb la legislació vigent.
Secció III. Extinció i revocació de les concessions i autoritzacions
Article 33. Supòsits d’extinció.
33.1. Les concessions i autoritzacions s’extingeixen en els supòsits següents:
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a. Per venciment del termini i de les pròrrogues atorgades.
b. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada o per la impossibilitat sobrevinguda en
la prestació per causa no imputable a les parts.
c. Per renúncia expressa i escrita del titular, o per mutu acord.
a) Per qualsevol de les causes que regulen el contracte administratiu de la concessió o bé les
establertes en el plec de condicions regulador del contracte de gestió o del document
regulador de la relació entre l’entitat gestora i persona autoritzada
d. Per revocació de la concessió o autorització
e. Per resolució judicial.
f. Per declaració de concurs o declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
g. Per dissolució de la societat titular
h. Per mort o incapacitat sobrevinguda del titular, llevat dels casos previstos en el Capítol VI.
i. Sanció ferma en aplicació del règim disciplinari i sancionador establert en aquest Reglament
j. Manca de pagament del preu del contracte de concessió, dels tributs locals o de les tarifes
que graven l’ocupació de l’espai.
k. La supressió del servei públic per raons d’interès públic
l. Per defunció del titular, llevat dels casos previstos en el Capítol VI.
33.2. En extingir-se la concessió o l’autorització els titulars hauran de deixar lliures, buits, nets i a
disposició de l’Ajuntament els llocs de venda, cambres, obradors, magatzems i tots quants objectes
hagin estat objecte d’utilització en l’exercici dels seus drets. En altre cas, l’Administració Municipal
podrà acordar i executar, per si mateix, el llançament per via administrativa.
33.3. Els llocs de venda declarats vacants com a conseqüència de l’extinció de les concessions
seran adscrits a l’entitat gestora del servei a l’efecte de tramitar les oportunes autoritzacions d’ús,
d’acord amb el règim previst en aquest Reglament.
Article 34. Supòsits de revocació.
34.1. Les concessions i autoritzacions podran ser revocades, sense dret a indemnització ni a
compensacions de cap mena, en els supòsits següents:
a. Per no comunicar en el termini d’un any o en el termini fixat en la possible pròrroga la
transmissió del lloc de venda en el supòsit de transmissió “mortis causa”.
b. Haver estat condemnat mitjançant resolució ferma de l’autoritat competent per incompliment
de les condicions sanitàries i de salut que comporten un risc molt greu per a les persones.
c. Per manca de pagament de les quotes corresponents a tres mensualitats dins el termini d’un
any.
d. Per raons d’interès públic degudament acreditades en l’expedient.
34.2.

Podran ser objecte de revocació com a sanció, sense dret a indemnització ni compensacions
de cap mena, les infraccions següents:

a. El deteriorament intencionat dels elements constructius o instal·lacions del mercat
b. La cessió del dret de concessió o autorització sense autorització de l’Ajuntament o de l’entitat
gestora del servei
c. L’arrendament o sots-contractació d’unitats comercials, magatzems o cambres frigorífiques.
d. L’abandonament del lloc per un temps superior a un mes. S’entén per abandonament del lloc,
no efectuar-hi cap activitat, havent estat requerit per fer-ho.
e. La reincidència en la comesa de faltes molt greus dins el període d’un any.

CAPÍTOL VI. TRANSMISSIÓ DELS DRETS
Article 35. Règim general.
35.1. Les concessions administratives i autoritzacions són transmissibles inter vivos o mortis causa,
d’acord amb el que disposen els articles següents i prèvia autorització municipal.
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35.2. L’Ajuntament podrà autoritzar la transmissió a tercers pel temps que resti fins a la finalització del
termini de la concessió o autorització o de llur prorroga, sempre i quan el nou titular reuneixi les
condicions que exigeix aquest Reglament, el plec de clàusules o el document regulador entre l’entitat
gestora i persona autoritzada.
35.3 El procediment de transmissió de les autoritzacions requerirà aprovació de l’entitat gestora del
servei i autorització prèvia de l’Ajuntament. A aquest efecte l’entitat gestora del servei elaborarà els
actes de tràmit necessaris i sol·licitarà a l’Ajuntament l’autorització, la qual es formalitzarà a través de
l’oportuna Resolució expressa. Això no obstant els efectes del silenci seran positius en el sentit de
que si transcorreguts quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud
en el registre de l’Ajuntament aquest no ha dictat la corresponent Resolució, s’entendrà autoritzada la
transmissió de l’espai per silenci administratiu.
35.4. En cap cas la transmissió o traspàs de la concessió o autorització suposarà una novació o
nova adquisició de drets diferents dels continguts al títol concessional o a l’autorització. Especialment
s‘exigeix que el nou titular s’obligui a continuar venent els mateixos articles que el seu antecessor en
el lloc de venda. El nou titular se subroga en els drets i obligacions inherents a la concessió o a
l’autorització.
Article 36. Transmissió “mortis causa”.
36.1. En cas de defunció, si hi ha testament o algun altre acte d’última voluntat, es transmetrà la
concessió o autorització a favor de qui resulti ser l’hereu del titular o legatari, o a favor de qui li sigui
deferida per qualsevol altre títol successori. Si no hi ha disposicions testamentàries, la concessió o
autorització es transmetrà d’acord amb la legislació successòria vigent.
36.2. Si el títol sobre el lloc de venda es transmet mortis causa pro-indivís a dues o més persones,
els beneficiaris en el termini d’un any des de la defunció, han de determinar i comunicar a
l’Ajuntament el nom de qui ha de succeir al difunt en la titularitat del lloc de venda, amb l’advertiment
que, si no es fa això, perdrien tot dret que els pugui pertocar.
36.3. Els hereus o legataris disposaran del termini d’un any, a comptar a partir de la defunció del
titular, per sol·licitar la transmissió. Aquest termini podrà ser prorrogat per un termini igual o superior,
prèvia petició justificada dels interessats. Transcorregut aquest termini o de les possibles pròrrogues,
l’interessat perd tots els drets sobre el lloc de venda, que reverteix a l’Ajuntament.
36.4. La justificació de la transmissió requereix la presentació en el termini esmentat, dels
documents següents:
a. Certificat de defunció del causant
b. Certificat del Registre d’actes d’última voluntat
c. Testimoni literal de l’acte resolutori d declaració d’hereus ab intestato o testament del causant
Tot això sens perjudici que en el successor concorrin els requisits necessaris per a ser titular del lloc
de venda.
36.5.

En els casos de minoria d’edat s’estarà allò que disposi a aquest efecte el Codi Civil.

Article 37. Transmissions inter vivos
37.1. Per actes inter-vivos podrà autoritzar-se la cessió de la concessió o autorització a favor de
tercers, amb subjecció a les següents condicions:
a. Que el cedent sigui el titular legítim del dret i hagi explotat més d’un any l’espai objecte de la
concessió o autorització, llevat dels casos en que el cedent hagués esdevingut titular a
conseqüència d’una transmissió mortis-causa.
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b. Que el cessionari reuneixi les condicions per ser titular fixades en aquest Reglament i en les
disposicions sobre contractació administrativa aplicable.
c.

Que el cedent i cessionari estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions amb Hisenda,
Seguretat social i amb l’Ajuntament de Manresa.

d. En cas que el cedent tingui la titularitat de la concessió o autorització sobre magatzems, atès el
caràcter complementari d’aquests, no podrà transmetre únicament la titularitat de la concessió o
autorització de les parades i(o dels locals comercials. La transmissió de tots els espais, principals
i complementaris, s’ha d’efectuar en el mateix moment.
37.2.

Per sol·licitar l’autorització municipal a la cessió caldrà presentar la documentació següent:

a. Escrit de sol·licitud, conjunt de cedent i cessionari, en el qual es manifesti la conformitat en la
cessió dels drets de la concessió.
b. Còpia compulsada dels NIF respectius.
c.

En cas de societats o persones jurídiques, les escriptures de constitució de la societat, de
designació de càrrecs i certificació dels administradors acreditativa dels titulars del capital social.

d. En cas de gestió indirecta del servei, document acreditatiu d’estar al corrent de pagament de les
seves obligacions amb l’adjudicatària del servei.
e. Certificats positius de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social, conforme el titular i el
cessionari es troben al corrent de pagament.
f.

Declaració responsable del cessionari de que reuneix els requisits previstos per a l’adjudicació de
les concessions, recollits en l’article 20 d’aquest Reglament i de no estar comprés en cap de les
limitacions a l’adjudicació de l’article 22 així com tampoc no estar comprés en cap de les causes
d’incompatibilitat o prohibició de contractar amb les administracions públiques.

37.3. L’autorització de la cessió dels drets de la concessió o autorització estarà condicionada a que
el cedent i cessionari estigui al corrent de les seves obligacions amb Hisenda, Seguretat Social i amb
l’Ajuntament de Manresa. A aquest efecte, el sol·licitant haurà d’aportar certificats positius de
l’Agència Tributària i de la Seguretat Social. L’acreditació d’estar al corrent de les obligacions amb
l’Ajuntament de Manresa es sol·licitarà d’ofici pel propi Ajuntament al Servei de Tresoreria.

CAPÍTOL VII. DRETS I DEURES DELS TITULARS.
Article 38. Drets dels titulars.
38.1. Correspon als titulars de les concessions i autoritzacions el dret a utilitzar els béns de servei
públic necessaris per poder dur a terme les seves activitats en la forma establerta. La corporació i
l’entitat gestora del servei els atorgarà la necessària protecció per a que puguin prestar degudament
el servei.
38.2.

Els titulars gaudiran dels drets següents:

a. Utilitzar les instal·lacions objecte de concessió i autorització fins al venciment del seu títol.
b. Realitzar, prèvia autorització de l’Ajuntament, les obres i instal·lacions en els espais adjudicats
necessàries per al desenvolupament de l’activitat, amb subjecció al que s’estableix als articles 16
i 17
c. Contractar els treballadors/es que necessitin per explotar la unitat comercial, amb subjecció a la
legislació laboral vigent i donant-ne compte a la direcció del mercat.
d. Cedir els seus drets sobre la titularitat de la concessió o autorització en la forma i les condicions
descrites en el capítol VI d’aquest reglament.
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e. Ser membre de l’associació de concessionaris del mercat, en cas d’existir, per a la defensa dels
seus interessos de la forma que creguin més convenient.
f. Formar part dels òrgans de participació del mercat a través de l’associació de concessionaris i la
Comissió de seguiment.
Article 39. Obligacions dels titulars.
39.1. Són obligacions dels titulars les que estipuli la normativa legal que afecti la seva activitat, el
contracte de concessió, les condicions de l’autorització, aquest reglament i les instruccions que rebin
de la direcció o de l’autoritat municipal competent.
39.2.

Seran obligacions dels titulars, amb caràcter enunciatiu i no limitador, les següents:

a. Prestar l’activitat amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ens local. Cap unitat
comercial podrà romandre tancada durant el període i l’horari d’obertura establert.
b. Fer-se càrrec de la conservació i manteniment de la unitat i/o instal·lacions adjudicades.
c. No alienar béns que hagin de revertir a l’ens local ni gravar-los, llevat d’autorització expressa
d’aquell.
d. Instal·lar els comptadors de registre individual de consum elèctric i d’aigua.
e. Comunicar a la direcció del mercat la relació de treballadors/es als efectes d’obtenció de la
targeta de venedor/a. Només podrà exercir la venda qui disposi de l’esmentada targeta.
f. Mostrar, quan així li ho requereixi la direcció o l’autoritat municipal, la documentació relacionada
amb la concessió o autorització, amb l’activitat que s’hi desenvolupi, i la relativa a les relacions
laborals del personal que hi treballi.
g. Etiquetar degudament els productes i indicar-ne el preu i l’origen d’acord amb la normativa vigent.
h. Respondre dels danys a tercers que es derivin de l’exercici de l’activitat.
i. Fer servir els espais i instal·lacions adjudicats únicament per a la venda, dipòsit o manipulació de
les mercaderies i objectes del seu negoci i l’activitat pròpia del mercat. Queda absolutament
prohibida la utilització de cambres i magatzems per al dipòsit de productes que no estiguin
destinats a la venda en el propi mercat.
j. Posar a disposició de la direcció del mercat, sempre que ho sol·liciti, els articles destinats a la
venda, acceptant el reconeixement d’aquests i, en el seu cas, la inutilització si la direcció
considera que poden ser nocius, a l’espera de la intervenció de la inspecció veterinària.
k. Tenir cura que els respectius llocs estiguin nets, lliures de residus i embalatges i en perfectes
condicions higièniques i de presentació. Mantenir una neteja acurada de les instal·lacions
generals utilitzades. No fer ús d’objectes, estris o recipients que puguin causar mal efecte al
públic.
l. Amb especial rigor s’exigirà el compliment de la normativa en matèria de seguretat alimentària,
traçabilitat, tot el referent al dipòsit, conservació i manipulació dels aliments, i gestió de residus.
L’exercici de l’activitat de venda per part dels titulars dels llocs de venda i els seus treballadors es
practicarà conforme a la normativa sectorial vigent.
m. Dur roba exclusiva per a la feina i mantenir un aspecte personal acurat, des del punt de vista
d’higiene i de vestuari.
n. Observar el tracte més correcte entre sí, amb el públic, la direcció i el personal del mercat, i amb
aquells que representin l’autoritat competent, sense en cap cas proferir crits ni ocasionar
incidents.
o. Satisfer les quotes i altres exaccions que corresponguin, en els terminis establerts.
p. Respondre patrimonialment pels danys i perjudicis que el titular o els treballadors empleats
ocasionin en els béns objecte del dret de concessió o autorització, i en les instal·lacions generals
de l’edifici del mercat.
q. Respondre patrimonialment per danys, sostraccions o deterioraments de mercaderies i de les
instal·lacions pròpies dels espais sobre els que té drets.
r. Complir les altres obligacions que resultin d’aquestes ordenances i les instruccions de la direcció
del mercat.
s. Deixar convenientment guardades les guies dels tancaments de les parades, de manera que no
puguin quedar en els passadissos o zones d’accés del públic, ni ocasionar cap perill. També,
tenir cura de l’estat de neteja de l’entorn immediat de la parada.
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CAPÍTOL VIII. ACTIVITATS I DENOMINACIONS DELS LLOCS DE VENDA.
Article 40. Criteris generals per a l’exercici d’activitats.
40.1
Els llocs de venda s’ajustaran a les activitats que es consignen en aquest capítol i en cada un
d’ells, segons la seva classe, es podrà expendre únicament i exclusiva els articles autoritzats per
aquesta activitat. Cada lloc de venda tindrà una única activitat assignada i no es permet lliurement el
canvi d’aquesta. El conjunt d’activitats s’ajustaran a les proporcions generals del “mix comercial” del
mercat especificat en aquest capítol.
40.2
S’entén per “activitat” el conjunt d’articles i productes de naturalesa similar que està autoritzat
a vendre cada lloc de venda. Les activitats s’agrupen en “sectors”, per grans grups de productes
afins.
40.3 Una mateixa unitat comercial podrà compaginar llocs de venda amb activitats diferents, sempre i
quan aquestes pertanyin a un únic sector i la normativa tècnico sanitària ho autoritzi.
Article 41. Definició de sectors i activitats a la planta principal del mercat.
41.1. La relació de sectors, activitats i els articles de venda autoritzats a cada activitat, és la següent:
I.

Sector FRESC BLAU: Productes alimentaris que provinguin del mar o aigües fluvials, altres
productes provinents d’aqüicultura, en diferents formes de conservació o tractament. Inclou les
següents activitats:

a. Peixateria, marisqueria: Venda de peix i marisc fresc i congelat. Comprèn la venda de tota mena
de peix, crustacis, mariscs i cefalòpodes.
b. Conserves de peix: Tota mena de peix salat, sec o remullat, fumat, o amb salmorra; els mateixos
productes en conserva.
c.

Altres productes del mar: Algues fresques o en conserva; altres productes d’origen marí.

II. Sector FRESC VERMELL: Productes carnis, altres aliments d’origen animal i derivats, en
diferents formes de conservació o tractament. Inclou les següents activitats:
a. Carnisseria: Tota mena de carn de bou, vaca, vedella, moltó, ovella, xai, cabrit, toro, cavall i
poltre, en les seves diferents modalitats (filetejat, trossejat, picat, etc.). A les instal·lacions
s’establirà la convenient separació entre els diversos tipus de carn, d’acord amb les disposicions
sanitàries vigents.
b. Menuts: Despulles i vísceres de bestiar boví, oví i cabrum, fresques, refrigerades o congelades,
en les seves diferents formes de presentació.
c.

Polleria, caça i ous: Carns i despulles d’aus, conills, caça menor en general; cargols; foie fresc;
embotits d’au crus, assecats o cuits; tota classe d’ous; productes derivats dels ous, ovoproductes
(sec, concentrat, pasteuritzat, esterilitzat, congelat, ultracongelat). Els ous i derivats hauran
d’estar convenientment separats dels productes carnis.

d. Cansaladeria, embotits i formatges: Carn de porc fresca o salada, cansalada, menuts del porc;
embotits frescos, assaonats i cuits, patés, pernils, llard i tota la resta de productes del porc,
inclosos els preparats de carn de porc, frescos i adobats; gelatines, patés, llardons, foie gras;
mantegues i formatges.
III. Sector FRESC VERD: Productes alimentaris d’origen vegetal, a excepció dels elaborats propis de
fleca i pastisseria, en diferents formes de conservació i tractament. Les activitats incloses són:
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a. Fruites i verdures: Tot tipus de fruites, verdures i hortalisses fresques, en saó, refrigerades i
seques; patates i altres tubercles; bolets; alls i cebes; cargols; fruits secs; sucs de fruita naturals.
També inclou els productes de “quarta gamma”, que són productes vegetals nets, tallats i
envasats, formats per verdures i hortalisses barrejades, llestes pel seu consum. No inclou les
conserves vegetals.
b. Herbolari i dietètica: Tot tipus d’herbes i plantes medicinals, aromàtiques, i per a infusions;
espècies; mel; tota classe de productes elaborats per a règim, envasats i enregistrats com a tals
productes en el registre oficial corresponent, que a més dels seus valors nutricionals tinguin
funcions terapèutiques.
c.

Llegums, fruits secs i cereals: Llegums precuits, precuinats, cuits, secs i en remull; gra, arròs i
tota mena de cereals i les seves farines; tot tipus de fruits secs i fruita confitada; pastes per a
sopa; cafè, sucre, cacau i els seus derivats; dolços, neules, pastes seques, galetes, coques i
pastisseria industrial; caramels i bombons; productes d’aperitiu tipus “xurreria” com patates
fregides, cotnes, ganxets i similars.

IV. Sector FRESC BLANC: Productes de fleca, pastisseria, rebosteria i derivats lactis. Les activitats
que inclou són:
a. Pa i pastisseria amb degustació: Tota classe de pa comú o especial, productes de massa de pa;
productes de pastisseria artesana, confiteria, brioixeria i rebosteria dolça i salada; neules,
caramels, bombons, dolços, torrons, pastes, pastes de full, galetes; cacau, xocolata i els seus
derivats; massapans. El servei de degustació, en el seu cas, es podrà complementar amb els
següents articles: pa farcit, pastisseria ordinària farcida o recoberta d’altres productes alimentaris;
farines de blat i galetes; llet esterilitzada i gelats; productes derivats del cacau, cafè i infusions;
begudes refrescants; caramels, xiclets i altres productes afins. Amb la instal·lació adequada,
s’autoritza la cocció de productes semielaborats.
b. Lleteria i formatgeria: Llets i derivats lactis; nata fresca, iogurts, llets fermentades, formatge fresc i
madurat, flams, mantegues, margarines i cremes; gelats, sorbets i altres derivats de la llet
congelats; orxates i granissats.
V. Sector CONSERVES: Tota classe d’aliments en diferents formes de conservació, ja sigui seca,
envasada o refrigerada. Les activitats que inclou són:
a. Pesca salada, olives i conserves: Tota classe de peix salat, sec, en remull, en salmorra, fumat,
dessecat, i en conserva, no envasats; olives preparades o amanides; confitats de tot tipus i
conserves vegetals; tota mena d’articles animals o vegetals subjectes a procediments de
conservació; gelees i codonyats; conserves de peix; olis comestibles de totes classes.
b. Congelats: Venda de tota classe d’aliments congelats i ultracongelats, envasats i a granel; gelats.
VI. Sector ESPECIALITATS: Qualsevol classe d’aliments en gamma d’alta qualitat i especialització,
nacionals i d’importació, sota les següents activitats:
a. Plats preparats: Tota classe de menjars cuinats i precuinats; altres aliments preparats,
condimentats i rostits.
b. Celler i licors: Comprendrà la venda de tot tipus de caves, licors, vins i aperitius. Tots els
productes es vendran degudament embotellats, envasats o enllaunats, no estant autoritzada la
venda a doll.
c.

Llaminadures: Bombons, caramels, dolços, confits, etc. envasats o a granel.

d. Cafès, infusions i cacau: Cafès, tes i infusions, a granel; cacau, xocolata i derivats; tota mena
d’espècies; pinyons, ametlles i avellanes torrades.
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41.2 L’anterior relació d’articles de venda per les diferents activitats té caràcter enunciatiu i no
limitador. En conseqüència, l’activitat permetrà la venda d’altres productes afins i de naturalesa
similar, malgrat no estiguin inclosos a la descripció de l’activitat.
41.3
L’exercici de les activitats queda condicionat a l’adequació de les instal·lacions de cada lloc
de venda a la normativa tècnico sanitària aplicable, així com a l’obtenció de les preceptives llicències
per a l’exercici de l’activitat.
Article 42. Autorització de noves activitats.
42.1. L’Ajuntament també podrà autoritzar la inclusió de noves activitats no previstes a l’article 41,
prèvia sol·licitud de l’interessat mitjançant projecte i memòria comercial corresponent.
42.2. En el cas de gestió indirecta del servei, l’entitat gestora podrà proposar noves activitats.
Article 43. Servei de degustació.
Les unitats comercials podran prestar servei de degustació com a complementari a l’activitat de
venda, prèvia adequació de les instal·lacions i obtenció de l’autorització tècnico sanitària
corresponent. Els productes de degustació hauran de ser de la mateixa naturalesa que els de venda,
d’acord amb l’activitat autoritzada. La zona de degustació haurà de suposar, com a màxim, el 40% de
l’espai total de la unitat comercial.
Article 44. Servei de menjars precuinats.
44.1
En les activitats corresponents als sectors de fresc blau, vermell i verd, els articles autoritzats
en cada cas es podran vendre també en forma de precuits, precuinats o altre tipus de preparació
culinària, sempre i quan els productes propis de la denominació siguin l’ingredient principal del
producte final.
44.2
La venda dels menjars preparats requerirà l’adequació del lloc de venda i les instal·lacions a
la normativa tècnico sanitària, observar la deguda separació amb la resta d’articles de la unitat
comercial, prèvia obtenció dels permisos d’activitats corresponents. El titular, en cas d’elaboració
pròpia, i els proveïdors hauran de disposar del registre sanitari que autoritzi l’elaboració, distribució i
comerç de menjars preparats.
Article 45. Modalitats de venda.
Com a principi general les parades estan autoritzades a vendre en règim de venda assistida. Només
amb autorització prèvia de l’autoritat municipal, degudament fonamentada, poden passar a vendre en
règim d’autoservei, o mitjançant sistemes de màquines expenedores.
Article 46. El mix comercial.
46.1
El mix comercial, entès com la distribució percentual de parades per cada un dels grans
sectors presents al mercat, és el que es defineix a continuació.
46.2
Per cada sector, la dotació de llocs de venda haurà d’estar compresa entre els màxims i
mínims següents:
Sector
Fresc blau
Fresc vermell
Fresc verd
Fresc blanc
Conserves
Especialitats

Llocs de venda
Mínim
Màxim
15
20
39
53
16
21
6
9
9
12
9
12
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46.3 En qualsevol moment l’Ajuntament podrà modificar el mix comercial per adaptar-lo a les pautes
de consum de la població i atenent a les necessitats del mercat, prèvia audiència a la comissió de
seguiment.
46.4 En cas d’autoritzar-se activitats no alimentàries, d’acord amb el que es preveu a l’article 42, no
podran ser superiors a 8 llocs de venda.
46.5 A més de les activitats relacionades a l’article 41, a la planta principal del mercat s’hi podrà
autoritzar una activitat de bar. Aquest establiment podrà disposar de barra per oferir al públic tot tipus
de begudes, tapes i entrepans.
Article 47. Canvis d’activitat.
47.1
Podrà autoritzar-se a instància de l’interessat el canvi d’activitat dels llocs de venda, sempre
que no s’incompleixin les dotacions màximes i mínimes de l’article 46.2.
47.2 La competència per a autoritzar el canvi d’activitat correspondrà a l’Ajuntament,
47.3 Excepcionalment, es podran autoritzar canvis d’activitat que superin els límits que fixa l’article
46.2. quan hi hagi raons justificades que ho aconsellin motivades per:
a.
b.
c.
d.

Pèrdua de demanda de l’article autoritzat.
Sobresaturació en la venda d’articles determinats.
Incorporació d’articles de venda inexistents en el Mercat.
Ampliació d’un lloc mitjançant l’adquisició del contigu, per unificació de venda, sempre que no es
produeixin les situacions previstes en els apartats a i b.
e. Qualsevol altre aspecte d’interès municipal.
Article 48. Activitats en els locals comercials fora de la planta principal.
48.1. En els locals comercials situats fora de la planta principal del mercat, segons es defineix en
l’article 15, s’autoritzaran les següents activitats, no subjectes a les restriccions establertes a l’article
46.2.
a. Autoservei: Venda d’olis comestibles de totes classes; aigües minerals i medicinals, sidra,
cervesa, malta i tota classe de begudes gasoses i refrescants; pasta per a sopa, extracte de brou
i sopes preparades; sucres, cacaus i succedanis i derivats; xocolates, cafès, fins i tot mòlts i el
seus succedanis; fruites en almívar, codonys i gelees; tota classe d’espècies i salses, envasades;
torrons, mel, galetes, melindros, dolços, neules i pastes seques, d’elaboració industrial; caramels
i fruita seca; tota classe de conserves; llegums i cereals; sal comú o purificada, vinagre, vins i
licors; tota classe de productes congelats; llet i derivats, com gelats, mantegues i margarines,
cremes, formatges frescos i assaonats, iogurt, etc. d’elaboració industrial; tota classe d’articles
per a la neteja i higiene de la llar; articles per a la bugada, articles de perfumeria, productes de
tocador, cosmètics i productes de bellesa i neteja personal; productes per a la neteja en sec; tints
domèstics, aprest de teixits i per a la planxa; insecticides, raticides i altres articles de drogueria,
com pintures, vernissos, etc. Tots els articles s’hauran d’expendre en règim d’autoservei, hauran
d’estar rigorosament envasats i posats a disposició directa dels compradors, sense que es puguin
vendre els productes a granel, ni fraccionar les unitats envasades per a la venda a pes.
b. Bar-restaurant: Venda al públic, en forma de consumició, de tota classe d’articles de menjar i
beure, propis d’un bar i restaurant, i totes aquelles activitats que sense ésser les esmentades,
siguin habituals en un bar o restaurant sempre que disposin dels permisos necessaris; també
hauran de demanar autorització fiscal per les màquines expenedores de tabac i recreatives.
c. Altres serveis i activitats complementàries de no alimentació, no incompatibles amb l’establiment
de mercat municipal, en especial d’articles de compra quotidiana i de proximitat com poden ser
petit parament de la llar, plantes i flors, quiosc, reparació de roba i calçat, còpies de claus,
recollida de bugaderia, etc.
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48.2. Podrà autoritzar-se, a instància de l’interessat, la modificació de les activitats definides a
l’apartat 1 amb la finalitat d’incorporar altres productes no enunciats.

CAPÍTOL IX. HORARIS I CALENDARI.
Article 49. Horari general de funcionament del mercat.
49.1. El calendari laboral, horaris de funcionament, torns de vacances i permisos estan subjectes a
regulació i autorització, amb caràcter obligatori per a tots els llocs i establiments del mercat, amb la
finalitat de garantir en tot moment la prestació del servei públic.
49.2.

L’horari ordinari de prestació del servei es divideix en horari d’activitat i horari comercial.

49.3. L’horari d’activitat comprèn la realització de les diferents tasques i serveis necessaris pel
funcionament del mercat. Aquest horari serà de dilluns a dijous i dissabtes de 6.00 a 20.00 hores, i
divendres i vigílies de festa de 6.00 a 2.00 hores. Totes les activitats i serveis necessaris per a
l’aprovisionament, muntatge de les parades i manteniment del recinte en òptimes condicions de
funcionament, hauran de realitzar-se dins d’aquest horari. L’edifici del mercat romandrà totalment
tancat fora d’aquest horari.
49.4. De forma excepcional la direcció, a petició dels titulars dels llocs de venda, podrà autoritzar
l’ampliació de l’horari màxim anterior per preparar o per retirar els articles de venda, i també per a la
neteja del lloc, si els hagués estat impossible finalitzar-ho a temps.
49.5. L’horari comercial és l’horari d’atenció i venda al públic. Aquest serà de dilluns a dijous de
8.00 a 14.00 hores, divendres i vigílies de festa que no siguin dissabtes, de 8.00 a 20.00 hores, i
dissabtes de 8.00 a 15.00 hores.
49.6. És obligatori donar publicitat de l’horari comercial amb informació ben visible per al públic,
fins i tot amb el mercat tancat.
49.7. La direcció del mercat podrà autoritzar l’ampliació de l’horari comercial per a diades concretes
o dates assenyalades, si hi ha circumstàncies extraordinàries que ho aconsellin (jornades d’alta
activitat comercial, promocions, festius d’obertura permesa, etc.), dins dels límits que permeti la
normativa d’horaris comercials. Aquesta alteració puntual de l’horari ordinari haurà de ser
comunicada a l’ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies.
49.8. Els dies amb horari comercial de matí i tarda, les parades tindran la possibilitat de tancar per
descans del personal de 14.00 a 16.00 hores.
46.9 L’Ajuntament podrà autoritzar, mitjançant resolució, la modificació de dels dies i/o l’horari de
venda al públic establert en aquest article, per a tot el mercat o per algunes activitats determinades,
així com l’horari de funcionament de càrrega i descàrrega per raons comercials, organitzatives o
concurrència amb altres esdeveniments així ho aconsellin.
Article 50 Vacances.
50.1 Les unitats comercials podran gaudir d’un màxim d’un mes de vacances en un sol període, que
comunicaran al director/a del mercat amb un mínim d’un mes d’antelació.
50.2
La direcció del mercat fixarà els torns de vacances, una vegada recollida la proposta de cada
titular de manera que s’asseguri un nivell mínim de servei i oferta comercial del mercat. En aquest
sentit, caldrà garantir que hi hagi oberta, com a mínim, una unitat comercial de cada sector de
producte fresc. La direcció haurà de comunicar a l’ajuntament els torns de vacances establerts.
50.3 En cas que a la direcció li fos impossible garantir la dotació mínima establerta en l’apartat
anterior, per manca d’acord o de disponibilitat per part de tots els titulars d’un mateix sector, la
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direcció resoldrà donant prioritat al concessionari que primer hagués sol·licitat el seu torn de
vacances.
Article 51. Dispensa d’obertura.
51.1
Llevat del període de vacances autoritzat, els titulars vindran obligats a mantenir obert
l’establiment durant tot l’horari comercial.
51.2
Els titulars poden obtenir dispensa d’obertura per part de la direcció del mercat per un màxim
d’una setmana cada tres mesos, sempre i quan sigui per causa justificada. Quan el permís comporti
el tancament per un període superior serà necessària l’autorització municipal vist l’informe de la
direcció.
51.3 La no obertura de la parada en el calendari laboral establert s’entendrà com abandonament de la
unitat comercial i constituirà una infracció disciplinària que pot ser causa de revocació de la
concessió.
CAPÍTOL X. SEGURETAT ALIMENTÀRIA.
Article 52. Facultats d’inspecció en seguretat alimentària.
52.1. Els titulars dels llocs de venda estan obligats a observar estrictament la normativa higiènicosanitària vigent en cada moment, en particular la relativa a higiene i control alimentaris, manipulació
d’aliments, reglamentació tecnicosanitària del comerç d’alimentació, normes d’etiquetatge i
emmagatzematge i tota altra normativa sectorial que els sigui d’aplicació.
52.2. L’administració municipal té la facultat d’inspecció de tots els articles i instal·lacions, i els
titulars no es podran oposar al seu reconeixement ni a la seva inutilització en el cas que siguin
declarats, de resultat de la inspecció sanitària, nocius per a la salut pública.
52.3. Correspondrà a la direcció del Mercat la vigilància del compliment dels requisits que imposa
la normativa de seguretat alimentària dels articles que s’expedeixin o emmagatzemin al mercat. A
aquests efectes, la direcció haurà de:
a. Comprovar aleatòriament la documentació i els registres que ha d’aportar cadascun dels
venedors sobre les especificacions dels aliments que expedeix.
b. Comprovar aleatòriament l’acreditació de la formació dels empleats que manipulin els aliments.
c. Inspeccionar ocularment les condicions higièniques i sanitàries dels llocs de venda, magatzems,
cambres i instal·lacions i altres dependències dels diferents operadors del mercat.
d. En el cas dels productes envasats, comprovar aleatòriament que els articles es troben dins del
període de consum preferent i que, per tant, no es tracta d’articles caducats o oferts més enllà de
la data de consum preferent indicada a l’envàs.
e. Adoptar les mesures cautelars necessàries en cas d’incompliment de la normativa sanitària.
f. Comunicar als serveis municipals de salut les incidències detectades als efectes que aquests, si
ho estimen oportú, dictaminin la destinació o intervenció d’aquells productes que no compleixin
les condicions tècnico-sanitàries adients.
g. Proposar a l’Ajuntament l’inici del procediment sancionador d’acord amb les infraccions que
detecti i acrediti mitjançant l’aixecament de l’acta corresponent.
h. Atendre les denúncies que se li adrecin sobre l’estat o qualitat dels productes venuts al mercat,
prenent les oportunes mesures per evitar els fraus que es puguin cometre i procedint a informar a
l’òrgan municipal competent.
Article 53. Obligacions dels titulars en seguretat alimentària.
53.1
Tot personal de les parades que manipuli aliments haurà de poder acreditar la seva formació
en higiene alimentària i manipulació d’aliments.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

89

53.2
Les bosses i paper destinat a embolcallar tota classe d’aliments haurà de ser nou, net i
especialment autoritzat per ús alimentari.
53.3 Serà responsabilitat dels titulars i els seus empleats no permetre que el públic manipuli els
aliments o hi entri en contacte.
53.4 Es prohibeix l’ús d’ornaments naturals o artificials de les parades i els taulells que puguin
entrar en contacte amb els aliments, llevat que es pugui demostrar la seva higienització periòdica
mitjançant un registre. També es prohibeix la utilització de punxons, o similars, aplicats directament
als articles per indicar-ne el preu.
53.5 Els articles emmagatzemats hauran de tenir visible la data de caducitat, als efectes de facilitarne el control i inspecció.
Article 54. Prohibició de l’accés d’animals al recinte.
54.1
Queda terminantment prohibit l’accés al recinte del mercat de qualsevol animal de
companyia, excepte els gossos pigall.
54.2
La direcció haurà d’adoptar les mesures adients per a garantir el compliment d’aquesta
prohibició.
CAPÍTOL XI. NORMES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA.
Article 55. Ús del moll de càrrega i descàrrega.
55.1
El moll és un espai destinat exclusivament a la càrrega i descàrrega de mercaderies per part
dels vehicles subministradors. El transport de mercaderies accedirà a l’edifici del Mercat, per realitzar
les tasques logístiques, únicament a través del moll. No es permet l’entrada de mercaderies per les
portes d’accés per a clients.
55.2
Els horaris per a la càrrega i descàrrega seran fixats per la direcció del mercat, dins de l’horari
d’activitat del mercat. La direcció es responsabilitzarà també de donar accés al moll, en funció de la
disponibilitat d’espai, i vetllar pel compliment dels temps màxims d’utilització establerts.
55.3 Els vehicles només poden romandre al moll exclusivament per a les operacions de càrrega i
descàrrega, que no podran demorar-se més de 30 minuts per vehicle. Cada titular d’unitat comercial
podrà tenir un màxim d’un vehicle al moll. Quan un proveïdor d’una unitat utilitzi el moll, ho farà sota
el control i la responsabilitat del titular al que està abastant i tampoc podrà excedir-se de 30 minuts en
les seves operacions.
55.4 Fora de l’horari de càrrega i descàrrega el moll ha de quedar lliure, expedit i net, sense que hi
romanguin vehicles, mercaderies, carretons, residus o envasos buits.
Article 56. Ús de la zona d’estacionament reservat de la Muralla del Carme i carrer de la Canal
56.1. Mitjançant Resolució s’habilitarà una zona reservada d’estacionament al carrer de la Canal, la
Muralla del Carme, a la vorera adjacent al mercat, entre l’accés al pàrking del mercat i la Plaça
Infants. Només s’autoritza l’aparcament en aquests espais en les situacions següents:
a. Vehicles subministradors en espera d’accedir al moll, si aquest es troba ocupat.
b. Vehicles que, un cop acabada la càrrega/descàrrega, hagin d’efectuar operacions
d’acondiciament del producte, transport fins a cambres i magatzems, tasques administratives,
etc. El temps màxim autoritzat és de 30 minuts.
56.2. Per poder estacionar en la zona reservada que es descriu en l’apartat anterior, els vehicles
autoritzats hauran de disposar, en lloc visible, de la corresponent credencial que els identifiqui com a
subministradors del mercat.
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56.3 Els espais i condicions d’aquestes reserves d’estacionament podran modificar-se per Resolució.
Article 57. Intervenció de la Policia Local.
La Policia Local col·laborarà en l’ordenació i la vigilància dels espais reservats a l’article anterior,
d’acord amb la legislació vigent.
Article 58. Emmagatzematge i distribució de mercaderies al recinte del mercat.
58.1. Dins de l’horari comercial del mercat, resta prohibit l’emmagatzematge i estacionament de
paquets i carretons al moll, accessos, vestíbuls i passadissos. Es prohibeix també la seva circulació
en el recinte interior, excepte el temps mínim indispensable per efectuar aquells treballs de reposició
excepcional de les parades i sempre que no es dificulti l’accés i la compra dels clients.
58.2. La distribució de les mercaderies per l’interior del moll de càrrega i descàrrega i des d’aquest
a l’interior de les parades, haurà d’efectuar-se obligatòriament per mitjà d’elements amb rodes. Resta
prohibit l’arrossegament o qualsevol altre mètode que pugui fer malbé o embrutar el paviment o altres
elements del mercat.
58.3. Resta totalment prohibida l’existència de qualsevol obstacle que, generat per la col·locació de
paquets o mercaderies als passadissos, impedeixi el lliure pas del públic, dels carretons de compra i
dels carretons de mercaderies. De la mateixa manera, queda prohibit exposar i expendre les
mercaderies fora dels llocs de venda i ocupar els passadissos.
CAPÍTOL XII. GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA.
Article 59. Neteja general del recinte.
La neteja diària dels espais comuns es realitzarà tots els dies en què el mercat estigui obert al públic,
dins de l’horari d’activitat del mercat per a les zones no comercials i únicament fora de l’horari
comercial per a la zona de venda al públic, excepte en els casos en què es requereixi una neteja de
manteniment.
Article 60. Neteja dels establiments comercials.
60.1. Els titulars dels llocs de venda hauran de tenir perfectament nets tant el recinte de la parada
com el seu entorn immediat. S’haurà de tenir especial atenció en la neteja de reixes i desguassos per
tal d’assegurar el compliment de les seves funcions i evitar obturacions i pudors.
60.2. Cada lloc de venda haurà de disposar de recipients adequats per seleccionar i dipositar
separadament els residus generats per l’activitat. Els recipients hauran de buidar-se, als contenidors
de l’espai habilitat, les vegades que sigui necessari. Els recipients hauran d’estar tapats per evitar
pudors i indicar la fracció de residus contingut.
60.3. El dipòsit de les escombraries i deixalles s’haurà de seleccionar i separar, segons el tipus,
mitjançant els contenidors de selecció de residus que es disposin. Les caixes de fusta o de cartró
buides, no utilitzables, es deixaran a banda, plegades i apilades de forma ordenada.
60.4. Les aigües brutes o residuals s’abocaran als abocadors o embornals del mercat i no es
permetrà en cap cas que es tinguin, en els llocs de venda, galledes o qualsevol altre recipient per
dipositar-les.
Article 61. Potestats municipals en gestió de residus.
Sens perjudici de la resta de disposicions d’aquest capítol, l’òrgan municipal competent decidirà en
cada moment la gestió i tractament dels residus generats, de conformitat amb la normativa i directrius
en matèria ambiental vigents.
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CAPÍTOL XIII. CAMBRES FRIGORÍFIQUES, OBRADORS I MAGATZEMS.
Article 62. Adjudicació.
62.1. L’ús d’obradors i magatzems privatius està subjecte a concessió administrativa o autorització,
d’acord amb el règim d’adjudicació i drets de transmissió previstos en els capítols IV, V i VI. El termini
no podrà superar el termini d’explotació de la unitat comercial a que estigui vinculada per raó de
titularitat. La pèrdua dels drets de concessió o autorització de la unitat comercial comportarà també
l’extinció de la concessió o autorització sobre l’obrador i/o magatzem.
62.2. Només podran ser adjudicataris d’obradors i magatzems els titulars d’unitats comercials del
mercat. Igualment, el dret d’ús de les cambres comunitàries és exclusiu dels titulars dels llocs de
venda i els seus empleats.
Article 63. Cambres frigorífiques.
63.1 Per utilitzar les cambres comunitàries l’interessat haurà de sol·licitar-ho a la direcció del mercat,
qui concedirà els espais per rigorós ordre de sol·licitud.
63.2. Les cambres frigorífiques del mercat s’utilitzaran per a la conservació en fred dels gèneres
destinats a la venda en el propi mercat, d’acord amb les normes següents:
a. Les cambres se subdividiran en departaments destinats a conservar cadascuna de les diferents
classes d’aliments que necessitin departament especial.
b. Els departaments esmentats en l’article anterior es podran dividir en gàbies, que s’ajustaran a la
distribució que fixi la direcció per poder atendre les necessitats de les diferents classes d’articles.
c. Quan fos necessari efectuar qualsevol reparació o neteja es podran desallotjar els departaments,
en presència dels usuaris, que no tindran dret a cap indemnització. En aquest supòsit s’oferirà un
espai alternatiu durant el temps en que es realitzi l’operació.
d. Per a major seguretat dels gèneres que es dipositin en els departaments, cada usuari haurà de
posar un cadenat o tanca en el mateix, i hauran de dipositar una còpia de la clau a la direcció del
mercat per possibles situacions de seguretat, emergència o actuació inspectora.
e. El preu per la utilització de les cambres s’adequarà al règim tarifari establert.
f. Caldrà preavís d’un mes per deixar la seva utilització; en cas contrari s’abonarà el cost d’aquest
període.
g. Queda terminantment prohibida l’entrada a la cambra a tota persona que no sigui titular d’un dret
d’utilització d’un departament o els seus empleats.
h. L’Ajuntament no contraurà cap responsabilitat per pèrdues, deteriorament de gèneres i danys
resultants de força major i, en general, de qualsevol esdeveniment no provinent dels seus agents.
i. La direcció podrà fer retirar els gèneres que, per les seves característiques, constitueixin un perill
per als altres gèneres dipositats en la cambra. Si, requerit el seu propietari, no els retirés
immediatament requerirà l’actuació de l’autoritat municipal que procedirà a desallotjar els
departaments sense dret, per part de l’usuari, a cap indemnització.
j. L’usuari d’un departament serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se per
qualsevol causa dimanant dels gèneres que introdueixi en la cambra o per l’ús indegut que en
faci.
k. Les portes de la cambra no podran deixar-se obertes.
l. Tot el personal haurà d’utilitzar roba i calçat adequat d’ús exclusiu per accedir a les cambres.
m. Cada usuari és responsable de la neteja de l’espai o gàbia que tingui adjudicat a la cambra.
Quant als espais comuns d’aquesta, la seva neteja serà responsabilitat de tots els usuaris de la
cambra, amb la freqüència i torns que estableixi la direcció del mercat.
Article 64. Obradors i magatzems.
Els obradors i els magatzems es destinaran únicament a l’elaboració i dipòsit, respectivament, de
productes per a la venda al propi mercat, d’acord amb les normes següents:
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a. Les instal·lacions i l’activitat que s’hi realitzi hauran de complir en cada moment la normativa
tècnico-sanitària i obtenir l’autorització d’activitats reglamentades que sigui pròpia de l’ús
específic a què es destinin.
b. Es prohibeix als titulars qualsevol tipus d’arrendament o cessió a tercers de l’ús privatiu dels
espais.
c. El titular serà l’únic responsable dels danys i perjudicis a tercers que tingui causa en l’activitat que
s’hi realitza, per la qual cosa haurà de subscriure la corresponent assegurança de responsabilitat
civil.
d. El titular facilitarà l’actuació inspectora de les instal·lacions quan així li sigui requerit per la
direcció del mercat o l’òrgan municipal competent.

CAPÍTOL XIV. RÈGIM DISCIPLINARI.
Article 65. Concepte i abast del règim disciplinari.
65.1. Es considera règim disciplinari del mercat la submissió al conjunt de disposicions orientades a
protegir els drets del consumidor i a evitar conductes que enterboleixin la transparència del mercat.
Sens perjudici d’allò que es disposa en aquest Reglament, els titulars han d’observar totes les
normes legals que es dictin en matèria de mercats.
65.2. L’Ajuntament de Manresa podrà sancionar com a conseqüència de la comissió de les faltes
previstes en aquest Reglament i de l’incompliment de les resolucions dictades per l’autoritat
municipal, sens perjudici de les competències que les lleis sectorials li assignin en matèria de
mercats.
65.3. Sens perjudici de les infraccions tipificades en les normes que incideixin directament o
indirectament en l’exercici del comerç, en aquest capítol es defineixen amb caràcter enunciatiu i no
limitador les infraccions que es relacionen, que podran tenir la qualificació de lleus, greus i molt greus.
65.4 Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions que cometi el personal que
presti serveis a la parada.
Article 66. Infraccions lleus.
Seran infraccions lleus:
a. El compliment defectuós de l’horari d’atenció al públic, entès com a retards en l’obertura o el
tancament anticipat sense causa justificada.
b. La utilització de pesos, balances i mesures no homologats i no adaptats al sistema mètric
decimal, i la utilització de balances de mà.
c. No efectuar operacions de pes o de medició de cara al públic.
d. No respectar l’horari de càrrega i de descàrrega.
e. La negativa a satisfer les demandes dels consumidors o clients quan aquestes es produeixin de
bona fe o d’acord a l’ús establert i quan la seva satisfacció estigui dins de les disponibilitats del
venedor, i també tot tracte discriminatori respecte a les referides demandes.
f. No dipositar les deixalles degudament protegides dins del contenidor homologat.
g. La no utilització en la forma establerta legalment del compactador de deixalles del Mercat i la
resta d’instal·lacions per al dipòsit de residus.
h. Les baralles o altercats que alterin l’ordre públic.
i. La utilització o exposició d’envasos o estris que puguin causar mal efecte al públic.
j. El tracte incorrecte del titular o dels seus empleats amb el públic, altres concessionaris o
autoritzats, empleats municipals i director del Mercat.
k. Cridar la naturalesa i preu dels articles, i també als possibles compradors del Mercat.
l. La venda fora del lloc i obstrucció del pas de vianants.
m. Dipositar envasos o mercaderies fora dels llocs de venda o magatzems.
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n. La utilització de carretons dins del Mercat fora de l’horari establert, sense consentiment del
director.
o. La infracció de les condicions sanitàries i de salut alimentària establertes, per disposició legal o
reglamentària, quan comportin un risc lleu per a les persones d’acord amb l’informe de
l’inspector/a de salut.
Article 67. Infraccions greus.
Seran infraccions greus:
a. La manca de pagament en període voluntari de les quotes del servei de mercat aprovades per
l’Ajuntament.
b. La realització d’obres sense la corresponent autorització.
c. No disposar de l’autorització, llicència o permís que siguin preceptius per a l’exercici de l’activitat
objecte de concessió o autorització.
d. La negativa de presentació de la documentació relacionada amb l’activitat objecte de la concessió
o autorització
e. L’oposició al reconeixement dels articles per part del director del Mercat, o de la inspecció
municipal.
f. La realització d’obres de reparació i/o manteniment no urgents dins ‘horari de venda
g. Apartar, seleccionar i amagar gènere de venda.
h. La utilització de magatzems o cambres frigorífiques per a emmagatzemar gènere aliè a la venda
del Mercat.
i. No comptar amb la instal·lació frigorífica que correspongui al tipus de venda autoritzada.
j. No complir amb el deure de netedat personal, vestuari reglamentari, neteja del lloc i els seus
voltants.
k. No disposar de l’acreditació de formació en matèria de manipulació d’aliments, quan sigui
preceptiva, o de la targeta de venedor del mercat.
l. Tenir, en els llocs, recipients per a l’abocament d’aigües residuals.
m. El tancament no autoritzat del lloc, d’un a sis dies, excepte per causa de força major.
n. Proferir insults, amenaces o coaccions a la direcció o al personal del Mercat, altres venedors o
clients.
o. La reiteració de tres faltes lleus en el termini d’un any.
Article 68. Infraccions molt greus.
Seran infraccions molt greus:
a. El tancament no autoritzat per més de sis dies.
b. El deteriorament intencionat dels elements constructius o instal·lacions del mercat.
c. La venda de productes no autoritzats segons la classificació establerta en el Capítol VIII d’aquest
Reglament.
d. La no existència de separació entre diversos llocs de venda quan expedeixin articles
incompatibles.
e. La cessió del dret de concessió o autorització sense autorització de l’Ajuntament o de l’entitat
gestora del servei
f. L’arrendament o sots-contractació d’unitats comercials, magatzems o cambres frigorífiques.
g. L’abandonament del lloc per un temps superior a un mes. S’entén per abandonament del lloc, no
efectuar-hi cap activitat, havent estat requerit per fer-ho.
h. Quan com a conseqüència d’operacions de transmissió d’accions efectuades amb posterioritat a
la data d’entrada en vigor d’aquest reglament, alguna societat o persona física incorri en algun
dels motius de restricció a les cessions establertes en l’art. 22.e.
i. La reiteració de dues faltes greus en el termini d’un any.
Article 69. Sancions.
Les sancions per les conductes infractores seran les següents:
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69.1. Per infraccions lleus:
a. Advertiment, que es consignarà per escrit i s’escaurà en cas d’infraccions lleus, no doloses i
sempre que no hi hagi reincidència o reiteració.
b. Multa de 100,00 fins a 300,00 euros.
69.2. Per infraccions greus:
a. Multa de 301,00 fins a 600,00 euros.
69.3. Per infraccions molt greus:
a. Multa de 601,00 € fins a 900,00 euros.
b. Revocació de la concessió, quan es tracti de les infraccions molt greus establertes a l’article 68,
apartats b, e, f o g o bé quan es produeixi reincidència en la comesa de faltes molt greus dins el
període d’un any.
Article 70. Circumstàncies agreujants i atenuants.
Sense depassar el màxim autoritzat, la quantitat de les sancions es fixarà de manera
discrecional tenint en compte les circumstàncies agreujants o atenuants del cas.
a. Es consideraran circumstàncies agreujants: la reiteració, la reincidència, el nivell de risc creat, el
perjudici causat, la resistència a l’autoritat, proferir amenaces i/o represàlies contra la direcció del
mercat o qualsevol empleat adscrit al servei.
b. Es consideraran circumstàncies atenuants: la no existència de sancions anteriors en un període
de 5 anys, la inexistència total de risc o de perjudicis a tercers.
Article 71. Tramitació dels expedients sancionadors.
71.1. La incoació i resolució dels expedients sancionadors correspondrà a l’Alcalde o òrgan en qui
delegui.
71.2. Els expedients sancionadors es tramitaran d’acord amb allò que s’estableix en la normativa
vigent.
71.3. Sens perjudici de les facultats sancionadores a què es refereix aquest capítol, l’administració
municipal adoptarà les mesures cautelars i definitives per a la correcció d’anomalies que es
produïssin,
71.4. Amb independència de les sancions que corresponguin l’Ajuntament exigirà, si es el cas, la
responsabilitat per danys i perjudicis als concessionaris o autoritzats responsables.

CAPÍTOL XV. RÈGIM ECONÒMIC.
Article 72. Repartiment de les despeses d’explotació.
72.1. Les despeses d’explotació del Mercat es distribuiran entre els diferents locals que constitueixen
una entitat d’adjudicació o unitat d’explotació, tenint en compte la seva superfície, situació, tipus
d’activitat i grau d’utilització dels diferents serveis.
72.2. Els titulars de les concessions i autoritzacions estan obligats a ’abonar aquestes despeses
d’explotació en funció dels grups de despesa i coeficients assignats a cada espai.
Article 73. Grups de despesa i coeficients de repartiment.
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73.1. S’estableixen els següents sis grups de despeses. En cada cas, es defineixen els conceptes
que s’hi inclouen amb caràcter enunciatiu però no limitador:
Grup I. Despeses generals de l’edifici. Inclou la reparació i conservació d’instal·lacions
comunes, la neteja i manteniment de les canonades generals de clavegueram, altres
reparacions generals del conjunt de l’edifici i les primes d’assegurances de l’immoble.
Grup II. Despeses generals del mercat. Inclou les despeses salarials i de eguretat social del
personal adscrit al mercat, la neteja del recinte del mercat i les instal·lacions auxiliars, el
consum elèctric i manteniment de la compactadora de residus, els serveis professionals
externs, altres despeses i serveis (telèfon, material d’oficina,...) i els cànons i tributs associats
al servei del mercat.
Grup III. Enllumenat interior i climatització. Subministrament elèctric de l’enllumenat i els
equips de climatització de la planta principal del mercat (zona de parades) i instal·lacions
auxiliars (obradors, magatzems).
Grup IV. Ascensors i muntacàrregues. Inclou el consum elèctric i les despeses de
conservació i manteniment dels equips elevadors.
Grup V. Cambres frigorífiques. Inclou les despeses de reparació i conservació de les cambres
de refrigeració i congelació, i el consum elèctric de les mateixes.
Grup VI. Promoció i dinamització. Inclou les despeses de publicitat, serveis a clients,
campanyes d’animació comercial, etc.
73.2. Els coeficients de participació dels diferents locals per a cada grup de despeses es detallen a
l’annex 2 del present reglament.
73.3. Les despeses assignades a les parades de la planta baixa del mercat es distribuiran entre els
diferents adjudicataris de parada en proporció a la longitud del taulell, tenint en compte una longitud
total de 350,25 metres.
73.4. Les despeses assignades a les cambres frigorífiques, que poden ser de refrigeració o de
congelació, es distribuiran entre els diferents usuaris en proporció al volum adjudicat, considerant que
el volum total de capacitat de les cambres de 293,2776 m3 (dels quals, 246,1076 m3 corresponen a
les cambres de refrigeració i 47,1700 m3 a les de congelació).”
Article 74. Conseqüències de la falta de pagament de les quotes.
74.1. Els recàrrecs de constrenyiment i interessos de demora que tinguin lloc en un expedient
executiu de cobrament seran independents i compatibles amb les sancions pecuniàries que
s’estableixin d’acord amb els articles 67 i 69 d’aquest reglament.
74.2. La manca de pagament de les quotes corresponents a tres mensualitats dins del termini d’un
any, serà causa de revocació de la concessió o autorització, prèvia tramitació del corresponent
expedient.

CAPÍTOL XVI. PLAÇA I ENTORN DEL MERCAT.
Article 75. Delimitació de l’àmbit.
Als efectes d’aquest reglament es considera entorn exterior del mercat l’àmbit que conformen la
Plaça del Mercat, el carrer de la Canal, la zona d’accés al moll de càrrega/descàrrega i la zona
d’estacionament reservat de la Muralla del Carme. S’adjunta com annex 3 a aquest reglament el
plànol identificatiu de l’àmbit.
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Article 76. Ordenació de la circulació.
76.1. L’ordenació de la circulació i l’estacionament de vehicles en aquest àmbit serà el que
determini l’Ajuntament.
76.2. La Policia Local vetllarà pel manteniment de l’ordre públic i la correcta circulació i ús
d’aquests espais per part dels vehicles. La direcció del mercat podrà comunicar les incidències que
detecti als efectes d’actuació per part de l’autoritat municipal.
76.3. La zona d’estacionament reservat de la Muralla del Carme i carrer de la Canal, en horari de
funcionament del mercat, serà d’ús exclusiu dels vehicles d’aprovisionament, d’acord amb les normes
i temps màxims d’estacionament establerts en els articles 55 i 56.
Article 77. Activitats autoritzades.
En l’àmbit delimitat de la Plaça del Mercat s’hi podran realitzar les activitats següents:
a. Venda ambulant d’articles que no siguin objecte de comerç a l’interior del mercat, amb subjecció
a les disposicions de l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària i de tota la
normativa sectorial que sigui d’aplicació.
b. En el cas del mercat agrari que s’hi desenvolupa, s’autoritzarà únicament la venda de productes
agraris propis de la zona sempre i quan siguin de producció directa del venedor, i d’acord amb la
normativa sanitària vigent.
c. Realització d’actes i activitats d’animació i promoció del mercat, que no impliquin l’exercici directe
del comerç, prèvia obtenció dels permisos municipals corresponents.
d. Qualsevol altra activitat promoguda o autoritzada per l’Ajuntament, sempre que no impliqui
l’exercici de venda.
e. En qualsevol cas també seran d’aplicació a l’entorn exterior del mercat la resta de normativa
municipal o sectorial específica.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.
Mentre no s’aprovi un nou reglament de funcionament de l’aparcament públic de Puigmercadal, serà
d’aplicació el Reglament d’organització i funcionament del mercat i l’aparcament públic aprovat el
21.09.1998.
Segona.
Totes les concessions atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reglament
conservaran la seva vigència i es regiran per les disposicions relatives a les concessions
administratives fins a la finalització de la seva durada.
Finalitzada la seva vigència, els llocs de venda, magatzems, cambres frigorífiques, obradors, oficines
i altres espais quedaran adscrits a l’entitat gestora del servei del mercat a l’efecte de tramitar les
oportunes autoritzacions d’ús i d’acord amb el règim d’autoritzacions previst en aquest Reglament
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament d’organització i funcionament del mercat municipal i aparcament públic
de Puigmercadal aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21.09.1998 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província el dia 5.12.1998, exceptuant el seu títol cinquè, així com el Reglament
d’organització i funcionament del mercat municipal de Puigmercadal, aprovat per acord plenari de 20
de setembre de 2010 i publicat al BOP de 21 d’octubre de 2010, amb correcció d’errada material
aprovada pel Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 13 d’abril de 2011.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegre en
el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a que fan referència els
articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
ANNEX 1.
Plànols de l’equipament, per plantes.
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ANNEX 2.
Quadre de coeficients de repartiment de despeses.
GRUP I.- DESPESES GENERALS DE
L'EDIFICI
Superfície
construïda
(m2)

Coeficient
corrector

Pàrquing
Cambres frigorífiques
Obrador núm. 1
Obrador núm. 2 (comunitari)
Obrador núm. 3
Obrador núm. 4
Obrador núm. 5
Local pl. baixa oficines mercat
Autoservei
Llocs de venda (planta principal)
Altell, local núm. 1
Altell, local núm. 2
Altell, local núm. 3
Altell, local núm. 4
Altell, local núm. 5
Altell, local núm. 6
Altell, local núm. 7
Bar-restaurant (local 8 altell)
Ludoteca (local 9 altell)
Planta 1a, local 1 (associació
veïns)
Planta 1a, local 2 (serveis
mpals.)
Planta 1a, local 3
Planta 1a, local 4
Magatzem A
Magatzem B
Magatzem C
Magatzem D
Magatzem E

2.361,00
353,00
10,22
3,59
3,59
16,12
7,17
82,00
279,00
1.355,00
35,00
19,00
35,00
19,00
19,00
19,00
19,00
158,00
223,00

0,50
1,75
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,65
0,40
1,25
0,75
0,75
0,65
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,05

1.180,50
617,75
12,78
4,49
4,49
20,15
8,96
53,30
111,60
1.693,75
26,25
14,25
22,75
14,25
14,25
14,25
14,25
79,00
11,15

28,863
15,104
0,312
0,110
0,110
0,493
0,219
1,303
2,729
41,412
0,642
0,348
0,556
0,348
0,348
0,348
0,348
1,932
0,273

162,00

0,05

8,10

0,198

946,00
441,00
96,00
53,00
21,00
40,00
54,00
56,00

0,05
0,05
0,05
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

47,30
22,05
4,80
21,20
8,40
16,00
21,60
22,40

1,156
0,539
0,117
0,518
0,205
0,391
0,528
0,548

Totals

6.885,69

4.090,01

100,000

Núm. Local
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Superfície
corregida
Coeficient de
(m2) participació (%)

GRUP II.- DESPESES GENERALS
MERCAT

Núm. Local
1
2
3
4

Pàrquing
Cambres frigorífiques
Obrador núm. 1
Obrador núm. 2 (comunitari)

Superfície
construïda
(m2)

Coeficient
corrector

353,00
10,22
3,59

1,75
1,25
1,25
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corregida
Coeficient de
(m2) participació (%)

617,75
12,78
4,49

21,850
0,452
0,159
103

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Obrador núm. 3
Obrador núm. 4
Obrador núm. 5
Local pl. baixa oficines mercat
Autoservei
Llocs de venda (planta principal)
Altell, local núm. 1
Altell, local núm. 2
Altell, local núm. 3
Altell, local núm. 4
Altell, local núm. 5
Altell, local núm. 6
Altell, local núm. 7
Bar-restaurant (local 8 altell)
Ludoteca (local 9 altell)
Planta 1a, local 1 (associació
veïns)
Planta 1a, local 2 (serveis
mpals.)
Planta 1a, local 3
Planta 1a, local 4
Magatzem A
Magatzem B
Magatzem C
Magatzem D
Magatzem E

3,59
16,12
7,17
82,00
279,00
1.355,00
35,00
19,00
35,00
19,00
19,00
19,00
19,00
158,00
223,00

1,25
1,25
1,25
0,65
0,40
1,25
0,75
0,75
0,65
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,05

4,49
20,15
8,96
53,30
111,60
1.693,75
26,25
14,25
22,75
14,25
14,25
14,25
14,25
79,00
11,15

0,159
0,713
0,317
1,885
3,947
59,908
0,928
0,504
0,805
0,504
0,504
0,504
0,504
2,794
0,394

53,00
21,00
40,00
54,00
56,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

21,20
8,40
16,00
21,60
22,40

0,750
0,297
0,566
0,764
0,792

Totals

2.879,69

2.827,26

100,000

GRUP III.- ENLLUMENAT INTERIOR I CLIMATITZACIÓ

Núm. Local
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pàrquing
Cambres frigorífiques
Obrador núm. 1
Obrador núm. 2 (comunitari)
Obrador núm. 3
Obrador núm. 4
Obrador núm. 5
Local pl. baixa oficines mercat
Autoservei
Llocs de venda (planta principal)
Altell, local núm. 1
Altell, local núm. 2
Altell, local núm. 3
Altell, local núm. 4
Altell, local núm. 5
Altell, local núm. 6
Altell, local núm. 7
Bar-restaurant (local 8 altell)
Ludoteca (local 9 altell)

Superfície
construïda
(m2)

Coeficient
corrector

353,00
10,22
3,59
3,59
16,12
7,17

1,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

564,80
10,22
3,59
3,59
16,12
7,17

13,186
0,239
0,084
0,084
0,376
0,167

279,00
1.355,00
35,00
19,00
35,00
19,00
19,00
19,00
19,00
158,00

0,70
2,30
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,25

195,30
3.116,50
26,25
14,25
26,25
14,25
14,25
14,25
14,25
197,50

4,560
72,759
0,613
0,333
0,613
0,333
0,333
0,333
0,333
4,611
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

Planta 1a, local 1 (associació
veïns)
Planta 1a, local 2 (serveis
mpals.)
Planta 1a, local 3
Planta 1a, local 4
Magatzem A
Magatzem B
Magatzem C
Magatzem D
Magatzem E
Totals

53,00
21,00
40,00
54,00
56,00

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

2.574,69

10,60
4,20
8,00
10,80
11,20

0,247
0,098
0,187
0,252
0,261

4.283,34

100,000

GRUP IV.- ASCENSORS I
MUNTACÀRREGUES

Núm. Local
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pàrquing
Cambres frigorífiques
Obrador núm. 1
Obrador núm. 2 (comunitari)
Obrador núm. 3
Obrador núm. 4
Obrador núm. 5
Local pl. baixa oficines mercat
Autoservei
Llocs de venda (planta principal)
Altell, local núm. 1
Altell, local núm. 2
Altell, local núm. 3
Altell, local núm. 4
Altell, local núm. 5
Altell, local núm. 6
Altell, local núm. 7
Bar-restaurant (local 8 altell)
Ludoteca (local 9 altell)
Planta 1a, local 1 (associació
veïns)
Planta 1a, local 2 (serveis
mpals.)
Planta 1a, local 3
Planta 1a, local 4
Magatzem A
Magatzem B
Magatzem C
Magatzem D
Magatzem E
Totals

Superfície
construïda
(m2)

Coeficient
corrector

353,00
10,22
3,59
3,59
16,12
7,17

2,25
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

794,25
19,42
6,82
6,82
30,63
13,62

52,712
1,289
0,453
0,453
2,033
0,904

35,00
19,00
35,00
19,00
19,00
19,00
19,00
158,00

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,70

21,00
11,40
21,00
11,40
11,40
11,40
11,40
110,60

1,394
0,757
1,394
0,757
0,757
0,757
0,757
7,340

53,00
21,00
40,00
54,00
56,00

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

100,70
39,90
76,00
102,60
106,40

6,683
2,648
5,044
6,809
7,062

1.506,76

100,000

940,69
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GRUP V.- CAMBRES
FRIGORÍFIQUES

Núm. Local

2
2.1
2.2

Volum (m3)

Cambres frigorífiques:
Congelació
Refrigeració

Totals

47,1700
246,1076

Coeficient Volum corregit
Coeficient de
corrector
(m3) participació (%)

1,25
1,00

293,28

58,96
246,11

19,328
80,672

305,07

100,000

GRUP VI.- PROMOCIÓ I
DINAMITZACIÓ

Núm. Local
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pàrquing
Cambres frigorífiques
Obrador núm. 1
Obrador núm. 2 (comunitari)
Obrador núm. 3
Obrador núm. 4
Obrador núm. 5
Local pl. baixa oficines mercat
Autoservei
Llocs de venda (planta principal)
Altell, local núm. 1
Altell, local núm. 2
Altell, local núm. 3
Altell, local núm. 4
Altell, local núm. 5
Altell, local núm. 6
Altell, local núm. 7
Bar-restaurant (local 8 altell)
Ludoteca (local 9 altell)
Planta 1a, local 1 (associació
veïns)
Planta 1a, local 2 (serveis
mpals.)
Planta 1a, local 3
Planta 1a, local 4
Magatzem A
Magatzem B
Magatzem C
Magatzem D
Magatzem E
Totals

Superfície
construïda
(m2)

Coeficient
corrector

82,00
279,00
1.355,00
35,00
19,00
35,00
19,00
19,00
19,00
19,00
158,00

0,65
0,40
1,25
0,75
0,75
0,65
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50

2.039,00
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Superfície
corregida
Coeficient de
(m2) participació (%)

53,30
111,60
1.693,75
26,25
14,25
22,75
14,25
14,25
14,25
14,25
79,00

2,590
5,423
82,305
1,276
0,692
1,105
0,692
0,692
0,692
0,692
3,839

2.057,90

100,000

106

ANNEX 3.
Plànol àmbit exterior.

5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial “Torre Lluvià”
de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 2 d’octubre
de 2014, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2014 es va aprovar inicialment
el PLA ESPECIAL “TORRE LLUVIÀ” promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de
conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 la Llei 3/2012 de Modificació del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
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L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en els diaris Regió7 i El Periódico de Catalunya ambdós de data 6 de maig de 2014,
i també en el Butlletí Oficial de la Província de 8 de maig de 2014. Així com en el tauler
d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del dia 25
d’abril fins el dia 2 de juny de 2014. Durant aquest període no s’ha presentat cap al·legació.
Simultàniament a l’exposició pública, de conformitat amb l’art. 85.5 TRLU s’han sol·licitat
informes als organismes afectats per raó de llur competència sectorial respecte al document
aprovat inicialment, amb l’enviament d’oficis als Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Territori i Sostenibilitat (sostenibilitat ambiental, impacte paisatgístic i
aigües), a la Direcció General de Turisme, als Serveis Territorials de Cultura i al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tots ells de la
Generalitat de Catalunya i, finalment, a ADIF i al Ministeri de Foment. Les sol·licituds van ser
rebudes entre els dies 23 i 29 d’abril pels diferents organismes.
En resposta a les esmentades sol·licituds, s’han rebut els següents informes:
-

En data 29 de maig va entrar per registre en aquest ajuntament informe del
Ministeri de Foment el qual considerava oportú prosseguir amb la tramitació del
document sempre i quan fossin introduïdes en el document d’aprovació provisional,
amb caràcter vinculant, les observacions descrites i sol·licitat, en cas de no haverho fet, informe a ADIF. En aquest sentit, el 28 de maig ADIF va emetre informe
urbanístic favorable condicionat a l’esmena de les observacions relatives a
l’aplicació específica de la normativa al Planejament.

-

En data 3 de juny va entrar l’informe de la Direcció General de Turisme en sentit
favorable.

-

El 17 de juny es rep informe dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament de Territori i Urbanisme en el sentit favorable sempre i quan es tinguin
en compte les consideracions incloses a l’informe, especialment la referent a la
viabilitat d’ampliar l’àmbit de la clau 12b. El Pla Especial no és supòsit d’avaluació
ambiental de plans ni d’avaluació d’impacte ambiental.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe el 17 de juliol en relació a
l’afectació o no de l’actuació en aqüífers classificats, zones vulnerables o zones
sensibles declarades d’acord amb la legislació vigent.

-

En data 31 de juliol va entrar l’informe d’impacte i integració paisatgística de la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sentit favorable .

Restarien pendent doncs, l’informe dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i
l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;
tanmateix ja ha transcorregut el termini d’un mes des que fou sol·licitat.
Així doncs, les condicions establertes pels diferents informes sectorials emesos per la
Generalitat, el Ministeri de Foment i ADIF, a raó de les seves competències, s’han
incorporat al nou text, i atesa la naturalesa d’aquestes modificacions es considera que no
comporten una modificació substancial del document, per la qual cosa proposa que s’aprovi
provisionalment el Pla Especial urbanístic “Torre Lluvià” de Manresa.
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L’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
amb les modificacions derivades de la Llei 3/2012, de 22 de març) disposa que “l’aprovació
inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans
urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sense perjudici del
que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.”
L’article 89.5 TRLU, prescriu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic derivat
s’ha d’aportar en el termini de dos mesos des del finiment del període d’exposició pública
establert per l’article 85.4. No obstant, el termini s’ha vist allargat a resultes de la tramesa
dels informes dels organismes afectats. Malgrat aquest allargament del termini, resten
encara per rebre dos dels informes sol·licitats; el de cultura i el d’agricultura; els quals si bé
s’han reclamat, no estem en disposició dels mateixos avui en dia. Per aquests supòsits, un
cop transcorregut el termini d’un mes que disposa l’article 85.5 TRLU, resulta procedent
prosseguir amb la tramitació de l’expedient (art. 83.3 Llei 30/1992, de 26 de novembre).
En relació als informes dels organismes afectats que sí s’han rebut, han donat lloc a la
introducció d’algunes modificacions que no suposen canvis substancials definits a l’article
112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), com així
s’explica al document.
L’administració competent, un cop s’hagi adoptat l’acord provisional del pla, disposa d’un
termini de deu dies per lliurar l’expedient complet a l’òrgan que li correspon resoldre
l’aprovació definitiva, en aquest cas la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans
i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al Ple. També
ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local,
els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística d’1 d’octubre.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la comissió
informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Aprovar provisionalment el Pla Especial “TORRE LLUVIÀ” de Manresa promogut
d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 TRLU.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per duplicat
exemplar, del Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia
completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva,
d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 79 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).”
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que el
dictamen d’aprovació provisional és el pas següent del tràmit de la dotació o habilitació dels
usos possibles de l’equipament municipal “Torre Lluvià”.
Diu que la Junta de Govern Local de 8 d’abril ho va aprovar inicialment, es va exposar al
públic durant un mes i es va publicar als diaris Regió 7 i El Periódico de Catalunya i al BOP.
Durant aquest temps s’han demanat els informes sectorials als diferents departaments i
organismes corresponents, i s’han rebut els informes favorables de l’ACA i de la Direcció
General d’Ordenació del Territori.
Pel que fa al Ministeri de Foment, com la Direcció General d’Ordenació del Territori, s’han
rebut dues consideracions que s’han inclòs en el document de l’aprovació provisional.
Finalment, atès que no s’han rebut els informes del DARP i de Cultura, i atès que tal com
preveu la llei ha passat més d’un mes des que es van sol·licitar, es considera que són en
sentit positiu.
Per tot l’exposat i atès que no s’han presentat al·legacions durant el termini d’exposició
pública, proposa l’aprovació provisional del dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.1, i el Ple
l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 2 GMPP, 3 GMERC i 2 GMCUP) i
3 abstencions (2 GMPxC i 1 GMPSC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
següent:
Es fa constar que la senyora Sònia Díaz, del GMPSC, es trobava fora de la sala en el
moment de la votació.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'avanç de planejament de la
modificació puntual del Pla General. Oller del Mas.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 6 d’octubre
de 2014, que es transcriu a continuació:
“La Secció de Planejament i Gestió del Sòl d’aquest Ajuntament, ha redactat un avanç de
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. OLLER DEL MAS, de conformitat amb
allò que disposa l’article 106.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
L’àmbit de la modificació objecte del present document abasta part de la propietat del Mas
de l’Oller situada al terme municipal de Manresa, amb una superfície total de 151,41hes.
L’àmbit limita pel nord amb la carretera C-37 de Manresa-Igualada, pel sud-oest amb el límit
de terme de Manresa amb el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola, pel sud i sudest, amb els últims camps destinats a la vinya i pel nord-oest, amb altres propietats properes
a la riera de Rajadell.
La necessitat, conveniència i adequació urbanística d’efectuar aquesta modificació puntual
del Pla general destinada a preveure la implantació de usos turístics i de lleure amb
l’objectiu de potenciar l’activitat enoturística de la finca Mas de l’Oller es justifica en la
importància de fixar els paràmetres per al desenvolupament d’aquestes activitats. L’objectiu
és possibilitar el manteniment dels trets característics de la situació actual –golf i àrees
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agrícoles-, a partir de fixar la concentració dels nous usos amb els usos turístics i de lleure
existents, tot evitant la seva dispersió en el territori i fixant la seva estricta regulació.
Tot plegat ha conduït a la necessitat d’elaboració d’un avanç de planejament en l’àmbit
abans descrit, i que té els objectius següents:
•
•

Ajustar les condicions normatives del planejament vigent per possibilitar la
implantació i desenvolupament de les activitats plantejades.
Delimitar un àmbit de Pla especial com a figura de planejament derivat pel
desenvolupament concret dels usos turístics i de lleure vinculats a l’explotació
agrícola del Mas de l’Oller i definir els paràmetres i objectius a assolir en el
desenvolupament del Pla especial així com la normativa que regirà per a les
noves edificacions i usos del sòl.

El document d’avanç de planejament s’ha redactat i es tramita amb l’objectiu de facilitar la
participació dels ciutadans en aquesta modificació. D’acord amb el que preveu l’article 106
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
el document conté els objectius i criteris generals de la proposta, un informe ambiental
preliminar i la justificació de la conveniència i oportunitat de l’elaboració del document
d’estudi així com una proposta de solució general de planejament.
El Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en el seu article
96, disposa que "la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació". L’article 85
TRLU en regular la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal, no esmenta
expressament els avanços de planejament; en canvi, el Reglament de la Llei d’Urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol), a l’article 106 sí que es recull, com a potestatiu, la
possibilitat de publicar i sotmetre a informació pública els avanços de planejament a fi i
efecte de facilitar la participació dels ciutadans. L’article 101.1. c) també recull com a
actuacions preparatòries de la formulació de planejament, la subjecció a informació pública
de l’avanç de l’instrument de planejament.
El dret de participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de
gestió és un dels principis generals recollits a l’article 8.1 TRLU.
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 del RLU. De
conformitat amb l’apartat b) del punt 1 de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar la
modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística, l’edicte s’ha de publicar “al diari
oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en
tramitació”. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a conèixer
per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i garantir la consulta del projecte
per aquests mitjans, en els procediments de planejament. El termini d’informació es
computa des de la darrera publicació obligatòria.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon al
Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els acords
relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, requereixen el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
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Vist l’informe emès per la cap de la Secció de Gestió urbanística de data d’avui.
El regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
“1r. APROVAR els treballs constitutius de l'Avanç de Planejament de la MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL. OLLER DEL MAS redactat pels serveis tècnics de
planejament d’aquest Ajuntament, a l’empara del que disposa l’article 106 del Reglament de
la Llei d’Urbanisme.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el document aprovat en l’anterior apartat, per
tal que dins del termini d’UN MES, comptat a partir de l'endemà de la darrera publicació del
present l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de més divulgació,
puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i particulars tota mena de
suggeriments o propostes alternatives. Publicar-ho també en els mitjans de comunicació
local i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que el Mas
de l’Oller correspon a una masia fortificada documentada del 1.315, que se situa a l’extrem
occidental del municipi de Manresa, en un sistema natural que engloba la serra de Montlleó,
agafant tres municipis: Castellgalí, Sant Salvador i Manresa.
La superfície d’aquesta finca al terme municipal de Manresa correspon a 240 ha i és en
aquesta part de la finca que s’hi desenvolupa l’activitat i on es concentra el sostre construït
de la finca global dels tres municipis.
La propietat, que s’ha mantingut inalterada al llarg d’aquests anys i que agrupa una finca
d’una vasta extensió, unes 600 ha, fa temps que treballa en el sector agrari amb el cultiu de
vi i actualment es produeix vi amb la DO Pla de Bages, amb l’etiqueta vi de finca.
Aquesta activitat d’enoturisme vol ser impulsada per part de la propietat d’una manera
significativa i es proposa poder complementar l’activitat de producció de vi amb activitats
complementàries vinculades al sector enoturístic i del lleure, vinculats a l’activitat agrària.
Per tot això, considerant les propostes que s’estaven fent, resulta interessant poder
desenvolupar un pla especial que ordeni progressivament al llarg dels propers anys totes
aquestes activitats que es podrien fer altrament a través d’autoritzacions puntuals. Però
cada tràmit en sòl no urbanitzable és d’un llarg recorregut, i també es creu imprescindible
una planificació i una ordenació amb aquesta visió de planificació a llarg termini.
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 61 de la Llei d’urbanisme, es proposa la delimitació
d’un Pla especial urbanístic que permeti desenvolupar les determinacions del planejament
urbanístic general i concreti i determini els usos que s’han de desenvolupar en aquest sòl no
urbanitzable. Tots els usos que es preveuen són els que estan a l’empara de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
Així doncs, es proposa l’aprovació d’un avanç de modificació de Pla General. La modificació
de Pla General es proposa per dos criteris fonamentals. En primer lloc per ajustar les
condicions normatives del planejament actual del Pla General a les activitats i usos que es
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proposen. Per l’altra, correspondria la delimitació d’un àmbit de Pla especial que no afecta
les 240 ha, però sí n’afecta 150 ha de la part del terme municipal de Manresa.
Aquests serien els dos objectius que se sotmetrien a avaluació a partir d’aquesta aprovació
de l’avanç. Per tant, hi hauria avanç de pla general, avanç de modificació de pla general, el
tràmit posterior de modificació de pla general i finalment el tràmit de pla especial.
Aquest és un procés que té un recorregut bastant llarg i complex.
Pel que fa al primer criteri objectiu d’aquest pla especial, es dividiria en tres. Per una banda
hi hauria la revisió i redefinició dels usos admesos a l’àmbit, d’acord amb allò que preveu el
marc legislatiu actual, i possibilitar els usos admesos en sòl no urbanitzable corresponents a
unes ampliacions de les bodegues i un centre enològic. Bàsicament aquesta seria la
intervenció més important.
La possibilitat de poder desenvolupar un ús de càmping i els seus serveis complementaris.
La possibilitat d’una casa de colònies i aules de natura, i la possibilitat d’implementar un
centre d’hípica, així com complementar l’actual zona de golf, que també està inclosa dins
d’aquest àmbit de regulació del Pla especial.
En aquest primer objectiu, que és ajustar el planejament, a part d’aquesta revisió i
redefinició dels usos admesos, hi ha també un ajust dels paràmetres de regulació de les
intensitats màximes de les construccions. Això vol dir que es fa una agrupació, una
concentració de sostre de la finca, que està dins de l’àmbit del Pla especial, de la part de
finca d’aquestes 150 ha, és a dir, si aquestes 150 ha que estan composades per diferents
finques registrals cada finca té dret a un sostre construït, el que es fa és concentrar aquest
sostre en un àmbit determinat i deixar lliure la resta d’hectàrees.
Això vol dir que es modifiquen les claus 10 i 12, que actualment estan dins d’aquest àmbit, i
es crea la clau 12.1 i 12.2. La 12.1 és la superfície que tindria menys construcció a la que
se’n detreu sostre edificable i la 12.2 és on hi ha una major concentració de l’edificació. El
còmput global és molt inferior al que es podria construir si es mirés finca registral per finca
registral.
El segon criteri és el de delimitar aquest àmbit de Pla especial, que s’haurà de desenvolupar
posteriorment. En aquet àmbit de Pla especial es concreten els objectius següents: Per una
banda és la concreció dels usos i instal·lacions admesos en aquest àmbit, per una altra,
establir els criteris d’adequació i acondiciament dels actuals accessos a les actuals
instal·lacions. Després s’estudia i es preveu el que serien obres externes associades a la
millora de funcionalitat de noves activitats, a la millora de la connectivitat de la zona de
vianants amb el barri del Xup, i totes aquelles vinculades al manteniment, conservació i
millora del camí Ignasià que discorre pel mig de la finca.
Es pretén garantir el manteniment, la integritat i continuïtat dels usos agrícoles forestals, així
com garantir la funcionalitat de la part del corredor biològic.
Finalment s’estableix un pla d’etapes, coherent amb els objectius plantejats pel que fa al
desenvolupament de tots aquests usos.
Acaba la seva intervenció dient que amb tot aquest resum detallat del que són els aspectes
que comportaria aquesta posterior modificació del Pla general i amb la seva aprovació el
que es fa és sol·licitar, pel que fa ambientalment, que el Departament corresponent digui
quin és l’ISA preliminar, l’informe d’avaluació ambiental, amb el qual s’haurà de justificar el
compliment dels objectius ambientals d’aquesta intervenció.
Demana el vot favorable al dictamen.
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que d’entrada és
encertat elaborar una Pla especial per encarar un projecte d’aquesta dimensió i abast, però
analitzant el seu contingut els fa la impressió que hi ha una sobredimensió pel que fa a les
places d’allotjament, ja que s’estaria parlant de més d’un centenar entre un format i l’altre, i
també sobredimensió pel que fa als usos. No s’està parlant només d’enoturisme, que
semblava que era l’objectiu inicial, sinó que s’està parlant d’equitació, d’ampliar les
instal·lacions de golf, de casa de colònies, etc.
Això és el que els genera dubtes i per aquests motius prefereixen mantenir-se al marge,
esperar els informes, les reaccions del territori, i com que hi haurà temps per aprovar el Pla
especial provisional i després el definitiu, ja s’acabaran de posicionar.
Per tot això el GMCUP s’abstindrà.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que celebren la iniciativa
d’aquest celler amb DO Pla de Bages, per a l’ampliació del negoci, la qual cosa dinamitzarà
un dels sectors que en aquests moments té més llarg recorregut a la comarca, com és el
turisme vinculat a l’enologia.
El GMERC veu bé aquesta ampliació, lligada sobretot a la capacitat de qualsevol celler de la
DO, de millorar la seva oferta, i totes les millores encaminades en aquest sentit.
El GMERC té alguns dubtes, que no van tant amb els usos, tot i que en algun cas hi ha
algun ús que l’haurien d’acabar d’encaixar, però hi ha edificis de superfícies importants, com
per exemple de 2.000 o 3.000 m2, en principi, sense usos definits, la qual cosa els genera
dubtes perquè pot donar la sensació que en un espai que és de protecció, d’alt valor
ecològic, on hi passa un corredor biològic, no és que estiguin en contra, però pel simple fet
que és d’alt valor, cal anar amb compte que el total d’edificabilitat al final no sigui una
sobredimensió que sigui excessiva per les dimensions.
Els dubtes van en aquest sentit, no tant en la voluntat d’una empresa de millorar la seva
oferta. En general hi estan d’acord, però aquests dubtes fan que, essent una cosa tan inicial,
el seu vot sigui d’abstenció, una abstenció que no va ni més a favor ni més en contra, sinó
que és normal que el govern ha de tirar endavant i el GMERC ha de preservar aquests
dubtes que com a oposició és lògic que tingui i que l’equip de govern, com a tal, pot ser que
no tingui.
El GMERC diu que troba bé la iniciativa i la proposta però és prou important com perquè es
vagi treballant i es vagi veient si aquestes sobredimensions estan prou justificades.
Per aquestes raons el GMERC s’abstindrà en la votació.

La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup també valora
molt positivament un projecte d’aquestes característiques a la ciutat, que és molt important
que des del sector privat s’impulsin iniciatives d’aquesta mena perquè d’alguna manera o
altra és evident que resultarà molt positiu no només per a la pròpia empresa sinó per a la
ciutat de Manresa i rodalies.
El GMPSC entén que hi hagi tant detall i que s’estigui tramitant en paral·lel el tema del Pla
especial i l’avanç de modificació davant d’Urbanisme, i ho entenen perquè és una manera
de donar eines a la Generalitat perquè valori un projecte al mateix temps de la modificació
de Pla, perquè, què passa quan de vegades es promou un avanç de modificació de Pla i es
tenen quatre dades? És molt fàcil aprovar-ho i marcar unes directrius que siguin en termes
generals, en canvi, quan un mateix organisme té un Pla especial al costat, que reforça
aquesta modificació, serà molt més fàcil que en faci anotacions molt més concretes i que
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vetlli molt més perquè el projecte sigui i es porti a terme d’una manera més coherent i més
correcta.
El GMPSC creu que hi ha temps per vetllar que realment es faci tot com cal i estaran atents
als informes que es facin des d’Urbanisme per a l’avanç, però sobretot dels informes que es
vagin fent sobre el pla especial, que entenen que se’ls anirà informant puntualment per part
de l’equip de govern.
El GMPSC, a la vista del document presentat i havent comprovat la voluntat de minimitzar
l’impacte ambiental que aquesta activitat pugui generar en aquesta zona, de veure les
càrregues que s’han autoimposat els propietaris de la finca -que seran un benefici per a la
ciutat-, i que es mantindran els corredors naturals, que era un tema bastant sensible, ara és
el moment de donar un vot favorable perquè tiri endavant i vetllarà perquè això vagi com ha
d’anar i estaran amatents d’opinar quan sigui el moment.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que tots
els dubtes que els pugui generar -sobretot per l’aspecte ambiental-, hi ha un llarg procés per
endavant, amb informes de tots els departaments, assegura que durant el seu tràmit podran
quedar resolts.
Pel que fa al fet que pot semblar sobredimensionat, està d’acord que ho pot semblar des del
punt de vista que hi ha una planificació a molts anys vista sobre la taula. Des d’aquest punt
de vista pot semblar que es volen fer moltes coses, però vol deixar constància de l’esforç
que ha fet la propietat perquè la seva implantació es pugui anar fent per tràmits
independents.
L’article 48 de la llei, que permet a través d’una exposició pública, implementar trossets
d’aquestes coses o a través de plans especials molt específics, com per exemple pel que fa
a l’hípica, que és un ús admès en sòl no urbanitzable, es podria fer un tràmit de pla especial
només per a l’hípica, quan la propietat ho volgués, i desenvolupar-ho.
L’esforç de la propietat és que ha entès la importància d’agafar el context general de la finca
en tota la seva dimensió i amb tot el que es vol arribar a fer en les properes dècades. Això
comporta que de cop es veu molt gran el que s’hi vol fer, però s’ha de contextualitzar en
aquesta visió a llarg termini i no haver d’anar modificant i fent tràmits parcials que el que
poden fer és fragmentar la visió d’unitat integral d’una finca d’aquestes dimensions.
Finalment, respon al senyor Vinyes que la documentació detallada és perquè l’equip de
govern ha volgut tenir garanties del que s’hi anava a fer i la manera de tenir-les és saber cap
a on es va. Per això hi ha aquest excés de detall en aquesta documentació, per a una millor
garantia que l’equip de govern també desitja.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup entén
que l’equip de govern tingui molta informació per veure cap a on es va, però la sensació és
que abans d’haver-se aprovat res, tot just abans d’haver començat a fer l’aprovació inicial
d’un Pla especial -que és el que ha de definir què hi acabarà anant- sembla que estigués tot
ja molt definit, quan el Pla especial potser acaba essent diferent dels plànols que hi ha ara.
Aquesta era la puntualizació que el GMERC feia al respecte.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.2, i el Ple
l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMPP) i 7 abstencions (3
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GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
següent:

5.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança municipal
reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i
serveis en el domini públic.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 30 de
setembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. L'Ajuntament de Manresa té atribuïdes les competències de regulació i ordenació de I'ús
del domini públic municipal derivat del desplegament, millora, ampliació i conservació de
la xarxa de subministraments de serveis públics. A més dels serveis tradicionals d'aigua,
electricitat i gas, en els darrers anys han aparegut noves necessitats de regulació i
ordenació, com a conseqüència del desplegament de la xarxa de fibra òptica per part de
les companyies operadores de serveis de telecomunicacions.
2. Des de la regidoria d'Urbanisme, Paisatge i Mobilitat s'ha valorat la necessitat de
disposar d'una normativa municipal especifica que reguli tots els aspectes relacionats
amb el desplegament de les xarxes de serveis en el domini públic municipal, tenint en
compte la insuficient regulació que sobre aquestes actuacions fa la vigent Ordenança
municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres, que es limita a fer una
breu referència a la llicència d’obres a la via pública. La recent publicació de la Llei
9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, fa encara més necessària una
normativa municipal que concreti diferents aspectes de la seva aplicació amb relació al
desplegament de la xarxa de fibra òptica a la ciutat.
3. Per resolució de l’Alcalde de data 25 de juny de 2014 es va aprovar la formació de
l’avantprojecte de l’esmentada ordenança, i es va designar la comissió redactora
encarregada d’aquests treballs.
4. En data 24 de setembre de 2014, la comissió redactora va aprovar el text definitiu del
projecte d’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres,
instal·lacions i serveis en el domini públic, amb els seus 4 annexes, tal i com consta a
l’acta de l’esmentada reunió.
5. En data 25 de setembre de 2014, el Lletrat municipal, Cap de la Secció de Serveis
Públics i també secretari de la comissió redactora, ha emès informe favorable respecte
el projecte d’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres,
instal·lacions i serveis en el domini públic, ja que el considera conforme a Dret.
6. En data 30 de setembre de 2014, el Cap del Servei de Secretaria Tècnica ha emès
informe proposant l’aprovació inicial de l’esmentada ordenança.
Fonaments de dret
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels reglaments
i ordenances.
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2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió d’estudi
creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i els
reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als
interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència atribuïda
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b)
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
És per això que el regidor delegat de Territori i Paisatge, amb l’informe previ de la Comissió
Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció
administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en el domini públic, que
s’adjunta en aquest dictamen.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de l’ordenança aprovat per l’acord
anterior i el propi acord d’aprovació inicial, per un termini de trenta dies a comptar
des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari
Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva en cas
de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1 c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.”

“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE
LES OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC ( Projecte )
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Manresa és l’administració que té atribuïdes les competències de regulació i
ordenació de l’ús del domini públic municipal amb subjecció a la legislació de règim local i a
l’específica que li sigui d’aplicació. Un dels aspectes més rellevants d’aquesta regulació és el que fa
referència al desplegament, millora, ampliació, i conservació del conjunt de les xarxes de
subministrament de serveis públics. A més dels serveis tradicionals d’aigua, llum i gas, en els darrers
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anys han aparegut noves necessitats de regulació i ordenació, com a conseqüència del
desplegament de la xarxa de fibra òptica per part de les companyies operadores de serveis de
telecomunicacions.
La intervenció de l’Administració municipal en aquest àmbit ha de tenir com a principis orientadors
aconseguir un espai públic de qualitat, on coexisteixin de manera ordenada i pacífica els diferents
usos i operadors, i que, alhora, constitueixi un factor d’atractivitat de nous residents i nova activitat
econòmica.
Per assolir aquests objectius es fa necessari disposar d’una normativa específica, que concreti
l’aplicació de la legislació urbanística i la d’ús del domini públic municipal que constitueix l’Espai
públic, a tota la problemàtica derivada del desplegament, millora i manteniment de les xarxes de
subministraments de serveis públics, en les seves diferents fases de planificació i programació,
execució i inspecció. Aquesta necessitat es fa palesa si tenim en compte la insuficient regulació que
sobre aquestes actuacions fa la vigent Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control
de les obres, que es limita a fer una breu referència a la llicència d’obres a la via pública.
Com es pot deduir del seu títol i com s’indica a l’article 1, l’objecte de l’ordenança el constitueix la
regulació de la intervenció de l’administració municipal en tot tipus d’obres i instal·lacions que es
portin a terme en el domini públic, com a conseqüència del desplegament, millora, ampliació,
substitució, supressió, manteniment i conservació de les xarxes de subministraments de serveis
públics. L’àmbit d’intervenció de l’administració municipal comprèn les diferents fases de planificació,
programació, execució i inspecció. Passem a analitzar breument els aspectes més importants i
innovadors del seu contingut.
El Títol I concreta l’àmbit d’especialització de l’Ordenança, fa una descripció detallada de la tipologia
d’obres i de serveis públics i defineix els dos instruments bàsics de la intervenció municipal: la
llicència urbanística i la llicència d’ús del domini públic.
El Títol II regula els aspectes de planificació i programació, que es proposa realitzar mitjançant la
cooperació i coordinació entre els operadors privats i l’administració municipal. Es crea a aquests
efectes una Mesa de coordinació, com a instrument organitzatiu, on es canalitzarà i concretarà
aquesta cooperació. Una bona programació del desplegament i manteniment de les xarxes de serveis
requereix una base de dades gràfica i alfanumèrica degudament actualitzada. A aquests efectes, es
concreta l’obligació dels operadors de facilitar informació periòdica sobre les modificacions
realitzades a les xarxes i infraestructures de serveis de la seva titularitat.
El Títol III regula amb detall els actes subjectes a llicència urbanística, a comunicació prèvia i a
autorització demanial. Es completa aquesta regulació amb l’Annex 1, amb una fitxa descriptiva per a
cada tipologia de llicència. S’amplia l’abast dels actes subjectes a comunicació prèvia, exclosos de
sol·licitar llicència urbanística, per a totes les obres de cales, rases o instal·lacions, fins a 3 m2 de
superfície i fins a 3 ml de longitud. Es redueixen significativament els terminis per a resoldre les
llicències (20 dies) i per executar l’actuació comunicada (15 dies). S’estableix un procediment àgil per
a les actuacions urgents, que es podran executar amb una simple comunicació, sense necessitat de
llicència prèvia, que s’haurà de sol·licitar dins les 48 hores següents a la comunicació. També
s’estableix el principi d’obligatorietat de soterrament de les xarxes, llevat de casos excepcionals
degudament justificats.
Com a aspectes a destacar en aquest Títol, l’article 16 regula l’ús del domini públic per part de les
empreses de telecomunicacions, establint les facultats de l’Administració municipal per fixar itineraris
o ubicacions concretes, i per promoure l’ús compartit de les infraestructures, bé sigui de forma
voluntària mitjançant conveni, o instant el procediment d’imposició de la utilització compartida davant
del Ministeri competent de l’Administració de l’Estat. També és objecte de regulació en aquest Títol el
procediment administratiu electrònic, que serà obligatori per a totes les persones jurídiques, tant per a
la presentació de la sol·licituds inicials com per a les diferents notificacions i comunicacions del
procediment.
El Títol IV està dedicat a regular les condicions tècniques i d’execució de les obres i instal·lacions.
Destaquem aspectes com totes les mesures referents a la mobilitat i seguretat de persones i vehicles;
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l’especificació de les característiques tècniques dels materials i de les seccions tipus de les cales i
rases; l’obligatorietat de realitzar les actes de replanteig i inici, i de finalització de l’actuació; i les
mesures per garantir la qualitat i la correcte reposició de paviment i altres elements de l’Espai públic
que hagi estat objecte d’alteració. Creiem important que quedin degudament regulats tots els
aspectes tècnics d’execució, fet que facilita la gestió als operadors en disposar d’una normativa clara,
i alhora contribueix a garantir la qualitat de l’espai públic.
El Títol V regula els diferents aspectes derivats de les actuacions de trasllat, modificació o supressió
d’instal·lacions, tant si són motivades per l’obra urbanitzadora municipal com per actes de promotors
privats. Es defineixen els criteris per establir el cost de la supressió o trasllat, i la valoració de les
indemnitzacions.
Els últims 3 Títols de l’ordenança, VI, VII i VIII, regulen els aspectes relacionats amb la inspecció
municipal, la protecció de la legalitat i el règim sancionador. Es defineix l’abast, modalitats i
documents de l’actuació inspectora, es concreta l’aplicació dels expedients de protecció de la legalitat
als actes que constitueixen l’objecte de l’Ordenança, així com la tipologia d’infraccions i el règim
sancionador.
L’ordenança es completa amb 4 Annexos, que fan referència a la tipologia de llicències (Annex 1), els
models i formularis (Annex 2), els costos unitaris de reposició dels elements del domini públic (Annex
3), i Pla de Mobilitat (Annex 4). Annexos que considerem d’especial interès i utilitat per facilitar la
gestió municipal i el compliment de les obligacions dels particulars previstes en aquesta Ordenança.
Com a conclusió, es tracta d’una Ordenança que fa una completa i detallada regulació de la
intervenció de l’Administració municipal en un aspecte de gran importància com l’ús del domini públic
amb les xarxes de subministrament de serveis, defineix unes regles clares que atorguen seguretat
jurídica a l’actuació dels particulars i operadors privats, i simplifica i agilitza els tràmits administratius
mitjançant la reducció de terminis i l’aplicació de l’administració electrònica.

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular la intervenció administrativa de tot tipus d’obres i
instal·lacions realitzades en el domini públic, derivades del desplegament, millora, ampliació,
substitució, supressió, manteniment i conservació de les xarxes de subministraments de serveis
públics .

Article 2.- Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança regula :
a) La planificació de les instal·lacions per a xarxes de serveis públics de tot tipus de
subministraments que impliquin la utilització del subsòl, sol i vol del domini públic municipal, i
de les obres i condicions necessàries per al seu establiment, traçat, conservació, supressió,
substitució, modificació o trasllat.
b) L’execució de les obres per a l’establiment de les instal·lacions.
c) La utilització del domini públic municipal motivada per l’execució de les esmentades obres i
instal·lacions.
d) La inspecció de l’ocupació del domini públic, de les instal·lacions i de l’execució de les obres.
e) Les obres urbanitzadores, quan afectin el domini públic.
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2. La utilització del domini públic municipal i les obres i instal·lacions que hi realitzin els
concessionaris de serveis públics municipals es regiran per les normes legals de règim local
vigents, pels plecs de clàusules de la concessió i pel corresponent contracte administratiu i,
supletòriament, per aquesta Ordenança.

Article 3.- Llicència municipal
1. Qualsevol obra o instal·lació a què fa referència l’article 1 d’aquesta Ordenança està sotmesa a
l’obtenció de la prèvia llicència o autorització municipal d’obra i d’ocupació,i al pagament dels
tributs i preus públics corresponents d’acord amb les ordenances fiscals municipals i amb els
convenis particulars signats amb cada societat titular de la instal·lació. Tindrà per objecte aprovar
el traçat proposat pel titular de la instal·lació, les característiques de l’obra, la seva forma i el
termini d’execució, atorgant-se d’acord amb allò previst als articles 187 i següents del Decret
legislatiu 1/2000 que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i normativa urbanística
complementària.
2. L’atorgament de llicència d’obres portarà implícita l’autorització per a la utilització del domini
públic municipal i tindrà l’abast següent:
a) El subsòl de la via pública, amb caràcter definitiu, per a la conducció en galeries de serveis,
en caixons de serveis en tubulars o enterrades, de conformitat amb el que preveu aquesta
Ordenança.
b) El sòl :
b.1) Amb caràcter transitori durant l’execució de les obres per a dipòsit de maquinària,
materials i runa, casetes d’obra i col·locació de tanques de protecció. El termini d’ocupació
serà el determinat a la llicència per a la realització de les obres.
b.2) Amb caràcter definitiu, en els casos autoritzats, per a instal·lacions accessòries de les
conduccions, com tapes d’accés, registre i maniobra, ventilacions de cambra subterrània i
caixes de derivació, a favor de les companyies titulars de la xarxa o instal·lació.
c) El vol, amb caràcter provisional, en els casos excepcionalment autoritzats previstos en
aquestes ordenances i fins que sigui procedent la conversió de les instal·lacions en
definitives, que hauran de ser soterrades.
3. Les actuacions que no requereixin de llicència urbanística prèvia d’obres o instal·lacions estaran
sotmeses a la prèvia autorització municipal per a la utilització del domini públic municipal.
4. Les actuacions promogudes per les Administracions Públiques i persones jurídiques dependents
estaran subjectes a prèvia llicència urbanística o d’aprofitament del domini públic, d’acord amb el
que preveu aquesta Ordenança, llevat de les que n’estiguin expressament exemptes en aplicació
de la legislació sectorial.

Article 4.- Tipologia d’obres
S’estableix la següent classificació dels diferents tipus d’obres regulades per aquesta Ordenança :
1. Xarxes soterrades .
Seran xarxes soterrades les que es col·loquin directament al subsòl sense utilitzar conductes
preexistents, de manera que no es puguin retirar ni reparar sense obrir el paviment. Poden ser
instal·lades amb o sense conducte. Les conduccions enterrades hauran de situar-se sota les voreres,
tret que la seva amplada o la densitat dels serveis existents ho impossibiliti.
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1.1. Cales: Excavacions de clot en el terreny/paviment de fins a 3 m² ó fins a 3 m de longitud.
1.2. Rases: Excavacions lineals en el terreny/paviment de més de 30 cm d’amplada i més de 3m de
longitud
1.3. Mini-rases: Excavacions lineals en el terreny/paviment entre 10 i 30 cm d’amplada i una
profunditat entre 30 i 60 cm
1.4. Micro-rases: Excavacions lineals en el terreny/paviment entre 30 i 100 mm d’amplada, i amb una
profunditat limitada a un màxim de 100 y 400 mm, per evitar qualsevulla intersecció amb els serveis
existents.
2.- Galeries
Es consideren galeries de serveis els passadissos subterranis destinats a allotjar conduccions dels
diferents subministraments públics que, per les seves característiques, permeten l’accés a la totalitat
del seu recorregut per realitzar les operacions d’instal·lació, conservació, manteniment i reparació de
les conduccions. Les galeries podran ser visitables o no visitables.
3.- Desplegament/subconductat de cable.
Consisteix en el desplegament de xarxes utilitzant conductes d’instal·lacions existents, de manera
que, generalment, no cal obrir rases ni executar obres.
4.- Xarxes aèries.
4.1. Línies aèries: són aquelles en què tots els seus elements estan per sobre de la superfície del
terreny.
4.2. Línies en façana: són aquelles línies aèries que estan adossades a les façanes del edificis.
4.3. Suports: els tipus de suport que es podran instal·lar, generalment amb caràcter provisional seran:
•
•
•

Suports metàl·lics que sempre hauran d’esser d’acer galvanitzat o amb acer inoxidable. En
cas de posar algun altre tipus de suport metàl·lic s’haurà de consultar amb els serveis tècnics
municipals.
Suports de formigó: son els que s’utilitzen habitualment per a les línies de baixa tensió.
Suports de fusta: son els suport que s’utilitzaven tant per a línies de baixa tensió, telefonia i
enllumenat públic.

5.- Armaris, cabines i registres
Elements complementaris o auxiliars situats a la via pública per part de les companyies de serveis, i
afectes a un servei de subministrament. Poden ser soterrats o en superfície.

Article 5.- Tipologia de serveis públics
Definició i classificació dels diferents tipus d’instal·lacions de serveis regulats per aquesta Ordenança
:
Instal·lació d’aigua: conjunt de canalitzacions i aparellatge que conformen la xarxa de
subministrament d’aigua potable, de reg i contraincendis.
Instal·lació de gas: conjunt de canalitzacions i aparellatge que conformen la xarxa de
subministrament de gas.
Instal·lació elèctriques: conjunt de canalitzacions i aparellatge que conformen la xarxa de
subministrament elèctric.
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Instal·lació de telefonia i telecomunicacions: conjunt de canalitzacions i aparellatge que
conformen la xarxa de serveis de comunicacions electròniques i els recursos associats .
Instal·lació de clavegueram: conjunt de canalitzacions i aparellatge que conformen la xarxa de
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
Les diferents tipologies de xarxes s’instal·laran en el subsòl d’acord amb la normativa tècnica pròpia
de cada servei i conforme les disposicions del planejament urbanístic vigent.
En casos de provisionalitat o de justificació tècnica es podrà acceptar el desplegament aeri.

Article 6.- Ús del domini públic municipal
1.- Als efectes d’aquesta Ordenança es consideraran béns de domini públic tots els vials, carrers,
places, parcs, fonts, camins i obres públiques destinats a ser utilitzats directament pels particulars, la
conservació i la policia dels quals siguin competència de l’Ajuntament. El domini públic municipal
comprèn el subsòl, sol i vol de la via pública. El seu àmbit vindrà determinat per la alienació dels vials
amb les parcel·les i domini privat, definit pel planejament urbanístic. També es considerarà ús del
domini públic municipal qualsevol instal·lació situada a la façana dels immobles i que sobresurti de la
corresponent alineació a nivell de sòl.
2.- L’ús dels béns de domini públic municipal que excedeixi del comú general està sotmès a la prèvia
obtenció de l’autorització demanial de l’Ajuntament.
3.- La concessió de les autoritzacions demanials estarà subjecta a la legislació pròpia reguladora del
patrimoni dels ens locals, i a l’específica sectorial reguladora del servei públic per al qual es sol·liciti
l’autorització.
4.- És reconeix el dret d’ocupació del domini públic per al desplegament de les xarxes de serveis
públics enumerades a l’article 5 d’aquesta Ordenança, amb subjecció a la normativa sectorial que
sigui d’aplicació.
5.- Els procediments de concessió d’autoritzacions demanials es tramitaran d’acord amb els principis
de rapidesa, simplicitat, eficiència, no discriminació i transparència, amb respecte als límits a la
intervenció administrativa i als drets dels sol·licitants, que s’estableixi a la legislació sectorial
d’aplicació.

TÍTOL II.- PLANIFICACIÓ
Article 7.- Programació
1.- Per tal de garantir la coordinació de l’activitat de les companyies subministradores entre si i amb
l’actuació de l’administració municipal, les companyies hauran de presentar, abans del 30 de
desembre de cada any, un programa de les instal·lacions projectades a realitzar en el domini públic
durant l’any següent. El programa especificarà, per a cada actuació, la següent informació :
a) El tipus d’instal·lació i les seves característiques.
b) La descripció i qualitat dels materials que s’han de col·locar.
c) La seva localització.
Aquesta programació es revisarà amb una periodicitat trimestral, en les reunions que a aquests
efectes portin a terme els tècnics municipals i els de les companyies subministradores.
2.- L’Ajuntament facilitarà a les companyies subministradores, abans del dia 30 de desembre de cada
any, la relació d’obres d’urbanització i manteniment de les vies públiques que prevegi realitzar dins de
l’any següent, perquè pugui ser tinguda en compte per les companyies en la seva programació.
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3.- Els tècnics municipals proposaran l’aprovació o les modificacions necessàries en la programació
de cada companyia subministradora, amb la finalitat de coordinar les actuacions d’aquestes amb les
de l’Ajuntament.
4.- Els serveis tècnics municipals podran fixar a la vista del programa d’actuacions, els llocs de la
ciutat en què coincideixin intervencions de diverses companyies subministradores, les dates
d’execució i altres condicions que facilitin una actuació coordinada, de manera que en un sol termini
d’execució es facin les diverses instal·lacions projectades.
5.- No s’autoritzarà el treball simultani de dues companyies subministradores al mateix tram de carrer,
llevat que hagin d’utilitzar la mateixa rasa, o que aquesta simultaneïtat figuri a la proposta d’acció
coordinada, acceptada pels serveis tècnics municipals.
6.- No és podrà realitzar cap canalització o altra obra que comporti una alteració física del domini
públic dintre dels tres anys següents a la recepció provisional d’obres de nova pavimentació,
renovació o millora de calçades i d’un any pel que fa a les voreres, llevat dels casos excepcionalment
autoritzats de caràcter urgent i degudament justificats.
7.- Les companyies prestadores de serveis de comunicacions electròniques podran presentar un Pla
de desplegament o instal·lació de la xarxa pública de comunicacions electròniques dins del terme
municipal, que inclogui aquestes infraestructures, i alhora prevegi en quins casos es faran
desplegaments aeris o per façana dels cables i equips. L’Ajuntament haurà d’aprovar el Pla en el
termini de dos mesos des de la data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi dictat resolució expressa es considerarà aprovat per silenci administratiu positiu. Amb la
presentació del Pla s’entendrà presentat el document de programació anual previst a l’apartat 1
d’aquest article, pels períodes anuals que abasti el Pla de desplegament o instal·lació.

Article 8.- Mesa de coordinació
1.- Es crearà una Mesa de coordinació entre els diferents operadors privats i l’Administració
municipal, com a eina per a facilitar la informació i coordinació de les actuacions en el domini públic
municipal. La Mesa tindrà les funcions següents :
a) Constituir un espai d’informació, estudi i debat entorn a la intervenció de l’Ajuntament en l’ús del
sòl, vol i subsòl del domini públic municipal per part dels diferents operadors privats i, en especial,
per les companyies subministradores dels serveis d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions.
b) Coordinar les actuacions de les diferents companyies subministradores, consistents en la
realització d’obres i instal·lacions que comportin una alteració física o un aprofitament especial o
privatiu del domini públic municipal.
c) Coordinar les actuacions de les companyies subministradores pel desplegament de les xarxes de
serveis, en l’execució d’obres ordinàries i d’urbanització municipals.
d) Elaborar una Programació anual amb la previsió de totes les intervencions de les companyies
subministradores, Ajuntament de Manresa i altres Administracions, on s’especifiquin els sectors
afectats, calendaris d’execució i operadors actuants.
e) Emetre informe i establir els criteris i requisits tècnics a demanar per les diferents obres i
instal·lacions al domini públic municipal.
f) Resoldre sobre la compatibilitat o incompatibilitat entre les intervencions coincidents de dues o
més xarxes de serveis.
g) Emetre informe sobre les ordenances municipals que regulin la realització d’obres, instal·lacions i
l’ús del domini públic municipal.
h) I, en general, elaborar propostes que contribueixin a la millora del desplegament i manteniment
de les xarxes de serveis públics de l’Espai Públic, així com vetllar per la racionalització,
simplificació i agilitació dels diferents tràmits davant l’Ajuntament i l’actualització dels
procediments de gestió .
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2.- La composició, organització i funcionament de la Mesa es regularà per resolució de l’AlcaldePresident, o de l’òrgan municipal en què delegui.

Article 9.- Informació i seguiment
L’Ajuntament crearà una Intranet, dintre el web municipal, per poder fer un seguiment de totes les
obres i actuacions a la via pública regulades per aquesta Ordenança, amb la informació bàsica
següent:
a) Informació sobre les llicències sol·licitades i la situació de la seva tramitació.
b) Informació sobre les diferents actuacions programades per l’Ajuntament i altres Administracions
Públiques.
c) Informació sobre les diferents actuacions programades per les companyies subministradores.
d) Recursos relacionats amb la intervenció municipal a la via pública (Ordenances, models de
sol·licituds, models tipus de plans de mobilitat, etc.).
L’accés a la Intranet estarà reservada a les companyies titulars de les xarxes i instal·lacions i altres
persones físiques o jurídiques que acreditin un interès legítim, i amb subjecció a la legislació sobre
protecció de dades de caràcter personal.

Article 10.- Manteniment de la Base de dades
1.- El Sistema d’informació geogràfica municipal (SIG) integrarà la informació sobre les xarxes de
serveis públics que comportin una utilització privativa del domini públic municipal.
2.- Als efectes de poder realitzar el manteniment i conservació del SIG, les empreses
subministradores dels serveis públics relacionats a l’article 5 d’aquesta Ordenança facilitaran, dins del
primer trimestre de cada any, informació sobre les modificacions realitzades a les xarxes i
infraestructures de serveis de la seva titularitat durant l’any precedent.
3.- Quan es tracti de companyies que explotin xarxes o prestin serveis de comunicacions
electròniques, la informació es sol·licitarà a través de qualsevol de les Autoritats Nacionals de
Reglamentació de Telecomunicacions de l’article 68 de la Llei General de Telecomunicacions. Només
quan aquestes Autoritats no disposin de la informació sol·licitada es podrà sol·licitar directament a la
companyia.

TÍTOL III.- LLICÈNCIES
Article 11.- Actes subjectes a llicència urbanística
1.- Estaran subjectes a llicència urbanística els actes següents realitzats en el domini públic
municipal:
a) Obres urbanitzadores o de caràcter complementari o puntual, quan no estiguin incloses en el
projecte d’urbanització.
b) Obres d’obertura i tancament de cales, rases i qualsevol tipus d’alteració física del paviment de la
via pública.
c) Les modificacions d’obres a la via pública que disposin de llicència urbanística prèvia, quan
suposin un augment de més del 20 % de la longitud o superfície previstes a la llicència o que
impliquin un canvi substancial de la solució prevista en la llicència.
d) Estesa de cable per galeries o conductes existents, o instal·lació en façana.
e) Instal·lació de línies elèctriques,telefòniques o altres similars i la col·locació d’antenes o
dispositius de comunicacions electròniques de qualsevol tipus, sempre que comportin un ús
privatiu i ocupació del domini públic municipal
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f)

Altres obres o instal·lacions a la via pública, com la instal·lació de senyalització horitzontal o
vertical, instal·lació o retirada de cabines telefòniques, bústies de correus o d’altres tipus,
instal·lació o retirada d’hidrants, pals de fusta o suports d’altres materials, arquetes, caixes de
registre i qualsevol altre element o instal·lació complementaris adscrits a una xarxa de serveis
públics.

2.- No estaran subjectes a llicència urbanística
a) Les obres d’urbanització que figuren en els plans i projectes degudament aprovats per
l’administració competent .
b) Les obres d’instal·lació de xarxes de serveis públics, previstes en els projectes d’urbanització
c) Les obres que s’hagin de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, en
els supòsits en què la legislació de règim local o la legislació urbanística les eximeixin de
l’obtenció de llicència prèvia.
d) Les obres que s’hagin de dur a terme en compliment d’una acta d’inspecció o d’un expedient de
protecció de la legalitat urbanística incoat per l’Ajuntament, excepte quan la restauració de la
legalitat comporti sol·licitar llicència.
e) Les anul·lacions d’escomeses per l’enderrocament d’edificis sol·licitades per l’Ajuntament.
f) Les anul·lacions d’escomeses per l’enderroc d’edificis sol·licitades per particulars, quan l’actuació
estigui inclosa en la llicència d’enderroc.
g) Les meres substitucions de tapes per trencament o manipulacions de tercers, quan no suposin
alteració d’altres elements de l’espai públic.
h) Les obres de reparació i reposició de paviments dins del període de garantia de la llicència que
les empara.
i) Les obres i actuacions que, d’acord amb aquesta Ordenança, restin subjectes al règim de
comunicació prèvia a l’Ajuntament.
j) La instal·lació de xarxes públiques de comunicacions electròniques o d’estacions radioelèctriques
en domini privat, encara que prevegi desplegaments aeris o per façana de cables i equips, quan
aquesta infraestructura estigui inclosa en un Pla de desplegament o d’instal·lació degudament
aprovat per l’Administració competent.
k) Les actuacions d’innovació tecnològica o adaptació tècnica sobre una infraestructura de
comunicacions electròniques preexistent, quan no comporti cap variació en els elements d’obra
civil i màstil.
En els casos de la lletra j), la llicència quedarà substituïda per una declaració responsable, segons
model de l’Annex 2 d’aquesta ordenança. La mera presentació de la declaració responsable habilitarà
a la persona interessada per a l’execució de l’actuació.
3.- En els casos previstos a la lletra b) de l’apartat anterior, l’Ajuntament expedirà, a sol·licitud de la
companyia de serveis respectiva, certificació acreditativa de les instal·lacions previstes en el projecte
d’urbanització.
4.- Els actes relacionats a l’apartat 1 d’aquest article que tinguin per causa la construcció, reforma o
rehabilitació, i enderroc d’edificis, s’autoritzaran en unitat d’acte juntament amb la llicència d’edificació
o enderroc. A aquests efectes, la documentació de la sol·licitud de la llicència d’edificació haurà de
concretar l’àmbit del domini públic afectat per les obres d’edificació, el tipus d’alteració física i les
instal·lacions de les xarxes de serveis. El sol·licitant haurà de constituir garantia per a la correcta
reposició del domini públic objecte d’alteració física, en els termes previstos en l’article 36 d’aquesta
Ordenança. I no es podrà realitzar la primera ocupació de l’edificació fins que no s’hagin executat les
obres de reposició del domini públic.
5.- Les actuacions referents a la instal·lació i les obres necessàries per al desplegament de les xarxes
del serveis objecte d’aquests Ordenança, que estiguin situats en sòl no urbanitzable, si no estan
incloses en un pla especial urbanístic, es tramitaran amb subjecció al procediment de l’article 48 del
TRLU.
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6.- Les actuacions realitzades dins de les àrees d’afectació de les infraestructures de comunicacions
requeriran, a més de la llicència urbanística, de l’autorització de l’Administració titular de la
infraestructura.
7.- Les actuacions realitzades en zones d’interès arqueològic o en edificis inclosos en catàlegs de
protecció patrimonial, requeriran d’informe tècnic previ de la Comissió Permanent de Patrimoni de
l’Ajuntament.
8.- Es podran atorgar llicències de caràcter provisional o a precari, pel desplegament i instal·lació de
xarxes de serveis, quan no estigui expressament prohibit per la legislació urbanística o sectorial ni pel
planejament territorial, urbanístic o sectorial, ni hagi de dificultar l’execució d’aquests, quan estiguin
localitzades en sòl urbanitzable delimitat, sense pla parcial urbanístic aprovat, o en terrenys afectats
per sistemes urbanístics generals o locals. També tindran la consideració de llicències provisionals o
a precari, les que s’atorguin per a subministraments provisionals amb motiu de l’execució d’obres.
Les llicències provisionals o a precari no donaran dret en cap cas a percebre indemnització.

Article 12.- Actes subjectes a comunicació prèvia
1.- Estaran subjectes a comunicació prèvia a l’Ajuntament, sense necessitat d’haver de sol·licitar
llicència urbanística prèvia, les obres i instal·lacions al domini públic que siguin d’escassa entitat,
considerant-se com a tals les obres de cales, rases o instal·lacions, de fins a 3m2 de superfície i fins a
3 ml de longitud.
2.- A la comunicació s’ha d’acompanyar la documentació que determina l’annex 1 d’aquesta
Ordenança .
3.- Si en el termini màxim de quinze dies, a comptar des de la presentació de la comunicació,
l’Ajuntament no ha manifestat, de manera motivada, la seva disconformitat, l’actuació comunicada
resta legitimada i es pot executar,sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable, urbanística i
reguladora de l’ús del domini públic municipal.
4.- Durant el termini indicat a l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà requerir al titular de l’actuació als
efectes següents:
a) Perquè esmeni deficiències observades en la documentació presentada.
b) Perquè les obres s’hagin de tramitar mitjançant un altre procediment. En aquest cas la notificació
municipal comportarà la prohibició d’executar les obres fins que s’hagi obtingut la preceptiva
llicència urbanística o demanial.
c) Per establir determinades condicions específiques per a la seva execució.
5.- En els supòsits de l’apartat anterior, la notificació del requeriment a la persona interessada suspèn
el còmput del termini assenyalat a l’apartat 3.

Article 13.- Actuacions d’urgència
1.- Les obres que,excepcionalment, s’hagin de realitzar amb caràcter urgent per algun motiu, com la
reparació d’una avaria o un tall en el subministrament del servei, i que no disposin de la preceptiva
llicència municipal, s’executaran prèvia comunicació de l’actuació als serveis municipals d’inspecció
d’obres i serveis, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, utilitzant el model previst per
aquest tipus d’actuacions. La mera presentació d’aquesta comunicació habilitarà a la persona
interessada per a l’execució de l’actuació, que s’haurà d’executar i finalitzar dins dels tres dies hàbils
següents al de la seva comunicació.
2.- Dins del dia hàbil següent al de la presentació de la comunicació l’Ajuntament haurà de donar
conformitat a l’actuació, restant legitimada a tots els efectes, o bé requerirà a la companyia titular del
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servei per tal que sol·liciti la preceptiva llicència, quan ho consideri necessari per a la legalització de
l’actuació.
3.- Si en el termini de dos dies hàbils no hagués estat possible localitzar i solucionar la incidència
l’empresa titular haurà de comunicar-ho i s’entendrà ampliat en un altre termini de tres dies.

Article 14.- Actes subjectes a autorització demanial
1.- Qualsevol actuació localitzada en el subsòl, sòl i vol del domini públic municipal, que hi comporti o
no una alteració física, estarà subjecta a l’autorització demanial d’ús del domini públic, d’acord amb la
legislació sobre el patrimoni dels ens locals.
2.- La concessió de la llicència urbanística d’obres, quan aquesta sigui preceptiva, portarà implícita
l’autorització demanial, en els termes establerts a l’article 3.2 d’aquesta Ordenança. Igualment es
considerarà atorgada l’autorització demanial en els casos d’actes subjectes a comunicació prèvia
previstos a l’article 12 d’aquesta Ordenança.
3.- No es podrà atorgar llicència urbanística d’obres o d’instal·lació si, de la seva execució se’n
derivés un ús del domini públic municipal no admès segons la legislació reguladora del patrimoni dels
ens locals.

Article 15.- Obligació de soterrament i servituds administratives
1.- Les llicències urbanístiques i autoritzacions d’ús del domini públic inclouran l’obligació de
soterrament de les instal·lacions i infraestructures dels diferents serveis relacionats a l’article 5, en els
termes previstos en el planejament urbanístic, general o derivat, que resulti en cada cas d’aplicació.
2.- No obstant això, en els casos concrets en els quals l’operador acrediti, a la seva sol·licitud, la
impossibilitat de procedir al soterrament es podrà autoritzar, excepcionalment, la seva conducció
aèria o adossada a les façanes dels immobles amb façana a la via pública, i d’acord amb les
condicions fixades en l’autorització demanial per minimitzar l’impacte visual i garantir la seguretat,
salubritat i ornat de la façana.
3.- En el cas previst a l’apartat anterior, l’autorització demanial i de la llicència d’obres s’atorgarà
sense perjudici dels drets de tercers respecte de l’immoble.
4.- Quan l’actuació afecti a edificis inclosos en catàlegs de protecció patrimonial, els serveis tècnics
municipals podran establir condicions especials i singulars d’execució, amb l’objecte de preservar i
garantir la protecció patrimonial.

Article 16.- Ús del domini públic per part de les companyies titulars de xarxes o prestadores de
serveis de comunicacions electròniques
Les autoritzacions demanials a favor de les companyies titulars de xarxes o prestadores de serveis
de comunicacions electròniques estaran subjectes a allò que estableixi la Llei 9/2014, de 9 de maig,
General de Telecomunicacions i altra legislació sectorial de telecomunicacions, i en concret, als
requeriments i especificacions següents:
1.- Es reconeix el dret d’ocupació del domini públic municipal a favor de les companyies de
telecomunicacions. L’Ajuntament podrà establir itineraris o ubicacions concretes on instal·lar les
infraestructures de la xarxa de comunicacions electròniques, diferents de les puguin proposar les
companyies, quan estigui plenament justificat, i la modificació no impliqui la impossibilitat, tècnica o
econòmica, de portar a terme l’ocupació del domini públic necessària per al desplegament de la
infraestructura.
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2.- Les companyies hauran de fer ús de les canalitzacions soterrànies o en l’interior de les
edificacions que permetin el desplegament i l’explotació de les xarxes públiques de comunicacions
electròniques. Quan no existeixin aquestes canalitzacions o no sigui possible el seu ús per raons
tècniques o econòmiques, les companyies podran fer el desplegament aeri o per façana dels cables i
equips, utilitzant, en la mesura que sigui possible, els desplegaments, canalitzacions, instal·lacions i
equips prèviament instal·lats. El Pla de desplegament o instal·lació haurà de preveure en quins casos
es realitzaran desplegaments aeris o per façana d’equips.
3.- L’Ajuntament promourà la celebració d’acords entre les companyies de telecomunicacions per a
l’ús compartit de les seves infraestructures. Quan una companyia sol·liciti autorització demanial per al
desplegament de xarxa en vies públiques que ja tenen canalització d’una altra companyia incoarà
procediment administratiu per tal que les companyies afectades assoleixin un acord d’ús compartit. I,
en cas de no assolir-se de forma voluntària i mitjançant conveni aquest acord, instarà al Ministerio de
Indústria, Energia y Turismo l’inici de procediment per a la imposició de la utilització compartida del
domini públic. No s’atorgarà llicència d’ús del domini públic fins que no s’hagi resolt el procediment
incoat per part del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

Article 17.- Procediment de sol·licitud de les llicències
1.- Les llicències regulades a la present Ordenança s’hauran de demanar d’acord amb els formularis
de sol·licitud que s’estableixen per a cada tipus de llicència a l’Annex 1 d’aquesta Ordenança. Amb la
sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació que es relaciona a l’esmentat Annex 1.
2.- Estaran legitimats per sol·licitar llicència o realitzar actes subjectes al règim de comunicació prèvia
les persones físiques i jurídiques següents:
a) Les companyies titulars de les instal·lacions i xarxes de serveis que son objecte de regulació
en aquesta Ordenança.
b) Els promotors d’edificacions i construccions de tot tipus, si aquesta promoció comporta
qualsevol alteració física del domini públic.
c) Els propietaris d’edificis i construccions de tot tipus, per a la realització de connexions i
escomeses a les xarxes generals del serveis públics.
d) Els promotors i propietaris d’edificis i construccions, per al desplegament de xarxes de
serveis, quan disposin de conveni o acord d’autorització per part de la companyia titular del
servei, que prevegi la reversió de la titularitat de la xarxa o instal·lació a favor de la
companyia.
e) Els arrendataris, usufructuaris o ocupants d’un immoble o local en virtut de qualsevol títol
jurídic, quan l’actuació que promoguin comporti una alteració física del domini públic.
3.- Les sol·licituds es podran presentar per qualsevol mitjà o procediment legalment admès, si bé es
procurarà utilitzar preferentment mitjans electrònics.
4.- Quan els interessats siguin persones jurídiques serà obligatòria la presentació de les sol·licituds
de llicència, amb la corresponent documentació, així com de totes les comunicacions que
s’estableixen a aquesta Ordenança, utilitzant mitjans electrònics, a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa www.ajmanresa.cat/seu i l’adreça electrònica que a aquests efectes figurarà
a la seu electrònica.
5.- En els casos previstos a l’apartat anterior, l’Ajuntament enviarà telemàticament totes les
notificacions que requereixi el procediment, a través de l’entorn e-NOTUM de l’Administració Oberta
de Catalunya. A aquests efectes a la seu electrònica municipal abans esmentada hi haurà penjat el
Manual d’instruccions per a l’usuari.
6.- S’estableix un termini per a la resolució de les sol·licituds de llicència de 20 dies hàbils, comptats
des de la data de presentació de la sol·licitud.
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7.- En cas que l’interessat presenti un tipus de sol·licitud que no es correspongui amb l’actuació a
realitzar, es resoldrà la no admissió a tràmit i se li requerirà que presenti la sol·licitud que
correspongui atenent a la naturalesa de l’actuació que es vulgui realitzar.

Article 18.- Calendari
Les llicències d’obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabar-les. Si no els
fixen, el termini per començar les obres serà d’un any i el termini per acabar-les serà de tres.
Les llicències podran fixar el calendari i les condicions d’execució, l’horari de treball, els torns
obligatoris continus per intensificar-lo, i qualsevol altra mesura per tal de garantir la seguretat de la
circulació de vianants i vehicles i reduir al mínim l’impacte de les obres.

Article 19.- Obligacions del titular de la llicència
El titular de la llicència estarà obligat a:
a) El compliment de les normes establertes en aquesta Ordenança, i de les condicions generals i
específiques que s’estableixin a la resolució d’atorgament de la llicència.
b) El pagament previ dels tributs i preus públics derivats de la concessió de la llicència i de
l’execució de les obres, d’acord amb el que preveuen les ordenances fiscals municipals.
c) La constitució de les garanties per al compliment de les obligacions de tractament dels residus i
per a la correcta reposició del paviment del domini públic que hagi estat objecte d’alteració o
modificació, en els termes que s’estableixen en aquesta Ordenança.
d) Exercir el dret d’ocupació mitjançant instal·lacions que s’adaptin a les condicions tècniques
establertes en aquesta Ordenança, a les que es consignin en la Resolució de concessió de la
llicència, i a la normativa tècnica pròpia de cada servei.
e) Executar les obres amb estricta subjecció a la sol·licitud, plànols, projectes, memòria i la resta de
documentació presentada amb la sol·licitud. Qualsevol modificació introduïda respecte dels
projectes i memòries inicials, requerirà la prèvia aprovació municipal, mitjançant la concessió de
la corresponent llicència de modificació.
f) Adoptar totes les mesures de seguretat de l’actuació previstes en els corresponents Pla de
Seguretat i el Pla de Mobilitat.
g) Designar un tècnic facultatiu competent, responsable de la direcció de l’obra.
h) Designar l’empresa subcontractista responsable de l’execució de les obres, quan aquestes no
siguin realitzades directament pel titular de la llicència.
i) Comunicar als serveis tècnics municipals, amb l’antel·lació mínima de dos dies laborables, les
dates de replantejament i inici de les obres, i de la seva finalització. Si l’actuació afecta
directament la mobilitat viària amb el tall del carrer o d’un carril, la comunicació es farà amb cinc
dies laborables d’antel·lació.
j) Cessar en l’ocupació de la via pública i procedir al trasllat i retirada de les instal·lacions en les
ocupacions transitòries o provisionals, i netejar la zona d’afectació, dins dels dos dies hàbils
següents a la finalització de l’execució.
k) Reparar o indemnitzar pels danys que es causin en qualsevol element del domini públic municipal
afectat per l’actuació.
l) Indemnitzar pels danys i perjudicis que a conseqüència de l’execució de l’actuació, per culpa o
negligència, puguin ocasionar-se a tercers.
m) Per tal de realitzar les obres dins de l’àmbit d’afectació de Carreteres o d’altres infraestructures, el
titular de la llicència haurà de sol·licitar l’autorització prèvia de l’ens titular responsable de la
infraestructura.

Article 20.- Pròrroga de la llicència
1.- Les actuacions objecte de llicència s’hauran d’executar dins dels terminis establerts en la resolució
de concessió de la llicència.
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2.- El titular de la llicència tindrà dret a obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del
termini d’acabament de les obres, per la meitat dels períodes concedits inicialment, si les sol·licita
d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.

Article 21.- Caducitat de la llicència
1.- Les llicències caducaran si, en finir qualsevol dels terminis establerts en la resolució de concessió
de la llicència o de la pròrroga, no s’han començat o no s’han acabat les obres. A aquests efectes, la
resolució de concessió de la llicència ha d’incorporar l’advertiment corresponent.
2.- Si la llicència ha caducat, no es podrà iniciar ni prosseguir l’actuació, si no se’n demana i se n’obté
una de nova, ajustada a l’ordenament urbanístic en vigor.
3.- La caducitat formal serà declarada per l’òrgan que hagi atorgat la llicència, amb audiència prèvia
al titular de la llicència.
4.- La manca de declaració de caducitat de la llicència urbanística no faculta a les persones que
intervenen en el procés d’execució de les obres per iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis
habilitats per a la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats administratives que
es puguin derivar de l’execució de les obres realitzades fora dels terminis esmentats.

Article 22.- Extinció de la llicència
1.- Les llicències d’obres i instal·lacions queden sense efecte :
a) En el cas d’incompliment de les condicions, tant de les consignades a la resolució de la llicència,
com de les generals establertes en aquesta Ordenança.
b) Per renúncia del titular de la llicència.
c) Per infracció del planejament o de l’ordenament urbanístic i en els supòsits previstos.
d) Per pèrdua de la titularitat del servei públic de subministrament corresponent, excepte en el
supòsit de traspàs entre companyies.
e) Si les obres no s’inicien en la data o el termini assenyalats, llevat dels casos degudament
justificats i prèvia obtenció de la pròrroga corresponent.
f) Per incompliment de les mesures previstes en el Pla de Seguretat i Pla de Mobilitat de l’actuació.
2.- Extingida la llicència, el titular haurà de posar fi a l’ocupació i retirar les instal·lacions existents,
deixant la via pública afectada en l’estat que tenia abans d’iniciar-se les actuacions previstes en la
llicència. Si no ho realitza sense cap dilació, l’Administració municipal procedirà a l’execució
subsidiària, en els termes previstos en la normativa vigent.

Article 23.- Gestió de runes i residus
1.- El sol·licitant i titular de la llicència estarà obligat a gestionar les runes i residus generats per les
obres d’alteració del domini públic municipal regulades en la present Ordenança, i la legislació
sectorial d’aplicació (Text refós de la Llei reguladora dels residus, i el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya, aprovat pel Decret 89/2010, de 29 de juny). En concret, assumirà les
obligacions següents :
a) Acreditar que ha signat amb un gestor autoritzat de residus el document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus generats.
b) Constituir, amb caràcter previ a la concessió de la llicència, dipòsit o aval bancari que cobreixi els
costos previstos de gestió dels residus.
c) Presentar, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’obra, justificació de la recepció
de les runes en la instal·lació de gestió de residus, quan es tracti d’una instal·lació pública.
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d)

Presentar el certificat del gestor de residus, de la quantitat i tipus de residus lliurats.

2.- L’import de la fiança es fixa en 11 €/ tona de residus previstos en l’estudi de gestió o en l’informe
tècnic, amb un mínim de 150 € per cada llicència. Aquests imports es modificaran automàticament si
s’estableix en disposició sectorial per part de la Generalitat de Catalunya. L’import de la fiança serà
retornat, d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada, en un termini màxim de 30 dies, comptats a
partir de la presentació dels comprovants justificatius de la correcta gestió i tractament dels residus.
3.- Estaran exemptes de prestació de la fiança les empreses del sector de la construcció que
gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat, o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció del qual siguin membres. Aquestes circumstàncies eximents
de l’obligació hauran de quedar acreditades en l’expedient de la sol·licitud de llicència.
4.- També estaran exemptes de prestació de fiança les actuacions que executin les empreses
privades municipals .
5.- Les companyies subministradores de serveis i les que habitualment realitzin obres i instal·lacions
en el domini públic municipal, podran constituir una única garantia, suficient per a cobrir el cost del
tractament dels residus que generaran totes les seves actuacions en un període d’un any. A aquests
efectes, en la sol·licitud s’acompanyarà una estimació tècnica del volum de residus estimats durant
un període d’un any.
6.- L’incompliment de les obligacions sobre la gestió i tractament dels residus serà motiu de
l’execució de la fiança per part de l’Ajuntament per actuar subsidiàriament, independentment de
l’aplicació del règim sancionador previst al Títol VIII d’aquesta Ordenança.

TÍTOL IV.- CONDICIONS TÈCNIQUES I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS

Article 24.- Treballs previs a l’inici de l’execució
1.- Serveis afectats
Abans d’iniciar l’execució de qualsevol actuació, el titular de la llicència o actuació comunicada haurà
de disposar de la informació sobre les xarxes de serveis de companyies i serveis municipals, que
puguin quedar afectats per la seva actuació. La informació abastarà els següents serveis:
a) Xarxes de les Companyies subministradores dels serveis enumerats a l’article 5 d’aquesta
Ordenança.
b) Elements del servei de Gestió de Residus
c) Elements del servei de Mobilitat
d) Elements de Mobiliari urbà i Jardineria
e) Elements de les Xarxes d’enllumenat i semaforització i altres xarxes de titularitat municipal.
2.- Comunicació inici d’obra
El titular de la llicència o actuació comunicada estarà obligat a comunicar als serveis tècnics
municipals la data prevista d’inici de l’actuació, amb dos dies d’antelació . La comunicació es
realitzarà mitjançant correu electrònic a l’adreça que figurarà a aquests efectes a la seu electrònica
de l’Ajuntament. Si l’actuació afecta directament la mobilitat viària amb el tall del carrer o d’un carril, la
comunicació es farà amb cinc dies laborables d’antel·lació.
3.- Estudi del traçat
Les rases de companyia s’executaran per la vorera. Només en cas de justificació mitjançant cales o
estudis previs es podrà acceptar un traçat per la calçada.
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En els encreuaments de carrer el traçat sempre serà perpendicular a la calçada.
4.- Mesures de Mobilitat
a) Totes les llicències i actuacions comunicades disposaran d’un Pla de Mobilitat, d’acord amb el
model de l’Annex 4, aprovat pels serveis tècnics municipals on s’especifiquin les afectacions al
trànsit de vehicles i vianants, així com les mesures a adoptar per afavorir a la mobilitat afectada.
b) En tot moment quedarà garantida la correcta mobilitat i protecció dels vianants habilitant un pas
protegit i senyalitzat d’amplada mínima 1,5m per la mateixa vorera o per la calçada
c) En el supòsit de fer-se necessària l’ocupació de la calçada pel pas de vianants, la tanca que limiti
lateralment aquest pas amb la calçada serà del tipus New Jersey, i s’haurà de col·locar de forma
que s’eviti el pas de persones entre els elements de subjecció.
d) En aquells supòsits que les rases o cates afectin accessos a immobles i passos habituals de
vianants, s’haurà de mantenir aquest pas o habilitar-ne un de provisional, mitjançant planxes
metàl·liques i protegit amb tanques.
e) En tot moment es permetrà l’accés de vehicles a través dels guals existents mitjançant planxes
metàl·liques. En cas que no sigui possible, el titular de la llicència d’obres garantirà un
aparcament proper i de condicions similars a l’afectat o, si això no fos possible, haurà
d’indemnitzar al titular del gual pels danys i perjudicis directament derivats de la impossibilitat d’ús
de l’aparcament privat.
f) L’afectació a reserves de carga i descàrrega, reserves d’estacionament, parades de bus, etc.
requerirà del trasllat de la reserva/parada afectada, si els serveis tècnics ho consideren necessari
per motius d’interès públic.
g) Els serveis tècnics municipals podran ordenar mesures excepcionals en casos de fires, festes i
altres esdeveniments de caràcter extraordinari a la via pública, o per proximitat a hospitals,
escoles i altres equipaments que ho requereixin.
h) Qualsevol canvi que afecti el Pla de Mobilitat s’haurà d’aprovar pels serveis tècnics municipals.
i) Els itineraris de vianants i vehicles es senyalitzaran degudament amb cartells indicatius.
5.- Informació als veïns afectats
El titular de la llicència o actuació comunicada informarà al veïns afectats de les modificacions a la
mobilitat i de la durada de l’obra o actuació. S’estableixen dos tipus d’avisos informatius:
a) Un avís informatiu general, amb les dades de la llicència, a editar i lliurar per l’ajuntament en
el moment de concedir la llicència, i es col·locarà a les tanques o altre lloc visible de
l’actuació.
b) Avisos per a afectacions puntuals i singulars de mobilitat, a editar pel titular de l’actuació
d’acord amb el model de l’annex 2. S’haurà de col·locar en lloc visible de les entrades
principals dels edificis afectats, amb una antelació mínima de 48 hores respecte de l’inici de
l’afectació.
6.- Pla de Seguretat i Salut
En aplicació del RD 1627/97 cada contractista executor material de l’obra ha d’elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i completin les mesures de
seguretat i salut, d'acord amb el propi sistema d'execució de l'obra. Per a les obres que no
requereixin projecte serà suficient el Pla de Seguretat i Salut genèric de la companyia titular de la
instal·lació.
7.- Tancament i senyalització d’obres
a) L’obra, així com la zona destinada a emmagatzematge d'utillatges, maquinària, contenidors, etc.
ha d’estar totalment tancada. S’han d’utilitzar tanques normalitzades. Hauran de col·locar-se
alineades, i la separació entre tanques no serà superior a 20 cm.
b) No es podran utilitzar cintes de senyalització per delimitar zones de treball.
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c) En general, a totes les obres s’haurà de col·locar senyals de perill obres(TP-18), senyals de
limitació de velocitat (TR-301) i d’estretament (TP-17, TP-17a,TP-17b) i baden (TP-15a,TP-15b),
en funció de les circumstàncies de la circulació de la via.
d) Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment il·luminats durant les hores nocturnes
mitjançant elements lluminosos.
e) En l’annex 4 es defineixen les característiques tècniques de la senyalització d’obres
f) El titular de la llicència serà responsable del manteniment i cura del tancament de l’obra i l’aplec
de material.
8.- Acta de replanteig.
Abans de l’inici de l’execució de les obres, i un cop realitzades si s’escau les cales prèvies de
prospecció, es realitzarà una comprovació del replanteig conjuntament entre el titular de la llicència,
contractista de la obra i els serveis tècnics municipals, verificant la correcta senyalització i tancament
de l’obra i el traçat de la rasa.
S’utilitzarà el model ”Acta d’inici d’obres” que figura a l’Annex 2.
No serà necessari formalitzar aquesta acta pels actes subjectes a comunicació prèvia de l’article 12
d’aquesta ordenança.
9.- Subministrament de material
Abans de l’inici de les obres el titular de la llicència haurà de disposar del material de construcció
necessari per a la correcta reposició del domini públic (llambordes, panot, lloses i altres elements
constructius).
Quan es tracti de material de característiques especials, el podrà subministrar l’Ajuntament, previ
pagament del seu preu. Els tècnics municipals faran la valoració del preu, en base al cost d’adquisició
per part de l’Ajuntament.
Quan l’Ajuntament determini un avançament del calendari d’execució que no faci possible el previ
proveïment del material, s’admetrà un paviment provisional, fins que es pugui fer la reposició
definitiva d’acord amb el que s’estableix en els apartats anteriors.
10.- Afectacions de Serveis Municipals
El titular de la llicència o actuació comunicada estarà obligat a comunicar qualsevol afectació que
com a conseqüència de l’actuació, es produeixi en qualsevol element o servei municipal existent en el
domini públic municipal, amb una antel·lació mínima de dos dies laborables respecte del dia en que
es prevegi tindrà lloc l’efectiva afectació. Els elements dels serveis municipals que poden ser objecte
d’afectació són els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Contenidors de recollida de residus.
Jardineria
Mobiliari urbà
Senyalització i elements de mobilitat
Instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors

La comunicació es realitzarà mitjançant correu electrònic a l’adreça que a aquests efectes figurarà a
la seu electrònica de l’Ajuntament, i haurà de concretar la situació i el tipus d’afectació.
Els serveis tècnics municipals estudiaran i proposaran la solució a l’afectació.
Les despeses directes que ocasioni la solució de l’afectació seran a càrrec del titular de la llicència o
actuació comunicada.
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11.- Treballs en horari especial
En cas que els treballs es realitzin, totalment o parcial, en horari nocturn o en dissabtes, diumenges i
dies festius, serà obligatori comunicar-ho amb un antel·lació mínima de dos dies laborables.
L’Ajuntament podrà obligar a realitzar els treballs en caps de setmana o en horari nocturn, o en
determinats períodes de l’any, quan es justifiqui per l’impacte que l’actuació tingui en la mobilitat i
seguretat de vehicles i vianants.

Article 25.- Cales i rases
1.- Cales prèvies
Abans de l’execució de la rasa s’hauran d’executar cales per comprovar la viabilitat del traçat previst
a la llicència
2.- Enderroc del paviment existent
Aquesta fase d’obra consisteix en la demolició del paviment existent que sigui necessari per a la
correcta execució de l’obra. Inclou l’enderroc, càrrega i transport del material enderrocat a la planta
de tractament de residus corresponent.
La maquinària i contenidors per a l’execució dels treballs s’ajustarà a les característiques de la via
pública i a la magnitud dels treballs. A tal efecte, els serveis tècnics municipals podran prohibir l’ús de
maquinària que, per les seves característiques, puguin produir un excés de molèsties als ciutadans.
3.- Excavació de rasa/cala
Aquesta fase d’obra inclou les operacions d’excavació, entibació, anivellament, càrrega del material a
camió o sobre contenidor i transport del material extret a la planta de tractament de residus
corresponent.
La longitud de la rasa oberta no serà superior a 100 m en sentit longitudinal, ni a la meitat de calçada
del vial en sentit transversal. En casos excepcionals degudament justificats a criteri dels serveis
tècnics municipals, es podran acceptar longituds de rasa oberta superiors a 100 m. No es treballarà
en les dues voreres d’un mateix carrer alhora.
En general, les rases per creuament de calçada s’executaran en dues fases per tal de mantenir
sempre que sigui possible la mobilitat. En casos excepcionals degudament justificats a criteri dels
serveis tècnics municipals, es podrà tallar el carrer totalment per executar la rasa amb una sola fase.
4.- Rebliment de rasa/cala
Aquesta fase d’obra inclou els treballs de subministre, estesa i compactació del material pertinent en
funció del tipus d’obra.
Aquest material es dividirà en dues capes:
a) la primera comprèn el recobriment i protecció de la canalització en qüestió.
b) la segona estarà composta per material reutilitzat o d’aportació amb exigències de tot-ú artificial o
grava-ciment segons especificació del Plec de Condicions Tècniques Generals per Obres de
Carreteres i Ponts vigent.
5.- Seccions tipus
Seccions tipus per calçada i per vorera:
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6.- Característiques tècniques dels materials més habituals
Els materials admesos per a l’execució de les obres seran els següents :
o
o

Mescla Bituminosa tipus AC16/Surf/D granítica
Mescla Bituminosa tipus AC22/base/G calcària

o

Formigó:
o HM-20/b/20/IIa
o HM-25/b/20/IIa

o
o
o
o
o

Morter: M-7,5
Tot-ú artificial
Tot-ú reciclat que compleixi com a sòl seleccionat com a mínim, segons PG-3
Grava ciment
Grava seca

Qualsevol altre material que es vulgui utilitzar s’haurà d’aprovar pels serveis tècnics municipals.
7.- Disposició dels materials a la via pública
Els materials es prepararan i dipositaran sempre dins de l'obra i dins l’espai delimitat per la tanca de
protecció, utilitzant contenidors adequats que impossibilitin l’abocament d’àrids a la calçada i a les
xarxes de sanejament.
En cas que això no fos possible, els serveis tècnics municipals i el titular de la llicència acordaran el
punt o sistema de recollida adequat.
8.- Distàncies entre serveis i elements de protecció
Les distàncies mínimes entre conduccions i/o canalitzacions de diferents serveis, tant si transcorren
paral·leles com a les seves interseccions o encreuaments, seran les que determini la normativa legal
vigent i les normes particulars de cada companyia.
Si per circumstàncies excepcionals no és possible mantenir aquestes distàncies mínimes, la
companyia titular corresponent proposarà una solució alternativa que compleixi amb la normativa que
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li sigui aplicable. Si la solució afecta a elements dels serveis municipals, els serveis tècnics
municipals hauran de donar-li el vistiplau.
9.- Reposició del paviment
Qualsevol reposició s’haurà de realitzar de conformitat amb les condicions tècniques establertes en
aquesta Ordenança. Ha de reproduir la secció de ferm que existia amb anterioritat a l’execució dels
treballs objecte de la llicència.
La reposició del paviment afectat respectarà les característiques compositives i qualitatives dels
paviments existents al sector.
La reposició del paviment formarà figura regular definida in situ pels serveis tècnics municipals.
Amb l’objectiu d’oferir una continuïtat en l’estat tensional de la zona d’actuació del ferm antic i
l’executat, es realitzarà una zona de solapament de mínim 15 cm.
La reposició del paviment no es limitarà a la part on s’hi ha realitzat les obres, sinó que comprendrà
tota la zona necessària per mantenir la uniformitat del paviment inicial, de manera que, tant com sigui
possible, no arribi a apreciar-se la canalització externament. En conseqüència, es podrà obligar a
reconstruir una superfície més àmplia que la rasa estrictament efectuada.
10.- Reposició de paviments especials de Manresa
En casos de paviments especials de la ciutat de Manresa, l’Ajuntament disposarà i subministrarà
aquest paviment, per a actuacions que afectin menys de 2 m².
Per tal de sol·licitar-lo, el titular de la llicència ha de presentar instància, fent constar el codi de
llicència, les referències i quantitats que necessita, i haurà de fer efectiu el pagament amb caràcter
previ al seu subministrament.
11.- Reposició d’altres elements d’urbanització
Les obres finalitzen amb la reposició del mobiliari urbà, la senyalització horitzontal i vertical, jardineria,
neteja i altres afectacions.
El titular de la llicència reposarà, al seu càrrec, els elements de senyalització viària i mobiliari urbà i
jardineria que resultin afectats de forma directa o indirecta per les obres.
Els serveis municipals corresponents valoraran les necessitats de reposició i la seva correcta
finalització.

Article 26.- Xarxes aèries i trenats
1.- Actuacions prèvies/replanteig
Son d’aplicació els apartats de l’1 a l’11 de l’Article 24:Treballs previs a l’inici de l’execució.
Per instal·lar xarxes i muntants adossats en façanes s’haurà de tenir el permís previ dels seus titulars
.
2.- Desplegament de la xarxa
El desplegament de la xarxa es farà segons la normativa vigent de cada companyia.
Els creuaments de carrer s’hauran de fer sempre perpendiculars a la façana, i en el tram mes curt
entre dues façanes.
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Sempre que sigui possible el traçat del cablejat adossat a façana seguirà la traça dels cables
existents en façana i el màxim proper possible a aquests.
On hi hagin safates per amagar el cablejat, s’utilitzaran per passar el nou cablejat.
3.- Muntants
El muntant es l’element que converteix una instal·lació aèria en soterrada.
Estaran adossats en la façana, col·locats entre mitgeres sempre que sigui possible.
L’alçada mínima protegida dels muntants serà de 2,5 m.
4.-Suports
Tal com s’indicava en l’article 4.4.3 els suports que es puguin instal·lar seran de caràcter provisional.
Es podran admetre suports definitius en casos en que estigui justificat tècnicament.
Els serveis tècnics determinaran la ubicació exacte del suport en funció de les característiques de la
vorera o calçada.
Per a la instal·lació dels suports es faran els basaments necessaris per assegurar la seva estabilitat.
La retirada dels suports es farà 15 cm per sota el paviment existent, de manera que es pugui reposar
el ferm correctament.

Article 27.- Subconductat
1.- Actuacions prèvies
Son d’aplicació els apartats de l’1 a l’11 de l’Article 24: Treballs previs a l’inici de l’execució.
2.- Treballs de Subconductat
Els treballs de subconductat impliquen bàsicament una obertura de registres i un posicionament de
l’equip de treball, material accessori com bobines, taules de treball, i similars, i maquinària de
transport del material.
L’àrea de treball estarà correctament delimitada, senyalitzada i protegida durant l’execució de
l’actuació.
Així mateix, durant les operacions de càrrega i descàrrega del material, es preveurà la possible
afectació a la mobilitat i seguretat del trànsit de vianants i vehicles.

Article 28.- Armaris i cabines
1.- Actuacions prèvies
Es realitzarà un replanteig amb els serveis tècnics municipals per tal de determinar la ubicació
definitiva del element. L’element es col·locarà de tal forma que molesti el mínim possible a la
circulació de vianants i vehicles i amb criteris estètics.
En el cas de les cabines telefòniques es vetllarà que quedi suficientment garantit el servei públic
bàsic de telefonia.
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No es podran col·locar armaris ni cabines davant de les façanes d’edificis inclosos en catàlegs de
protecció patrimonial o en llocs que afectin clarament a la seva visibilitat, llevat dels casos
d’impossibilitat tècnica de localitzacions alternatives, degudament justificada mitjançant informe dels
serveis tècnics municipals.
2.- Treballs de col·locació
Els treballs de col·locació d’un armari o cabina impliquen:
a)
b)
c)
d)
e)

Enderroc del paviment, d’acord amb l’article 25.2 d’aquesta Ordenança
Execució del fonament o preparació de la base d’assentament (segons companyia)
Col·locació de l’element
Reposició del paviment, d’acord amb l’article 25.9 d’aquesta Ordenança
La instal·lació de les escomeses, que hauran de ser soterrades i requeriran de la llicència
corresponent.

L’àmbit de treball estarà correctament delimitat, senyalitzat i protegit durant les obres.
Així mateix, durant les operacions de càrrega i descàrrega del material i de col·locació, es preveurà la
possible afectació a la mobilitat i seguretat del trànsit de vianants i vehicles.

Article 29.- Supressió de barreres arquitectòniques
En l’execució de canalitzacions en cruïlles s’hauran de construir o refer els passos de vianants
afectats per l’actuació, d’acord amb la legislació vigent sobre accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
Els serveis tècnics municipals determinaran la necessitat o no de modificar o construir el pas de
vianants.

Article 30.- Treballs en zones d’interès arqueològic i espais protegits pel POUM
En les zones identificades pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a Zones d’Interès
Arqueològic caldrà incorporar, a càrrec del titular de la llicència o actuació comunicada, un arqueòleg
que faci el seguiment dels treballs d’excavació i que documenti les possibles restes que apareguin en
aquestes rases.
Una setmana abans de l’inici de l’obra s’avisarà als tècnics de la Comissió Permanent de Patrimoni
de l’Ajuntament de Manresa, per tal que puguin fer el seguiment i supervisió de l’execució dels
treballs.
En tot cas, quan es detecti l'aparició de qualsevol resta o estructura no prevista, s'hauran de
paralitzar immediatament les obres i posar-ho en coneixement dels tècnics de Patrimoni.
En el cas que l’actuació afecti un edifici inclòs en el Pla Especial Urbanístic del Patrimoni Històric,
Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic, els serveis tècnics municipals
determinaran les condicions específiques necessàries per garantir un tractament respectuós amb el
valor arquitectònic patrimonial de l’edifici.

Article 31.- Control de qualitat
1.- Assajos mínims a realitzar, en funció de l’actuació
En la taula adjunta es descriuen els assajos que es poden demanar en una actuació de rasa a la via
pública, si els serveis tècnics municipals ho consideren necessari
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TERRAPLENAT
Tot-ú artificial
Tot-ú reciclat
tot-ú natural

proctor modificat
anàlisi granulomètric
límits d'atterberg
EA
coeficient de neteja
cares de fractura
índex de "lajas"
desgast de "los Angeles"
CBR
densitats

MEZCLAS BITUMINOSES
capa AC16/SURF/D
capa AC22/BIN/G

marshall
contingut de lligant
granulometria
testimonis
densitat d'un testimoni
gruixos d'un testimoni

PECES DE PAVIMENT
(vorades. Panot, rigoles,
llamborda,...)

forma i dimensions
resistència a flexió
absorció d'aigua
desgast per fregament
gel-desgel
resistència a compressió

FORMIGÓ i MORTER

assaig a compressió (4 provetes)
testimonis

Respecte al control de qualitat durant el rebliment de la rasa, la densitat mínima dels materials de
reblert ha d’estar entre el 95% i el 98% del Proctor Modificat.
Respecte al control de qualitat durant la pavimentació, caldrà que es compleixin els requisits
especificats al Plec de Condicions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts vigent.
En qualsevol cas, els assajos aniran a càrrec del sol·licitant de la llicència.

Article 32.- Finalització dels treballs i recepció de les obres
Per evidenciar de manera objectiva el final de les obres es realitzarà la recepció de les obres, que
servirà per indicar l’inici del període de garantia dels treballs.
Per tal de realitzar la recepció, el titular de la llicència haurà de presentar el document As-Built dels
treballs, la informació relativa al control de qualitat de les obres (certificats de materials utilitzats i
assajos realitzats durant l’execució) i el certificat de la correcta gestió de residus.
El titular de la llicència comunicarà als serveis tècnics municipals, mitjançant un correu electrònic a
l’adreça que a aquests efectes figuri a la seu electrònica de l’Ajuntament, quan consideri que l’obra ja
està totalment acabada.
El document formal de recepció, s’adjunta en l’Annex 2 i anirà acompanyat del document As-Built
dels treballs, la informació relativa al control de qualitat de les obres (certificats de materials utilitzats i
assajos realitzats durant l’execució) i el certificat de la correcta gestió de residus.
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No serà necessari formalitzar l’acta d’inici i recepció de les obres, ni el document As-Built, pels actes
subjectes a comunicació prèvia de l’article 12 d’aquesta ordenança.

Article 33.- Període de garantia
El període de garantia de les obres serà d’un any, a comptar des de la data de recepció de les obres

Article 34.- Aturada provisional de les obres
Si les obres, un cop iniciades, s’haguessin d’interrompre durant més de 48 hores, s’hauran de
reposar de forma provisional els treballs iniciats de tal forma que els vianants i vehicles puguin
circular sense perill.
Els serveis tècnics municipals valoraran quin tipus de reposició provisional escau en cada cas: amb
un sistema de planxes metàl·liques fixades correctament al paviment o bé amb un paviment
provisional de formigó o asfalt.
El titular de la llicència serà responsable del manteniment dels paviments provisionals i n’haurà de
vetllar la conservació, especialment en casos de pluja o altres incidències.

Article 35.- Col·locació de tubs lliures en creuaments
Per raons d’interès general, els serveis tècnics municipals es reserven els dret de demanar l’estesa
de conductes en els creuaments de carrer, que s’hauran d’incloure a la llicència. En aquest cas,
l’Ajuntament subministrarà els tubs, i compensarà al titular promotor de l’obra el sobrecost que això
suposi.

Article 36.- Reposició del domini públic
1.- El titular de la llicència o actuació comunicada estarà obligat a reposar tots els elements del
domini públic afectats per la realització de l’actuació, i respondrà de qualsevol desperfecte o
deteriorament dins del període de garantia, que sigui imputable a defectes de l’obra o instal·lació.
2.- El titular de la llicència o actuació comunicada haurà de constituir, abans de l’inici de l’actuació,
dipòsit o aval d’entitat financera, per respondre de l’obligació establerta a l’apartat anterior. A la
resolució d’atorgament de la llicència es farà constar l’import de la fiança a constituir, que es calcularà
a partir de les dades físiques del domini públic afectat i dels costos de reposició dels diferents
elements que figuren al quadre de l’Annex 3 d’aquesta Ordenança.
3.- Les companyies subministradores de serveis i les que habitualment realitzin obres i instal·lacions
en el domini públic municipal, podran constituir una única garantia, suficient per a cobrir el cost de
reposició del domini públic per les actuacions realitzades durant el període d’un any. A aquests
efectes, la quantia de la fiança es calcularà a partir de la mitjana aritmètica del cost de les obres
executades en els darrers tres anys .
4.- Finalitzat el període de garantía, és retornarà la fiança constituïda, prèvia sol·licitud del titular i
informe favorable dels serveis tècnics.
5.- Les actuacions que executin les empreses privades municipals estaran exemptes de prestació de
fiança.

TÍTOL V.- TRASLLAT, MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ D’INSTAL·LACIONS
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Article 37.- Plans i projectes municipals
L’Ajuntament podrà acordar la supressió, trasllat o modificació de les instal·lacions, com a
conseqüència de l’aprovació de figures de planejament urbanístic general o derivat, i dels projectes
d’urbanització que es derivin del seu desenvolupament i execució.
Quan, per les raons esmentades a l’apartat anterior o per l’establiment de serveis públics calgués
traslladar, modificar o suprimir les conduccions o les instal·lacions de serveis existents, les
companyies afectades titulats de la instal·lació estaran obligades a realitzar les obres necessàries de
la manera i en els terminis que assenyali l’Administració municipal.
La companyia titular de la instal·lació haurà de presentar el projecte o proposta tècnica del trasllat,
modificació o supressió, i hi farà constar l’any de la instal·lació del servei afectat i les característiques
tècniques de la modificació.

Article 38.- Cost de la supressió
1.- El cost de la supressió, modificació o trasllat de la instal·lació anirà a càrrec de la companyia titular
del servei afectat, sens perjudici del dret a rebre la indemnització que correspongui, en aplicació de la
legislació vigent, i d’acord amb el que estableix l’article següent.
2.- En els casos de supressió, modificació o trasllat d’instal·lacions, motivades per la construcció,
reforma o enderroc d’edificacions privades, que afectin al domini públic, el cost serà íntegrament a
càrrec del propietari de l’edificació.
3.- Quan es tracti d’instal·lacions telefòniques, el titular de les quals sigui Telefónica España, el cost
de la supressió, modificació o trasllat amb motiu de l’execució d’obres públiques de titularitat
municipal es distribuirà a parts iguals entre l’Ajuntament i Telefónica de España, d‘acord amb el que
preveu el Decret de 13 de maig de 1954 i altres normes que siguin d’aplicació. Pels altres casos, el
cost serà íntegrament a càrrec del peticionari.

Article 39.- Valoració d’indemnitzacions
Quan procedeixi el pagament per part de l’Ajuntament de la indemnització a favor de les companyies
titulars, per trasllat, supressió o modificació de les instal·lacions, la companyia afectada haurà de
presentar, amb anterioritat a l’execució, el pressupost corresponent, que haurà de ser sotmès a
l’aprovació de l’òrgan municipal competent.

Article 40.- Modificació d’instal·lacions existents
1.- La instal·lació que, com a conseqüència de la modificació o el trasllat, realitzi la companyia titular
és considerarà a tots els efectes una instal·lació nova i, en conseqüència, es realitzarà amb subjecció
a les normes d’aquesta Ordenança.
2.- Les disposicions que l’Administració municipal adopti sobre supressió, modificació o trasllat
d’instal·lacions seran immediatament executives i hauran de ser acomplertes en els terminis
assenyalats.
3.- Les modificacions d’instal·lacions de serveis motivades per actes de construcció o enderroc de tot
tipus en finques privades es podran autoritzar en unitat d’acte, juntament amb la preceptiva llicència
urbanística legitimadora de la construcció o enderroc. A aquests efectes, en el projecte hi constarà,
de forma detallada, el tipus de modificació o trasllat de la instal·lació, i la conformitat de la companyia
titular de la instal·lació a la solució proposada.
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Article 41.- Execució subsidiària municipal
1.- L’incompliment per part de la companyia titular, de l’execució de la supressió, modificació o trasllat
de la instal·lació, donarà lloc, prèvia incoació de l’expedient corresponent, a l’execució forçosa per
part de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen els articles 95 i 96 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú,
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
2..- L’import de les despeses de supressió, modificació o trasllat, s’exigirà, si cal, d’acord amb el
procediment de constrenyiment, i també podrà reclamar-se amb caràcter previ i a títol cautelar abans
que l’Ajuntament procedeixi a l’execució subsidiària, sens perjudici de que es practiqui la liquidació
definitiva, un cop executades les obres i la instal·lació.
3.- L’Ajuntament podrà, en el supòsit d’execució subsidiària, realitzar les obres a través dels serveis
propis, o bé contractant-les a una empresa especialitzada, amb subjecció als procediments de
contractació de les Administracions públiques.

TÍTOL VI.- INSPECCIÓ MUNICIPAL

Article 42.- Acció inspectora
L’Administració municipal exercirà la inspecció i vigilància per vetllar pel compliment del que disposa
aquesta Ordenança.
La inspecció tindrà per objecte:
1.- Amb caràcter permanent:
a) Comprovar que l’ocupació del domini públic s’exerceix dins dels límits d’espai i temps assenyalats
a la llicència i de conformitat amb el que estableix aquesta Ordenança.
b) Comprovar l’estat de conservació de les instal·lacions en tot allò que és de competència
municipal.
2.- Previ a l’inici de les obres:
a) Acordar amb el titular de la llicència la data d’inici de les obres.
3.- Durant la realització de les obres i instal·lacions:
a) Comprovar la seva forma d’execució, tant pel que fa a les qüestions tècniques com a l’ocupació
transitòria del sòl de la via pública, per tal que unes i altres s’adaptin a les condicions de la
llicència i al que disposa aquesta Ordenança.
b) Comprovar que s’executin correctament les mesures establertes al Pla de Mobilitat de l’actuació.
c) Comprovar la reposició dels elements urbanístics afectats i malmesos com a conseqüència de les
obres.
d) Instar la realització dels assajos i controls de qualitat, i supervisar-ne la seva correcta execució.
e) Atendre, verificar i resoldre les queixes i reclamacions que formulin tercers afectats per l’actuació.
4.- Un cop executades les obres:
a) Verificar que les obres i instal·lacions s’hagin executat correctament, abans de produir-se la seva
recepció formal.
b) Comprovar si han produït desperfectes o danys de qualsevol tipus en els elements d’urbanització
i de mobiliari urbà, que tinguin causa en la realització de les obres, dins del període de garantia.
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Article 43.- Modalitats i documents de l’actuació inspectora
1.- L’actuació inspectora es portarà a terme directament per personal propi de l’Administració
municipal que tingui la condició d‘Inspector d’obres i serveis, i al que s’encomani expressament
l’exercici de la inspecció urbanística. Es reconeix a aquest personal la condició d’autoritat.
En l’exercici de l’activitat inspectora, els Inspectors d’obres i serveis podran inspeccionar tota mena
d’obres i instal·lacions objecte d’aquesta Ordenança. Els fets que constatin els Inspectors tenen valor
probatori, en els termes que estableix la legislació de procediment administratiu comú.
2.- Les modalitats de l’actuació inspectora seran les següents:
a) Acta d’inici de l’actuació. Es realitzarà abans de l’inici de l’execució, amb l’objecte de realitzar
el replanteig conjuntament amb el titular de la llicència.
b) Acta de constància de fets. S’hi faran constar deficiències de caràcter menor observades en
la fase d’execució i les mesures correctores a adoptar per la seva resolució. Es documenten
en un Butlletí d’inspecció, que es notifica a l’encarregat de l’obra en el mateix moment de la
seva formalització. En cas de compliment de les mesures ordenades dins del termini
establert, es tancarà l’actuació inspectora sense més tràmit. L’incompliment, total o parcial,
de les mesures correctores ordenades donarà lloc a l’aixecament de l’acta d’inspecció i a la
incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística.
c) Acta d’inspecció. S’hi faran constar accions o omissions, com la realització d’obres i
instal·lacions sense la corresponent llicència, o a amb incompliment rellevant de les
condicions de la llicència, tant en fase d’execució com amb posterioritat a la seva finalització.
L’acta d’inspecció donarà lloc a la incoació del corresponent expedient de protecció de la
legalitat urbanística.
d) Acta de recepció final de l’actuació. Tindrà lloc un cop executada l’actuació, per verificar que
s’ha realitzat amb subjecció a les condicions de la llicència i que s’han reposat i restaurat
correctament tots els elements del domini públic que s’hagin vist afectats o alterats per
l’execució.
e) Control de qualitat. Quan es consideri necessari, es podrà ordenar la realització d’assajos per
verificar la qualitat de l’execució, en els termes establerts a l’article 31 d’aquesta ordenança.
f) Verificació de qualsevol dany o desperfecte en el domini públic que es produeixi dins del
període de garantia que tingui per causa l’execució de les obres o instal·lacions.
3.- Totes les actuacions inspectores quedaran degudament documentades i registrades en el
corresponent expedient administratiu. Els documents de les actuacions inspectores figuren a l’Annex
2 d’aquesta Ordenança.

Article 44.- Del resultat de l’actuació inspectora
1.- L’actuació inspectora donarà lloc a algun o a la totalitat dels resultats següents:
a) La restauració de les deficiències observades en la fase d’execució.
b) La suspensió provisional i immediata de l’actuació.
c) L’adopció de mesures provisionals o cautelars, per raons de seguretat i mobilitat de persones
i vehicles.
d) La incoació de procediment de protecció de la legalitat urbanística.
2.- L’ordre de suspensió provisional i immediata de l’actuació s’haurà d’acordar per l’òrgan municipal
competent, juntament amb l’acord d’incoació del procediment de protecció de la legalitat. L’òrgan
competent ha de ratificar o revocar aquesta suspensió provisional, dins del termini de quinze dies
posteriors a la finalització del tràmit d’audiència que es concedirà pel mateix termini de quinze dies.
En cas contrari, l’ordre restarà automàticament sense efectes.
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Article 45.- Obligacions i col·laboració dels particulars amb la inspecció
1.- Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició dels agents de l'autoritat municipal el
document de llicència i hauran d'exhibir-lo quan siguin requerits amb aquesta finalitat.
2.- Quan la importància de l’actuació ho requereixi, a criteri dels serveis tècnics municipals, s’haurà
de portar-se un llibre d’obra on es faran constar les inspeccions realitzades i el seu resultat.
3.- Les companyies titulars de les xarxes de conduccions de serveis públics tenen l’obligació de tenir
organitzat un servei propi de vigilància, detecció i comprovació de les incidències que es produeixin.
Els membres de la Policia Local i els Serveis tècnics municipals competents hauran de donar avís
immediat a les companyies titulars de les conduccions de qualsevol avaria que observin a la via
pública, utilitzant el mitjà més ràpid al seu abast.

TÍTOL VII.- PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT

Article 46.- Les actuacions de protecció de la legalitat
1.- Les accions o les omissions que presumptament comportin vulneració de les determinacions
contingudes en la llei o en aquesta Ordenança, i estiguin subjectes a sanció, donaran lloc a la
incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística.
2.- La potestat de protecció de la legalitat urbanística és d’exercici preceptiu per part de l’òrgan
municipal competent. L’exercici d’aquesta potestat dóna lloc a la instrucció i resolució del
corresponent expedient de protecció de la legalitat, que donarà lloc a l’adopció, conjuntament o
separadament, de les mesures següents :
a) La restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.
b) La imposició de sancions.
c) La determinació dels danys i perjudicis.

Article 47.- Mesures provisionals o cautelars.
Un cop incoat l’expedient, l’òrgan competent podrà adoptar les mesures provisionals o cautelars que
cregui necessàries per a la resolució final. A títol merament enunciatiu, les possibles mesures
provisionals a adoptar seran les següents:
a) La suspensió total o parcial de l’execució de l’actuació.
b) L’adopció de mesures de senyalització o delimitació de l’àmbit de l’actuació, per tal que quedi
inaccessible a persones i vehicles.
c) L’execució d’obres i/o instal·lacions, complementàries a l’actuació, que es considerin
necessàries per a garantir la seguretat de vehicles o vianants, o la correcta conservació dels
elements del domini públic afectats.

Article 48.- Modalitats i actuacions de les actuacions de protecció de la legalitat
1.- L’expedient de protecció de la legalitat s’iniciarà d’ofici per part de l’òrgan competent de
l’Administració municipal, com a conseqüència d’informe dels Serveis Tècnics Municipals i dels
Serveis d’Inspecció, on quedi constància de l’acció o omissió que presumptament comporti una
vulneració d’algun precepte d’aquesta Ordenança, i amb l’informe dels Serveis Jurídics que formulin
la qualificació jurídica dels fets. També es podrà iniciar a petició raonada d’altres òrgans i
administracions, i per denúncia.
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2.- La resolució d’iniciació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística especificarà amb
claredat els fets que han motivat la incoació, els fonaments legals amb la corresponent qualificació
jurídica, i les actuacions que la persona presumptament infractora haurà de realitzar per tal de
restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat. A la resolució d’iniciació s’ha de nomenar la
persona instructora del procediment, que serà un funcionari lletrat dels Serveis jurídics municipals i, si
escau, la persona secretària.
3.- La Resolució d’incoació de l’expedient es notificarà a les persones interessades perquè, en el
termini de quinze dies, puguin formular les al·legacions i presentar els documents i les justificacions
que estimin pertinents.
4.- Finalitzat el tràmit d’audiència, l’òrgan municipal competent dictarà Resolució de l’expedient de
protecció, acordant, conjuntament o separadament, les mesures següents:
a) Requerir a la persona interessada perquè en el termini de dos mesos a comptar de la
notificació, sol·liciti la llicència o títol administratiu que l’habiliti per a realitzar l’actuació, si
està en fase d’execució, o que la legalitzi, si aquesta ja s’ha executat.
b) Ordenar l’execució de les obres o instal·lacions necessàries per a complir les condicions de
la llicència atorgada, o els preceptes d’aquesta Ordenança.
c) Ordenar l’enderrocament total o parcial de les obres o instal·lacions ja executades o en fase
d’execució, quan es tracta d’actuacions manifestament il·legals o hagi estat denegada la
llicència o títol habilitant.
d) Impedir l’ús del domini públic derivat de les obres i instal·lacions a que fa referència la lletra
c) anterior.
e) Acordar el sobreseïment de l’expedient incoat, en cas d’acceptar-se les al·legacions que si
s’escau s’haguessin presentat dins del tràmit d’audiència.
f) Informar a la persona interessada que, transcorregut el termini d’un mes sense haver
procedit a l’execució de les mesures ordenades, quan aquestes siguin l’execució o enderroc
d’obres i instal·lacions, l’Ajuntament n’ordenarà l’execució forçosa.

Article 49.-Execució forçosa
1.- L’Administració municipal podrà utilitzar qualsevol dels procediments d’execució forçosa que
preveu la legislació per restaurar la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, quan la persona
interessada no hagi executat les actuacions de restauració ordenades dins del termini d’un mes
concedit en la resolució de restauració.
2.- Transcorregut el termini d’un mes sense haver-se executat les obres i instal·lacions per part de la
persona interessada, l’òrgan competent de l’Administració municipal imposarà una primera multa
coercitiva de 300,00 €, i li atorgarà un nou termini d’execució d’un mes.
3.- En cas d’incompliment del segon termini, s’imposarà una segons multa coercitiva de 1.000,00 €,
atorgant-se un nou termini d’execució d’un mes.
4.- Transcorreguts els dos terminis dels apartats 2 i 3, sense haver-se restaurat la realitat física
alterada, l’òrgan competent municipal acordarà l’execució subsidiària, a càrrec de la persona
infractora. En aquest cas se li exigirà l’import de les despeses d’execució subsidiària abans de
l’execució.
5.- En els casos d’ordres d’execució d’obres o instal·lacions que, a criteri dels Serveis tècnics
municipals, siguin d’urgent realització per afectar de manera important l’ús del domini públic o a la
seguretat i mobilitat de persones i vehicles, l’Ajuntament, un cop transcorregut el termini d’un mes
atorgat a la persona infractora sense haver complert l’ordre d’execució, podrà acordar directament
l’execució subsidiària, sense necessitat d’imposar multes coercitives.
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6.- Les multes coercitives que es puguin imposar en aplicació d’aquest article son independents i
compatibles amb les sancions que es puguin establir per la infracció urbanística, d’acord amb el
previst al Títol VIII d’aquesta Ordenança.

TÍTOL VIII.- RÈGIM SANCIONADOR

Article 50.- Règim d’infraccions
1.- Són infraccions urbanístiques qualsevol incompliment de les disposicions d’aquesta Ordenança.
Les infraccions es classifiquen en greus i lleus.
2.- Es consideraran infraccions greus:
a) Realitzar qualsevol obra o instal·lació, o ús privatiu del domini públic municipal, sense
disposar de la preceptiva llicència o sense haver realitzat la comunicació prèvia.
b) Executar les obres o instal·lacions sense ajustar-se a les condicions de la llicència o a les
establertes en aquesta Ordenança, quan l’incompliment afecti de manera greu a la seguretat i
la mobilitat de persones i vehicles.
c) No executar o incomplir les mesures del Pla de Mobilitat o del Pla de Seguretat i Salut.
d) No paralitzar l’execució de les obres, quan s’hagi ordenat aquesta mesura per part dels
Inspectors d’obres i serveis.
e) Impedir i alterar de manera significativa la circulació de vehicles, amb el tall de carrers o
l’ocupació incorrecta de la via pública amb materials de tot tipus, sense disposar de la
llicència o autorització municipal.
f) Incomplir dues o més mesures correctores ordenades pels Serveis d’Inspecció.
g) No restaurar i reposar el paviment, voreres i calçades del domini públic afectats per l’execució
de l’actuació.
h) Paralitzar o suspendre l’execució de l’actuació per un període superior a la meitat del període
d’execució concedit, sense causa o motiu justificat i sense haver sol·licitat autorització.
i) Haver superat el termini d’execució de l’actuació en més de la meitat del termini d’execució
atorgat a la llicència, sense haver sol·licitat la corresponent pròrroga d’execució.
j) La realització de tres o més faltes lleus.
3.- Es considerarà infracció lleu qualsevol incompliment dels preceptes d’aquesta Ordenança que no
tingui la consideració de falta greu d’acord amb l’apartat anterior.

Article 51.- Tipificació, quantia i graduació de les sancions
1.- Les infraccions urbanístiques lleus seran sancionades amb una multa entre 300,00 euros i 600,00
euros.
2.- Les infraccions urbanístiques greus seran sancionades amb una multa de 601,00 euros a
6.000,00 euros.
3.- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat de les persones infractores:
a) Falsificar documents o alterar els supòsits de fet quan els uns i els altres legitimin l’actuació
urbanística.
b) Perjudicar una pluralitat de persones afectades.
c) Incomplir les ordres de suspensió d’obres, execució o restauració dictades prèviament per
l’Administració en relació amb els fets constitutius de la infracció.
d) Obstaculitzar o dificultar la feina del personal amb funcions d’inspecció urbanística.
e) Posar en perill la salut de les persones o la seguretat de les persones i coses.
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f)

Haver estat sancionat per la comissió d’una infracció i cometre un altre infracció de la mateixa
o distinta naturalesa en el termini d’un any a partir que la resolució sancionadora prèvia
esdevingui ferma en via administrativa.

4.- Són circumstàncies que atenuen la responsabilitat de les persones infractores :
a) La manca d’intenció de cometre la infracció.
b) La manca d’intenció de causar un dany tan greu com el que efectivament s’hagi causat als
interessos públics o privats afectats.
c) La manca d’intenció de beneficiar-se econòmicament.
d) Utilitzar mitjans econòmics d’escassa entitat en l’actuació.
e) Obtenir escàs benefici de l’actuació.
f) Ser viable la legalització de l’actuació, quan no s’hagi atès el requeriment de legalització
corresponent.
5.- Les persones responsables de la comissió d’una infracció urbanística han de ser sancionades
amb una multa, l’import de la qual es determina individualment a partir de la fórmula següent :
M = R*VS*G*C
En la qual :
M és l’import de la multa en euros, sense arrodonir.
R és el mòdul regulador de la multa.
VS es el volum edificat en metres cúbics o la superfície de sòl en metres quadrats afectats per la
infracció urbanística.
G es el factor relatiu a la gravetat de la infracció.
C és el factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat.
6.- S’estableixen els mòduls reguladors de la multa següents:
a) Mòdul R igual a 50. Aquest mòdul s’aplica al volum del domini públic afectat per les obres
constitutives de la infracció urbanística.
b) Mòdul R igual a 10. Aquest mòdul s’aplica a la superfície del domini públic afectat per les
obres constitutives de la infracció urbanística.
7.- En els supòsits específics següents la quantia de les multes s’ha d’establir a partir de les
operacions matemàtiques que s’indiquen:
a) En relació amb l’omissió del deure legal de conservació de l’espai del domini públic
d’utilització privativa o aprofitament especial, o de correcte reposició i restauració dels
elements del domini públic afectats per les obres o instal·lacions, el 10 % del valor de les
actuacions necessàries per complir aquest deure. El valor es calcularà a partir dels mòduls
dels costos unitaris de reposició que figuren a l’Annex 3 d’aquesta Ordenança.
b) En relació amb tanques, conduccions per al transport de fluids, i altres obres i instal·lacions
disposades horitzontalment, la secció transversal màxima de les quals no sigui superior a 0’1
metres quadrats, el resultat de multiplicar la seva dimensió longitudinal, en metres, per 1,si
són soterrades, o per 5 en altre cas.
8.- Els resultats de les operacions matemàtiques indicades en els apartats 5, 6 i 7, s’ha de multiplicar
pels factors G, relatiu a la gravetat de la infracció, i C, relatiu a les circumstàncies que modulen la
responsabilitat. Els factors G i C seran els següents:
a) G serà igual a 1 per les infraccions lleus, i 2 per a les infraccions greus.
b) C serà igual a 1 quan no concorri cap circumstància moduladora de la responsabilitat, i entre
0,75 i 1,25 quan concorrin circumstàncies atenuants i agreujants.
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9.- L’import de la multa corresponent serà el resultant de les operacions matemàtiques descrites als
apartats 5,6,7 i 8 precedents, arrodonit al múltiple de 100 més proper per excés o per defecte, i sense
que en cap cas pugui ser inferior als 300 euros ni superior als 6.000 euros.
10.- En qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa corresponent, les persones
responsables que assumeixin l’obligació de restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i
d’indemnitzar els danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció corresponent, tenen dret a
la reducció de la multa que els pertocaria d’acord amb els apartats precedents, en les condicions
següents :
a) Del 80%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització corresponents abans
que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa.
b) Del 60%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització corresponent després
que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa i abans que l’òrgan competent
ordeni l’execució forçosa de la sanció.

Article 52.- Persones responsables
1.- Són responsables dels fets tipificats com a infracció urbanística totes les persones físiques o
jurídiques que els promoguin, projectin, dirigeixin o executin materialment. Així, poden ser
responsables de la infracció:
a)
b)
c)
d)

L’executor material de l’obra o instal·lació.
El titular de la llicència o autorització administrativa.
El titular de la infraestructura.
El propietari de l’immoble beneficiari de l’obra o instal·lació .

2.- La transmissió de finques no modifica la situació de la persona titular respecte dels deures de la
persona propietària establerts a la legislació urbanística i les ordenances municipals, o exigibles pels
seus actes d’execució. En conseqüència, en relació amb les mesures de restauració que calgui
adoptar o hagin estat adoptades, la nova persona propietària resta subrogada en l’obligació de la
persona propietària anterior. En el cas que l’ordre de restauració s’hagi adreçat a la persona
propietària anterior, correspon complir-la a la persona que sigui propietària en el moment d’executarla, que haurà de disposar del període d’execució voluntària corresponent.

Article 53.- Procediment sancionador
1.- La imposició de sancions urbanístiques s’ha d’ajustar al procediment que estableix la normativa
reguladora del procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de
Catalunya, amb les especificacions que estableix la legislació urbanística i aquesta ordenança.
2.- El procediment sancionador és podrà tramitar conjuntament i simultània amb el procediment de
protecció de la legalitat, o separadament. En tot cas, abans d’iniciar el procediment sancionador s’ha
d’haver requerit a la persona presumptament infractora la legalització dels fets, llevat que aquest
requeriment no es consideri procedent atesa la manifesta il·legalitat dels usos o actuacions en curs o
ja executades.
3.- En els supòsits d’infraccions flagrants tipificades com a lleus, en que els fets han estat recollits en
acta d’inspecció o bé en denúncia de l’autoritat competent, s’aplicarà el procediment sancionador
abreujat que es regula en la normativa reguladora del procediment sancionador d’aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat de Catalunya.
4.- Si, com a conseqüència dels actes constitutius d’una infracció urbanística, es causen danys o
perjudicis a béns o interessos públics, s’avaluaran i exigiran al presumpte infractor dins del mateix
procediment sancionador, conjuntament amb la sanció.
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Article 54.- Prescripció
1.- L’acció de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat prescriu al cap de sis
anys d’haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística o, si escau, del finiment de les
actuacions il·lícites o el cessament de l’activitat il·lícita.
2.- Les infraccions urbanístiques greus prescriuen al cap de quatre anys i les lleus prescriuen al cap
de dos anys.
3.- L’acció de restauració de la legalitat, i les infraccions urbanístiques, quan tenen lloc en el domini
públic municipal, no prescriuen mai.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els expedients de concessió de llicència per a actuacions regulades en aquesta Ordenança
sol·licitades amb anterioritat a la seva entrada en vigor, es tramitaran d’acord amb la normativa
municipal vigent a la data de la presentació de la sol·licitud.
El mateix criteri es seguirà amb relació als expedients de protecció de la legalitat, quan la resolució
inicial de la incoació s’hagi dictat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, no seran d’aplicació als actes que constitueixen el seu
objecte, les Ordenances municipals següents, en tot allò que contradigui les disposicions de la
present Ordenança:
-

Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres :
Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia.
Ordenança Municipal sobre Gestió de les runes i residus de la Construcció.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop hagin transcorregut quinze dies hàbils, comptats a partir
del dia següent al de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.”

ANNEXES

Annex 1.- Tipologia de les llicències

Annex 2.- Models i formularis

Annex 3.- Costos unitaris de reposició

Annex 4.- Pla de Mobilitat tipus (pendent Inspectors / Mobilitat )
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ANNEX 1
TIPOLOGIA DE LLICÈNCIES
CONCEPTE
Llicència d’obres i instal·lacions a la via publica
CODI
LLI.URB
ACTES SUBJECTES
Cales superiors a 3 m²
Rases superiors a 3 metres de longitud
Retirada d’elements de la Via Pública (suports, armaris, cabines,...)
Treballs de Subconductat que inclouen obra civil.
Desplegaments, millores i reparacions de xarxes aèries o per façana que inclouen trasllats,
modificacions o retirada de suports a la Via Pública.
QUI HO POT SOL·LICITAR
Empreses titulars de les xarxes de subministrament d’aigua, llum, gas i telefonia.
Promotors i propietaris d’edificis i construccions, per a realitzar la connexió i escomesa amb la
xarxa general.
Operadors de telecomunicacions.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1. S'ha de sol·licitar mitjançant imprès oficial, que es pot baixar del web www.ajmanresa.cat
2. Plànol d'emplaçament (E/1:500) que determini la localització i l'abast exacte de les obres a
què es refereix la sol·licitud.
3. Plànols de plantes, alçats i seccions (E/1:100) suficients per a la comprensió de les obres
executar.
4. Descripció tècnica del tipus d'obra a fer (justificació de l’obra, materials i maquinària a
utilitzar, durada de l’obra)
5. Pressupost desglossat d'execució de l’obra
6. Documentació fotogràfica aclaridora.
7. Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic segons correspongui.
8. Justificant de pagament de la Taxa de la llicència dins dels 10 dies següents a la
sol·licitud.
9. Constituir aval de runes dins dels 10 dies següents a la sol·licitud de la llicència.
10. Pla de mobilitat: amb expressió concreta de previsions d'ocupació privativa de la via
pública i les mesures previstes per garantir la circulació rodada i de vianants.
11. Document tipus “Ajustat” de la Companyia Fecsa quan l’interessat no és la mateixa
companyia.
TRIBUTS D’APLICACIÓ
Per a la concessió de la llicència:
Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris (O.F.núm.10)
Per a l’execució de l’obra:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F. núm. 3).
Per a l’ocupació del domini públic:
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic motivat per la
realització de qualsevol tipus d’obra en edificis, terrenys o domini públic (O.F. núm. 18)
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini
públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres instal·lacions
semblants (O.F. núm. 23)
Per a la reserva d’espais del domini públic, com tancament provisionals de carrers i
similars:
Taxa per a 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 (O.F.
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núm. 19).
Les empreses explotadores de serveis de subministrament tributen en concepte d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’1’5% dels ingressos bruts (O.F. núm.42), i
no els hi son d’aplicació les O.F. núms.18,19 i 23.

CONCEPTE
Comunicació prèvia d’obres i instal·lacions a la via pública
CODI
VIA.COM
ACTES SUBJECTES
Cales fins a 3 m²
Rases de fins a 3 metres de longitud
Retirada d’elements de la Via Pública (suports, armaris, cabines,...)
QUI HO POT SOL·LICITAR
Empreses titulars de les xarxes de subministrament d’aigua, llum, gas i telefonia.
Promotors i propietaris d’edificis i construccions, per a realitzar la connexió i escomesa amb la
xarxa general.
Operadors de telecomunicacions.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1. S'ha de comunicar mitjançant imprès oficial que es pot baixar del web www.ajmanresa.cat.
2. Plànol de situació i emplaçament.
3. Plànols de plantes, alçats i seccions (E/1:100) suficients per a la comprensió de les obres
a executar.
4. Breu memòria descriptiva de les obres.
5. Documentació fotogràfica aclaridora.
6. Pressupost.
7. document signat d’acceptació de les condicions d’execució de les comunicacions d’obres
a la via pública
8. Pla de mobilitat: amb expressió concreta de previsions d'ocupació privativa de la via
pública i les mesures previstes per garantir la circulació rodada i de vianants.

TRIBUTS D’APLICACIÓ
Per a la concessió de la llicència:
Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris (O.F.núm.10)
Per a l’execució de l’obra:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F. núm. 3)
Per a l’ocupació del domini públic:
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic motivat per la
realització de qualsevol tipus d’obra en edificis, terrenys o domini públic (O.F. núm. 18)
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini
públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres instal·lacions
semblants (O.F. núm. 23)
Per a la reserva d’espais del domini públic, com tancament provisionals de carrers i
similars:
Taxa per a 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 (O.F.
núm. 19).
Les empreses explotadores de serveis de subministrament tributen en concepte d’utilització
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privativa o aprofitament especial del domini públic, l’1’5% dels ingressos bruts (O.F. núm.42), i
no els hi son d’aplicació les O.F. núms.18,19 i 23.

CONCEPTE
Comunicació prèvia d’obres per avaries
CODI
VIA.AVA
ACTES SUBJECTES
Cales, rases, cates i altres obres a la via pública que s’hagin de realitzar amb caràcter urgent
per algun motiu, com la reparació d’una avaria o un tall en el subministrament del servei

QUI HO POT SOL·LICITAR
Empreses titulars de les xarxes de subministrament d’aigua, llum, gas i telefonia .
Operadors de telecomunicacions.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

S'ha de comunicar mitjançant imprès oficial que es pot baixar del web www.ajmanresa.cat.

TRIBUTS D’APLICACIÓ
Per a la concessió de la llicència:
Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris (O.F.núm.10)
Per a l’execució de l’obra:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F. núm. 3)
Per a l’ocupació del domini públic:
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic motivat per la
realització de qualsevol tipus d’obra en edificis, terrenys o domini públic (O.F. núm. 18)
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini
públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres instal·lacions
semblants (O.F. núm. 23)
Per a la reserva d’espais del domini públic, com tancament provisionals de carrers i
similars:
Taxa per a 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 (O.F.
núm. 19).
Les empreses explotadores de serveis de subministrament tributen en concepte d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’1’5% dels ingressos bruts (O.F. núm.42), i
no els hi son d’aplicació les O.F. núms.18,19 i 23.
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CONCEPTE
Llicència d’instal·lació de cables i conductes a la via pública
CODI
LLI.CAB
ACTES SUBJECTES
Treballs de subconductat que no inclouen obra civil
Desplegaments i millores de xarxes aèries o per façana que no inclouen trasllats,
modificacions o retirada de suports a la Via Pública.
Instal·lació o pas de cables de tot tipus per conduccions ja existent

QUI HO POT SOL·LICITAR
Empreses titulars de les xarxes de subministrament d’aigua, llum, gas i telefonia.
Promotors i propietaris d’edificis i construccions, per a realitzar la connexió i escomesa amb la
xarxa general.
Operadors de telecomunicacions.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1. S'ha de sol·licitar mitjançant imprès oficial que es pot baixar del web www.ajmanresa.cat
2. Plànol de situació i emplaçament.
3. Plànols de plantes, alçats i seccions (E/1:100) suficients per a la comprensió de les obres
fer.
4. Breu memòria descriptiva de les obres.(definir l’arrendador dels tubs en cas de passar per
tubs d’una altra companyia).
5. Documentació fotogràfica aclaridora.
6. Pressupost.
7. Pla de mobilitat: amb expressió concreta de previsions d'ocupació privativa de la via
pública i les mesures previstes per garantir la circulació rodada i de vianants.

TRIBUTS D’APLICACIÓ
Per a la concessió de la llicència:
Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris (O.F.núm.10)
Per a l’execució de l’obra:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F. núm. 3).
Per a l’ocupació del domini públic:
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic motivat per la
realització de qualsevol tipus d’obra en edificis, terrenys o domini públic (O.F. núm. 18)
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini
públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres instal·lacions
semblants (O.F. núm. 23)
Per a la reserva d’espais del domini públic, com tancament provisionals de carrers i
similars:
Taxa per a 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 (O.F.
núm. 19).
Les empreses explotadores de serveis de subministrament tributen en concepte d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’1’5% dels ingressos bruts (O.F. núm.42), i
no els hi son d’aplicació les O.F. núms.18,19 i 23.
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CONCEPTE
Llicència per a la utilització del subsòl del domini públic
CODI
LLI.SBS
ACTES SUBJECTES
Utilització privativa o aprofitament especial del subsòl del domini públic, quan no comporti la
realització d’obra civil ni es requereixi de llicència urbanística.
Cessions de xarxes de serveis realitzades pels promotors i propietaris d’edificacions, a favor
de les empreses subministradores dels serveis.

QUI HO POT SOL·LICITAR
Empreses titulars de les xarxes de subministrament d’aigua, llum, gas i telefonia.
Operadors de telecomunicacions.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1. S'ha de sol·licitar mitjançant imprès oficial que es pot baixar del web www.ajmanresa.cat
2. Plànol de situació i emplaçament.
3. Plànols de plantes, alçats i seccions (E/1:100) suficients per a la comprensió de la
localització i tipus d’aprofitament
4. Breu memòria descriptiva.
5. Documentació fotogràfica aclaridora.

TRIBUTS D’APLICACIÓ
Per a l’ocupació del domini públic:
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic motivat per la
realització de qualsevol tipus d’obra en edificis, terrenys o domini públic (O.F. núm. 18)
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini
públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres instal·lacions
semblants (O.F. núm. 23)
Per a la reserva d’espais del domini públic, com tancament provisionals de carrers i
similars:
Taxa per a 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 (O.F.
núm. 19).
Les empreses explotadores de serveis de subministrament tributen en concepte d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’1’5% dels ingressos bruts (O.F. núm.42), i
no els hi son d’aplicació les O.F. núms.18,19 i 23

CONCEPTE
Modificació de llicències
CODI
VIA.MOD
ACTES SUBJECTES
Els canvis que impliquin variacions de traçat o de més del 20% d’amidament i/o pressupost
però que, en cap cas, impliquin canvis en la finalitat de la llicència atorgada.

QUI HO POT SOL·LICITAR
El mateix titular de la llicència inicial
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1. S'ha de sol·licitar mitjançant imprès oficial que es pot baixar del web www.ajmanresa.cat
2. Plànol de situació i emplaçament.
3. Plànols de plantes, alçats i seccions (E/1:100) suficients per la comprensió de les
modificacions a executar.
4. Breu memòria descriptiva de les obres, fent referència a la llicència principal i justificant les
modificacions.
5. Documentació fotogràfica aclaridora.
6. Estudi de seguretat i salut o Estudi Bàsic segons correspongui.(només si varia respecte
l’original).
7. Pressupost (només si varia respecte l’original).
8. Pla de mobilitat: amb expressió concreta de previsions d'ocupació privativa de la via
pública i les mesures previstes per garantir la circulació rodada i de vianants (només si
varia respecte l’original).

TRIBUTS D’APLICACIÓ
Per a la concessió de la llicència:
Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris (O.F.núm.10)
Per a l’execució de l’obra:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F. núm. 3)
Per a l’ocupació del domini públic:
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic motivat per la
realització de qualsevol tipus d’obra en edificis, terrenys o domini públic (O.F. núm. 18)
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini
públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres instal·lacions
semblants (O.F. núm. 23)
Per a la reserva d’espais del domini públic, com tancament provisionals de carrers i
similars:
Taxa per a 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 (O.F.
núm. 19).
Les empreses explotadores de serveis de subministrament tributen en concepte d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’1’5% dels ingressos bruts (O.F. núm.42), i
no els hi son d’aplicació les O.F. núms.18,19 i 23.

CONCEPTE
Pròrroga de llicències
CODI
VIA.PRO
ACTES SUBJECTES
Els mateixos actes autoritzats amb la llicència per la que es sol·licita la pròrroga, que es
prevegi que no es podran iniciar o finalitzar dins dels terminis establerts a la llicència.

QUI HO POT SOL·LICITAR
El mateix titular de la llicència inicial
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1. S'ha de sol·licitar mitjançant l'imprès oficial que es pot baixar del web
www.ajmanresa.cat
2. Breu memòria fent referència a la llicència original i justificant la necessitat de
pròrroga.

TRIBUTS D’APLICACIÓ
Per a la concessió de la llicència:
Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris (O.F.núm.10)
Per a l’execució de l’obra:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F. núm. 3)
Per a l’ocupació del domini públic:
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic motivat per la
realització de qualsevol tipus d’obra en edificis, terrenys o domini públic (O.F. núm. 18)
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini
públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres instal·lacions
semblants (O.F. núm. 23)
Per a la reserva d’espais del domini públic, com tancament provisionals de carrers i
similars:
Taxa per a 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 (O.F.
núm. 19).
Les empreses explotadores de serveis de subministrament tributen en concepte d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’1’5% dels ingressos bruts (O.F. núm.42), i
no els hi son d’aplicació les O.F. núms.18,19 i 23.

ANNEX 2
MODELS I FORMULARIS:
•
•
•
•
•
•
•
•

MODEL DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
MODEL D’ACTA D’INICI DE LES OBRES
MODEL D’ACTA FINAL D’OBRES
MODEL D’AVÍS A VEÏNS I AFECTATS
MODEL DOCUMENTS D’INSPECCIÓ
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES COMUNICACIONS
D’OBRES
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER XARXES DE
COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
MODEL CARTELL INFORMATIU
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Serveis del Territori
Registre entrada

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL I
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER OBRES A LA VIA PÚBLICA
SOL·LICITANT
DNI/NIF

Cognoms i nom / Denominació social

Domicili

Núm.

Municipi

Codi postal

Escala

Pis

Porta

Fax

Telèfon
E-mail

REPRESENTANT
DNI/NIF

Cognoms i nom

Domicili

Núm.

Municipi

Codi postal

Escala

Pis

Porta

Fax

Telèfon
E-mail

EMPLAÇAMENT DE LES OBRES
Ref. cadastral

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA SOL·LICITUD / COMUNICACIÓ
Expedients relacionats

TIPUS DE SOL·LICITUD/COMUNICACIÓ PRÈVIA
VIA.COM (Comunicacions prèvies d’obres)
LLI.URB (Cales, canalitzacions i similars a la via pública)
VIA.MOD ( Modificacions de llicències )
LLI.CAB ( llicències subconductat i aeris)
LLI.SBS (ús del subsòl de domini públic)

LLI.GUX (Construcció o reforma de gual)
LLI.XAP ( Plaques de guals)
VIA.MOG (Modificació de guals)
VIA.BGU ( Baixes de gual)
VIA.PRO ( pròrrogues de licència)

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
€

METRES RASA O GUAL / M³ DE CALA/ METRES SUBCONDUCTAT
m/m³/m

AUTOLIQUIDACIÓ

DECLARACIÓ DE LA GESTIÓ DE RUNES I RESIDUS EN LA CONSTRUCCIÓ
 Les terres o materials precedents d’excavació, tindran com a destí la reutilització com a rebliment en altra obra o ús autoritzat.
 Assumeixo els compromisos següents:
1r.- Portar les runes/residus de construcció generats en l’obra indicada a:
 DEIXALLERIA MUNICIPAL (gestor núm.P-47117.1)
 ABOCADOR DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES (gestor núm.E-758.01)
 GESTOR-TRACTADOR autoritzat per la Junta de Residus
2n.- Justificar davant l’Ajuntament l’efectiva recepció en la planta indicada, mitjançant la corresponent factura/document d’acceptació, en el
termini màxim d’UN MES després de finalitzada l’obra (en qualsevol cas dins del termini màxim de vigència de la llicència).
Volum previst (m3)

Descripció de les runes i residus

Sol·licito llicència/ comunico per a l’actuació descrita en aquest full, de conformitat amb la normativa urbanística vigent
Manresa, .................d....................................... de ................
Signatura del / de la persona titular o representant

Aquesta sol·licitud ha estat presentada per (*):
..........................................................................................................................................
DNI.
..........................................................................................................................................
(*) Persona que presenta al registre aquesta sol·licitud i no coincideix amb el sol·licitant
o representant legal.
NOTA INFORMATIVA: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a
tractament de dades i estadística. Podeu exercir el vostre dret d’afectat dirigint-vos a
l’oficina d’informació i atenció al ciutadà que es troba a la Secretaria general.

AJUNTAMENT
NIF. P-0.811.200-E

DE

MANRESA

Plaça Major núm. 5. 08241 MANRESA

La resolució d’aquesta sol·licitud queda condicionada, en els casos que correspongui,
al pagament previ de la taxa, que es farà en règim d’autoliquidació, en el termini de DEU
DIES HÀBILS SEGÜENTS AL DE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, en la
forma i condicions que s’indiquen en el document d’autoliquidació.
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AJUNTAMENT DE MANRESA
Serveis del Territori
Inspecció d’obres i serveis

Acta d’inici d’obres a la via pública
Expedient:

............................

Descripció de l’obra:
Situació:

...................................................................
....................................................................

Sol·licitant:

................................................

Reunits a Manresa, el dia ........ de .............. de ........., a l’àmbit on s'ha d'executar l'obra
indicada a l'encapçalament,els inspectors de via pública, el tècnic representant del titular de la
llicència i el representant de l’enpresa constructora.

Es comprova que es compleixen els requisits de tancament, la correcta mobilitat de vehicles i
vianants, i que no hi ha cap impediment per tal de començar l’obra.

Inspectors de
Via Pública

Contractista

Representant del
titular de la llicència
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AJUNTAMENT DE MANRESA
Serveis del Territori
Inspecció d’obres i serveis

Acta final d’obres a la via pública
Expedient:

...................................

Descripció de l’obra:
Situació:

..................................................................
..........................................

Sol·licitant:

.............................................

Reunits a Manresa, el dia ....... de ...................... de ........., a l’àmbit on s'ha d'executat l'obra
indicada a l'encapçalament,els inspectors de via pública, el tècnic representant del titular de la
llicència i el representant de l’enpresa constructora.

Es comprova que l’obra està finalitzada, es compleixen els requisits de neteja i retirada de
material.

El representant del titular fa entrega de l’As-Built als Inspectors de la Via Pública i la
documentació relativa a la gestió de residus.
Amb la signatura d’aquesta acta, comença a comptar el termini de garantia fixat a la llicència, el
qual és d’ UN ANY.

Inspectors de
Via Pública

Contractista

Representant del
titular de la llicència
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Nom/Logo de l’empresa titular de la llicència

INICI TREBALLS CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA
.......................( NÚM D’EXPEDIENT) PER LA REALITZACIÓ DE
......................(DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS)

DIA, NÚMERO DE MES
(EX: Dilluns 25 de Març)

Amb les següents afectacions al trànsit:
(exposició de les afectacions)

Es previst que aquestes obres durin (DURADA).

Preguem disculpin les molèsties que els puguem
ocasionar.

Telèfon d’informació: (telf del titular de la llicència)
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BUTLLETÍ D’INSPECCIÓ

Data: ...............................................................

Expedient:
..................................................................................................................................................................
Obra:
..................................................................................................................................................................
Situació:
..................................................................................................................................................................
Titular/promotor:
..................................................................................................................................................................
DNI – NIF:
..................................................................................................................................................................
Domicili:
..................................................................................................................................................................
Persona present a l’obra durant la inspecció que rep còpia:
Nom: ........................................................................................................................ DNI: ........................
Entregat al titular/promotor en el seu domicili
Deficiències observades / Mesures a adoptar:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Esmenar en .................................................
serveis.
He rebut còpia.

L’inspector municipal d’obres i

BUTLLETÍ INFORMATIU. – Passat el termini indicat sense haver-se esmenat les deficiències observades o
haver-se adoptat les mesures correctores indicades, es passarà als Serveis jurídics per a la incoació del
corresponent expedient disciplinari.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

161

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 16 d’octubre de 2014

162

URBANISME i PAISATGE
Secció Manteniment Via Pública

Condicions d’execució de les comunicacions d’obres a la via pública

Les comunicacions d’obres a la via pública (obertura de cales) estan subjectes a les
condicions següents:
a. La superfície màxima de l’actuació és de 1 m².
b. Es comunicarà per correu electrònic l’ inici de l’actuació als inspectors d’obres amb 2
dies hàbils d’antelació a inspectorsvia@ajmanresa.cat .
c.

La reposició del paviment afectat respectarà les característiques compositives i
qualitatives dels paviments preexistents, així com les indicacions fixades pels serveis
tècnics municipals.

d. En tot moment quedarà garantida la correcta mobilitat i protecció dels vianants
habilitant un pas protegit i senyalitzat d’amplada mínima 1,5m per la mateixa vorera o
per la calçada.
e. En tot moment quedarà garantida la correcta mobilitat del trànsit rodat.
f.

En tot moment es permetrà l’accés a través dels guals existents mitjançant planxes
metàl·liques. En cas que no sigui possible, el titular de la comunicació prèvia d’obres
garantirà un aparcament proper i de condicions similars a l’afectat.

g. El titular de la comunicació prèvia restablirà, al seu càrrec, els elements de mobiliari
urbà i senyalització viària que resultin afectats de forma directa o indirecta per les
obres.
h. L’aplec de materials, maquinària i estris es farà a la zona d’aparcament de vehicles o a
la vorera sense afectar a la mobilitat i delimitant-lo amb tanques.
i.

En tot moment quedarà garantida la correcta gestió dels contenidors de recollida de
residus. En cas que es faci necessari el seu desplaçament, el titular de la llicència
avisarà als Serveis Tècnics Municipals de Neteja, Residus i Agenda 21 amb 2 dies
hàbils d’antelació.

j.

Caldrà disposar de certificat acreditatiu de la correcta gestió de residus emès per un
ens gestor autoritzat.
Les condicions anteriors són sens perjudici de nous condicionants específics que els
Tècnics Municipals considerin durant l’estudi de la documentació.
Manresa, .... de ................. de 20...

Nom i cognoms:
DNI:

Signatura:

Si s’escau, relació amb el/la sol.licitant:
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Expedient:

.............................

Descripció de l’obra:

.............................

Situació:

..............................

Promotor:

.................................

Durada prevista:

................................

Telèfon d’informació:

..................................

Preguem disculpin les molèsties.
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ANNEX 3
COSTOS UNITARIS DE REPOSICIÓ DELS ELEMENTS DEL DOMINI PÚBLIC
Els costos unitaris de reposició de paviment es calculen en funció del tipus de paviment i la
superfície afectada, i tenen en compte el cost d’enderrocar el paviment malmès i tornar a executar
el paviment.
A part del cost d’execució de l’obra, els serveis tècnics valoraran la necessitat de preveure el cost
de l’afectació a la mobilitat i la senyalització que se’n deriva.

1.-Costos de reposició
Menys de 5m² de superfície afectada,
1-Paviment tou.
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 30 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de sauló = 30 €/m2.
Preu: 60 €/m2.
2-Paviment de panot/llambordes:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 40 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 15 cm de formigó + 3 cm de morter + paviment de
panot/llambordes = 100 €/m2.
Preu: 140 €/m2.
3-Paviment peces de formigó:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 40 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de formigó + 3 cm de morter + 7 cm peça de granet = 200 €
/m2.
Preu: 240 €/m2.
4-Paviment especials ( formigó blindat, paviment Plaça Sant Domènec, paviment de granit)
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 40 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de formigó + 20 cm de formigó blindat = 300 €/m2.
Preu: 340 €/m2.
1-Paviment asfàltic carrer convencional:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 40 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de tot-ú + 7 cm de AC Surf G (G-20) + 5 cm de AC Surf D
(D-12) (incloent els seus respectius regs d´imprimació i adherència) = 90 €/m2.
Preu: 130 €/m2.
2-Paviment asfàltic/formigó artèria principal.
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 40 €/m2.
Secció tipus: 25 cm de tot-ú + 25 cm de tot-ú + 12 cm de AC Surf G (G-20) + 6 cm de AC Surf D
(D-12) (incloent els seus respectius regs d´imprimació i adherència) = 130 €/m2.
Preu: 170 €/m2.
Entre 5 i 25 m² de superfície afectada,
1-Paviment tou.
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 22,5 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de sauló = 22,5 €/m2.
Preu: 45 €/m2.
2-Paviment de panot/llambordes:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 30 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 15 cm de formigó + 3 cm de morter + paviment de
panot/llambordes = 75 €/m2.
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Preu: 105 €/m2.
3-Paviment peces de formigó:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 30 €/m2.
Secció tipus : 20 cm de tot-ú + 20 cm de formigó + 3 cm de morter + 7 cm peça de granet = 150 €
/m2.
Preu: 180 €/m2.
4-Paviment especials (formigó blindat, paviment Plaça Sant Domènec, paviment de granit)
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 30 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de formigó + 20 cm de formigó blindat = 225 €/m2.
Preu: 255 €/m2.
1-Paviment asfàltic carrer convencional:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 30 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de tot-ú + 7 cm de AC Surf G (G-20) + 5 cm de AC Surf D
(D-12) (incloent els seus respectius regs d´imprimació i adherència) = 67,5 €/m2.
Preu: 97,5 €/m2.
2-Paviment asfàltic/formigó artèria principal.
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 30 €/m2.
Secció tipus: 25 cm de tot-ú + 25 cm de tot-ú + 12 cm de AC Surf G (G-20) + 6 cm de AC Surf D
(D-12) (incloent els seus respectius regs d´imprimació i adherència) = 97,5 €/m2.
Preu: 127,5 €/m2.
Mes de 25m² de superfície afectada,
1-Paviment tou.
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 15 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de sauló = 15 €/m2.
Preu: 30 €/m2.
2-Paviment de panot/llambordes:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 20 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 15 cm de formigó + 3 cm de morter + paviment de
panot/llambordes = 50 €/m2.
Preu: 70 €/m2.
3-Paviment peces:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 20 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de formigó + 3 cm de morter + 7 cm peça de granet = 100 €
/m2.
Preu: 120 €/m2.
4-Paviment especials (formigó blindat, paviment Plaça Sant Domènec, paviment de granit)
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 20 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de formigó + 20 cm de formigó blindat = 150 €/m2.
Preu: 170 €/m2.
1-Paviment asfàltic carrer convencional:
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 20 €/m2.
Secció tipus: 20 cm de tot-ú + 20 cm de tot-ú + 7 cm de AC Surf G (G-20) + 5 cm de AC Surf D
(D-12) (incloent els seus respectius regs d´imprimació i adherència) = 45 €/m2.
Preu: 65 €/m2.
2-Paviment asfàltic/formigó artèria principal.
Enderroc de paviment + retirada de runa + portada a l´abocador = 20 €/m2.
Secció tipus: 25 cm de tot-ú + 25 cm de tot-ú + 12 cm de AC Surf G (G-20) + 6 cm de AC Surf D
(D-12) (incloent els seus respectius regs d´imprimació i adherència ) = 65 €/m2.
Afecació a la mobiliat: 50€/m²
Preu: 85 €/m2.
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2.-Costos mobilitat
Els costos de l’afectació a la mobilitat s’estudiaran i valoraran en funció de l’afectació a la mobilitat
que suposi.

ANNEX 4
PLA DE MOBILITAT
En aquest annex s’inclouen uns croquis amb la senyalització necessària per a l’execució de
diferents tipologies d’obres habituals a la Via Pública. A més de les característiques tècniques de la
senyalització d’obres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cala en vorera amb desviament de vianants i sense afectació a la mobilitat rodada.
Cala en vorera amb desviament de vianants i amb afectació a la mobilitat rodada.
Canalització en vorera amb desviament de vianants i amb afectació a la mobilitat rodada.
Canalització en paral·lel per calçada en vial d’un únic sentit, amb afectació a la mobilitat
rodada.
Canalització en paral·lel per calçada en vial de dos sentits, amb afectació a la mobilitat
rodada.
Creuament de carrer en 2 fases en carrers de sentit únic.
Creuament de carrer en 2 fases en carrers de doble sentit (amb senyalistes).
Creuament de carrer en 2 fases en carrers de doble sentit (semaforitzat).
Característiques tècniques de la senyalització d’obres.
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“CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA SENYALITZACIÓ D’OBRES
La forma, la dimensió i els colors s’han d’ajustar a les característiques que estableix el Catàleg
oficial de senyals de circulació del Ministeri d’Obres Públiques i Transports, els quals figuren
com a annex al Reglament general de circulació aprovat pel Real Decret 1428/2003, de 21 de
novembre.
Totes les plaques han de tenir un reforç perimetral de 25mm de gruix, que ha d’estar format per
la mateixa xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o
de menys.
Els cartells informatius han de tenir una resistència igual o similar a la de la senyalització de
regulació. Els cartells han d’ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé,
Helvetica Neue 65 Medium, aplicant-hi una condensació del 20%. L’alçaria dels caràcters pot
variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del text, en cas que el cartell contingui senyals,
aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions reglamentàries.
La senyalització horitzontal d’obres s’ajustarà a la instrucció de carreteres 8.2 i 8.3 de marques
vials i obres respectivament.
Qualsevol proposta que no compleixi les característiques tècniques que es tracten en el present
document, haurà de ser aprovada pels serveis tècnics municipals.
1. Dimensions
-

circulars de 600 mm de diàmetre
triangulars de 700 mm de costat
quadrades de 600 mm de costat
rectangulars de 600x900 mm
cartells informatius:

o

cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superfície similar.
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o

cartell informatiu: 1300 x 900 mm

2. Reflectància
Els senyals han de ser de nivell I o nivell II, amb les característiques generals i
cloromètriques que especifica la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de
la UNE 135330
3. Col·locació
-

Els senyals i cartells es col·locaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents
a una alçada a la part inferior de 210 cm mínima.
La senyalització de tancament de carrer es col·locarà en tanques, tallant el carril de
circulació. Cal tenir en compte que aquesta senyalització s’ha de reforçar amb
elements lluminosos TL2.

4. Adequació a l’estat de l’obra
La senyalització prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d’ésser adaptada a l’estat
real o necessitats emergents de l’obra, de forma que s’hagin d’incorporar o suprimir la
senyalització corresponent.”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que
aquesta és una ordenança de caràcter molt tècnic, que ve a resoldre una problemàtica
que els serveis tècnics vénen patint, i que és la manca d’una normativa específica en
tot allò que fa referència a la implantació de xarxes de serveis públics al subsòl de la
ciutat.
Aquesta ordenança regula la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i
serveis en el domini públic, i no només es refereix a les rases a les voreres i als
carrers per passar cables sinó també a les instal·lacions aèries o a allò que afecta al
domini públic de la ciutat.
L’ajuntament es trobava en una situació en què, en cas d’aprovar-se aquesta
ordenança deixarà de trobar-s’hi, actualment hi ha una ordenança de llicències
urbanístiques i control d’obres en què tan sols l’article 23, fa una petita referència a
aquest tipus d’intervencions a la via pública. L’altra és l’ordenança sobre actuacions
que requereixen comunicació prèvia, que tan sols fa una pinzellada amb allò que són
obertura de cales en terrenys públics i que, quan se supera un metre quadrat
d’intervenció a la via pública, ja deixa de tenir el règim de comunicada i passa a ser el
règim de llicència d’obra menor.
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Davant d’aquesta situació i de la inseguretat jurídica que generava que a cada llicència
o comunicació prèvia s’havia d’adjuntar tot un reguitzell de condicions generals i
específiques de cada execució, el fet de no estar regulat generava per part del
promotor inseguretat i per part de l’administració en el fet de com refeien el carrer o
amb quines capes de ferm s’havia de reposar allò que es tocava, i aquesta inseguretat
jurídica havia de ser esmenada.
Per altra banda, també està apareixent tot el sector de desplegament de la xarxa de
fibra òptica, un sector que està actualment molt actiu, la qual cosa feia que
l’ajuntament es trobés amb noves situacions que requerien noves necessitats
d’ordenació i de regulació d’aquest desplegament.
L’ordenança també incorpora les novetats de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de
telecomunicacions, respecte a les competències dels ajuntaments en matèria de
desplegament de la xarxa de fibra òptica.
Tot seguit passa a comentar el que aporta aquesta ordenança:
Per una banda, aquesta ordenança delimita i concreta l’abast de la intervenció
municipal i classifica els actes que estan subjectes a llicència urbanística, els que no
n’estan i aquells que requereixen tan sols d’una autorització demanial sobre la
propietat privada.
Pel que fa a l’espai públic, s’identifiquen els diferents operadors i titulars
d’infraestructures i xarxes de serveis públics, i es pretén impulsar polítiques i
mecanismes de coordinació i cooperació entre agents públics i privats.
Aquesta ordenança estableix que cal l’elaboració d’un programa anual per part de les
companyies de serveis. Aquest és un tema dificultós per la pròpia dinàmica dels
sectors de xarxes de serveis, i aquelles companyies que aportin un programa anual
tindran una via més ràpida a l’hora d’obtenir les llicències que estan incloses en aquest
programa portat anualment. Per tant, no es pot obligar però sí que es premia aquesta
elaboració de planificació.
Es preveu la creació d’una mesa de coordinació formada per l’administració local i les
empreses o operadors titulars de xarxes de serveis.
S’habilita un sistema d’informació geogràfica SIG que a càrrec de l’Ajuntament
mantindrà i actualitzarà totes les xarxes que s’implementin a la ciutat. També s’habilita
a la web municipal un apartat d’intranet que permet que els operadors puguin accedir i
veure en temps real quines llicències estan atorgades, i s’espera que serveixi
d’incentiu a la coordinació entre companyies i minimitzar el fet d’haver d’obrir tan sovint
els carrers.
També s’introdueixen mesures de simplificació i agilització de tràmits, en el sentit que
la presentació de les sol·licituds de llicències i comunicacions prèvies serà obligatori
fer-ho mitjançant la via telemàtica.
La consideració de comunicació prèvia passa d’1 m2 a 3 m2, la qual cosa vol dir que
entraran moltes més actuacions dins del règim de comunicació prèvia.
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Pel que fa a terminis, el compromís de l’administració és que es redueixin. Pel que fa a
l’obra menor, passa de dos mesos a vint dies, i de les comunicades passa d’un mes a
quinze dies.
Finalment s’estableix un procediment d’urgència pel qual, en 24 h, han de poder tenir
autorització quan hi hagi emergència o interrupció de serveis.
Destaca que aquesta ordenança estableix amb molt detall les condicions tècniques
d’execució d’obres i instal·lacions i que hi ha tot un seguit d’annexos que són fitxes on
queden grafiades les tipologies de ferm, els models i formularis a emplenar, així com
els costos i el pla de mobilitat annex a cada llicència, la qual cosa facilitarà el tràmit i
agilitzarà el procés.
Agraeix als serveis tècnics municipals la tasca feta en l’elaboració d’aquesta
ordenança, que és bastant novedosa, atès que incorpora la recent Llei de maig
d’enguany, així com a les companyies que operen en aquest àmbit, per la seva
participació i treball conjunt en les meses de coordinació i de treball previ, la qual cosa
facilitarà el tràmit d’exposició al públic i que es minimitzin les al·legacions que se’n
puguin derivar.
Demana el vot favorable a l’aprovació inicial de l’ordenança.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.3, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

PROPOSICIONS

L’alcalde proposa alterar l’ordre de les proposicions i tractar la núm. 6.2, atès que hi ha
sol·licitada una compareixença per part de la senyora Adoración Navarro Requena,
membre de l’Aliança contra la pobresa energètica del Bages i que actua en
representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.
Tot seguit dóna la paraula a la senyora Navarro perquè defensi la proposició 6.2.

6.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la pobresa energètica, a
proposta de l’Aliança contra la pobresa energètica del Bages.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 d’octubre de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès l’augment del fenomen de la pobresa energètica a la nostra ciutat i al conjunt del
país, com a conseqüència de la crisi econòmica i la gestió privada de múltiples serveis
de subministrament energètic i de la llar;
Atès que l’accés a l’energia és un dret bàsic, tal com especifica la definició de pobresa
energètica de l’Ajuntament de Barcelona en de Informe de govern sobre les actuacions
de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la pobresa energètica de gener del
2014 “Tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida digna:
climatització adequades per a la salut (18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 25 a l’estiu)
i disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia) i el seu
sanejament”.
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Atès que a Manresa tenim el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, eina per a treballar
en contra de l’exclusió social, i que el fenomen de la pobresa energètica és un factor
greu que empeny a les persones que la pateixen a aquesta exclusió.
Atès que el Síndic de Greuges ha presentat, recentment, l’Informe sobre la Pobresa
Energètica a Catalunya, que inclou una diagnosi de la situació i proposa una sèrie de
propostes de caràcter operatiu i normatiu dirigides, entre d’altres actors, a les
corporacions locals;
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 7 de novembre, una moció
sobre la pobresa energètica en què es reconeix aquesta problemàtica i en què es fa
esment a la importància que les administracions emprenguin mesures legals i
polítiques públiques per tal de combatre les causes d’aquest fenomen i pal·liar-ne els
efectes en la societat catalana;
Atesa, en aquest sentit, la conveniència de coordinar esforços tant a nivell manresà,
amb el teixit social; com supralocal, amb les diferents administracions, en la definició i
implementació de les mesures i polítiques encaminades a combatre aquest fenomen;
Per tot això, el grup municipal de la CUP en nom de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica del Bages i les organitzacions i persones que l’integren, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Instar a la regidoria de Serveis socials i l’Ajuntament de Manresa, dins del
marc del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, a presentar el Pla contra la pobresa
energètica durant el tercer trimestre del 2014, i a incloure-hi, entre d’altres, propostes
d’acció encaminades a:
1.

Implantar un sistema municipal de tarifació social per a col·lectius amb
insuficiència de recursos aplicat a les taxes, impostos i preus públics de
l’Ajuntament;

2.

Implantar, d’acord amb Aigües de Manresa, S.A. un sistema de preu social en
el subministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït,
especialment per a les famílies en risc d’exclusió social, a més d’establir uns
criteris clars, transparents i homogenis per a concedir-lo basats en la renda
familiar; tanmateix, desenvolupar el protocol regulador de talls de
subministrament i garantir que mentre no sigui així, no es tallarà cap servei
d’aigua a la ciutat sense consultar prèviament amb els serveis socials locals.

3.

Garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i
d’energia (descrits a la exposició de motius) als domicilis de les famílies que no
en puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos
mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de
residents;

4.

Establir acords o convenis amb les companyies subministradores de gas i
electricitat perquè no tallin el servei en cas d’impagament per manca de recursos
econòmics de les famílies, sense haver-ho comunicat prèviament a l’Ajuntament
i haver permès la intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per tal
d’aplicar els ajuts necessaris per resoldre la situació;
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5.

Seguir garantint els subministraments bàsics en cas de situacions on s’hagi
tallat el subministrament d’algun servei als domicilis de les famílies que no en
puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos
mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de
residents;

6.

Crear la Taula sobre Pobresa Energètica com a espai de diagnosi, anàlisi,
debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb
participació dels grups municipals, els agents econòmics i socials i de les
empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics. La Taula es convocarà en
el termini de no més de tres mesos des de l’aprovació de la moció per tal
d'acordar la implantació del sistema de preu social del subministrament d'aigua
potable, el protocol d'actuació amb Aigües de Manresa així com la dotació
pressupostària prevista per a ajudes en el subministrament energètic en el
Pressupost Municipal de 2015.

7.

Implementar accions i instruments per tal d’ampliar l’assessorament sobre
possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a les llars alhora que fer un
seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la
nostra ciutat i la seva evolució.

8.

Publicar de forma trimestral, a la pàgina web de l’Ajuntament, d’accés públics i
destacat:
1. Una projecció història, des de l’any 2000, dels talls produïts al municipi
en relació als 3 serveis esmentats.
2. S’estimarà el nombre de llars que podrien trobar-se per sota del llindar
de la pobresa i es prendrà aquest valor serà com a referència d’objectiu
a ser assolit en el semestre següent d’aprovació d’aquesta moció.
També el nombres de famílies que reben bonificacions relacionades
amb la pobresa energètica.
3. La quantia total de les bonificacions diferenciant la seva procedència,
especificant la quantia del deute assumit per l’Ajuntament pendent de
traspassar a les distribuïdores de llum, de gas i d’aigua. Així com, el
pressupost reservat i disponible per l’Ajuntament a tals efectes.
4. Les dades recollides a més seran enviades a l’IDESCAT per tal que
pugui estipular i fer el seguiment a nivell català d’aquests tres valors.

Segon.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya:
1. Presenti una nova legislació que garanteixi el mínim necessari impedint
la suspensió del tall de subministrament de llum, aigua i gas durant tot
l’any per a persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que es
determinin pels serveis socials, condonant el deute per impagament
d'aquests serveis.
2. Garantir en els Pressupostos de la Generalitat per al 2015 la partida
pressupostària suficient per tal de, a través dels Ajuntaments, garantir
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els subministraments bàsics en tant les companyies distribuïdores no
facin efectiu la bonificació del dret i la condonació del deute.
3. Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre
Pobresa Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la taula
sobre pobresa energètica.
4. Aprovar un pla d’estalvi energètic per a la rehabilitació d’habitatges on
resideixen famílies en situació de vulnerabilitat.
5. Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en
el mercat de la generació i distribució d’energia.
Tercer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol:
1. Que retiri la denúncia al Tribunal Constitucional contra el decret 6/2013
pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya, aprovat pel Govern el passat 23 de desembre de 2013,
que defineix com a beneficiaris d'aquesta mesura les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica, que són aquelles que formen part
d'una unitat familiar que disposi d'un nivell d'ingressos igual o inferior a
l'indicador de Renda de Suficiència, al qual s'hi ha d'afegir un 30% a
partir del tercer membre, que no tinguin possibilitat de reduir el seu
consum de béns i serveis i que acreditin tenir contractats els
subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials de la
Generalitat de Catalunya.
2. Que defineixi el concepte de consumidor vulnerable, tal com estableix la
Directiva europea del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE);
3. Que estableixi plans contra la pobresa energètica, tal com proposen les
directives del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas
(2009/73/CE), cosa que no ha estat recollida pel Reial Decret Llei
13/2012, del 30 de març;
4. Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica prioritzant les llars
afectades per la pobresa energètica i, com a estat membre de la Unió
Europea, notifiqui els plans per a aplicar l’article 7 de la Directiva
2012/91/UE, d’eficiència energètica;
5. Que estableixi una nova definició de l’abonament social, que tingui en
compte les condicions de l’habitatge i el nivell d’ingressos familiars, i
que es posi en marxa un bo social per al gas natural i el butà i per a
l’aigua;
6. Que es prenguin les mesures necessàries perquè totes aquelles
persones en situació de pobresa energètica que estiguin abonades al
mercat liberalitzat de l’energia, puguin tornar a la tarifa TUR sense
recàrrecs per part de la companyia subministradora actual.
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Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Senat i al Govern de l’Estat espanyol. “
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 16 d’octubre de 2014,
a la proposició 6.2 del Grup Municipal de la CUP, que es transcriu a continuació:
“Proposem substituir el punt primer dels acords, pel següent:

Primer . Posar en marxa, de manera immediata, les següents actuacions :
1. La implementació progressiva d’un sistema de tarifació social
2. Posar en marxa un sistema d’ajudes socials específiques adreçades a minorar
els efectes de la pobresa energètica a Manresa i poder garantir la cobertura de
subministraments bàsics a les famílies amb ingressos inferiors a la renda per
càpita inclosa en la tarifació social, basada en el salari mínim interprofessional.
3. L’estudi, proposta i posterior posta en marxa de bonificacions socials sobre el
preu de l’aigua, alhora que un protocol d’atenció social a les famílies sense
recursos, per tal de garantir que ningú amb dificultats econòmiques a la ciutat
es quedi sense aquest subministrament bàsic.
4. L’ impuls d’acords amb els companyies subministradores de gas i electricitat
perquè en cas d’impagament per manca de recursos econòmics no procedeixin
a la interrupció del servei sense haver informat prèviament als serveis socials
municipals i haver permès la seva intervenció.
5. La posada en marxa d’accions i instruments per amplia l’assessorament sobre
possibles mesures d’estalvi i eficàcia energètica a les llars.
6. Crear la Taula sobre Pobresa energètica com espai de diagnosi, anàlisi, debat i
recerca d’alternatives i propostes, amb la participació dels grups municipals, els
agents econòmics i socials i els empreses distribuïdores de serveis energètics
bàsics.
7. Impulsar un sistema de seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de la
pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució, adoptant el compromís
de fer pública la diagnosi i els recursos disponibles mitjançant la pàgina web
municipal.
8. Incloure, dins el marc del Pla d’Inclusió i Cohesió social, un Pla contra la
pobresa energètica, que s’haurà d’elaborar abans d’acabar l’any i ha d’incloure
totes les accions proposades. “

La senyora Adoración Navarro inicia la seva intervenció donant les gràcies al Ple de
l’Ajuntament per poder intervenir en nom de l’Aliança contra la pobresa energètica i a
totes les persones que avui es troben tant a la Sala de plens com per Internet.
S’adreça a tothom per argumentar les necessitats de votar afirmativament la
proposició que ha presentat l’Aliança contra la pobresa energètica del Bages.
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Explica que l’Aliança va néixer fa uns mesos amb l’objectiu de trobar solucions al
fenomen de la pobresa energètica davant la constatació de moltes persones,
col·lectius i organitzacions de la comarca per l’augment d’aquest fenomen com a
conseqüència de la crisi econòmica i de la gestió privada de múltiples serveis de
subministraments energètics i de la llar.
Entenen per pobresa energètica la dificultat per fer front a les factures de
subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. L’accés a l’energia i a l’aigua és un
dret bàsic, i tota persona té el dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida
digna, climatització adequada per a la salut (de 18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 25
graus a l’estiu) i disposar d’un cabal d’aigua potable de 100 litres diaris, i el seu
sanejament.
Diu que actualment hi ha moltes famílies que no tenen garantit aquest dret i cada
vegada més, donat el nivell d’ingressos no poden fer front a les factures d’electricitat,
gas o aigua que periòdicament escuren els escassos recursos econòmics.
Des de l’any 2008 el rebut de la llum ha augmentat en un 60% i el Síndic de Greuges a
través d’un informe de l’any 2013 va documentar els impactes socials, sanitaris i
mediambientals que suposava la pobresa energètica, i s’ha calculat que a Catalunya
ho pateixen el 10% de la població.
No estan disposats a sacrificar tant les seves economies com la seva salut i la dels
seus fills, per tal de continuar complaent els interessos privats d’uns pocs. No poden
continuar pagant un suposat dèficit energètic quan les companyies subministradores
presenten cada any beneficis de milers de milions d’euros i afegeix que més de
catorze mil milions d’euros es repartiran aquest any els accionistes de l’empresa
Endesa, això amb l’afegit d’haver de pagar ara els errors de gestions del cas Castor,
incrementant la factura del gas durant els propers 30 anys.
Esperen que aquests acords que preveu la proposició s’aprovin pel Ple, ja que són
necessaris i són mesures urgents perquè la pobresa energètica afecta cada dia a més
famílies i a famílies on la seva situació econòmica ja és prou complicada i a les que
s’afegeix aquesta problemàtica, cosa que les apropa cada cop més al risc d’exclusió
social.
L’administració ha de garantir a les famílies de la ciutat que durant aquest hivern no
passaran fred, no es quedaran a les fosques o no podran cuinar per no poder pagar la
factura de la llum. Factures de la llum que s’incrementen cada més per una reforma
del govern que penalitza l’estalvi energètic, augmentant la part fixa i reduint la part
variable del consum, amb un mercat elèctric sospitós de manipular els preus i en mans
d’un reduït grup d’empreses que representen oligopolis que tant sols en aquests
mesos de l’any han incrementat el seu valor en borsa un 20%.
Diu que aquest és un primer pas per garantir el dret de les persones a tenir un nivell de
vida adequat, i un pas necessari però no l’últim ja que seguiran lluitant perquè el cost
d’aquestes mesures no s’hagi d’assumir per les administracions, sinó que siguin les
pròpies empreses subministradores les que a través dels seus copiosos beneficis
estableixin tarifes d’acord a la situació econòmica de les famílies i que assumeixin els
costos derivats de possibles impagaments.
Explica que el Parlament de Catalunya ha admès una iniciativa legislativa popular per
fer front a l’Emergència Habitacional i la Pobresa Energètica.
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Demana, en representació de moltes persones afectades, el vot favorable d’aquest ple
a la moció presentada.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que la
moció l’ha elaborat l’Aliança contra la Pobresa Energètica, tal i com habitualment fan
les entitats i els moviments socials de la ciutat per explicar als representants polítics la
seva situació.
Agraeix la intervenció de la senyora Adoración Navarro i a totes les persones que l’han
acompanyat al Ple.
Diu que és evident que vivim en una situació d’emergència, però que a Manresa tenim
la sort que un dels proveïdors de serveis està en mans municipals. Esperen que
Aigües de Manresa respecti escrupolosament el que diu la moció ja que és de sentit
comú. No serà fàcil poder fer alguna cosa per l’indecent augment del rebut de la llum i
com es pagarà tot el que comporta el sobrecost del projecte Castor.
Creu que s’han de buscar mecanismes per ajudar a les persones que es troben en
aquesta situació de vulnerabilitat i és important que es presentin mocions com la que
s’ha presentat avui, sense grans conceptes polítics i sociològics i que se centra en
intentar solucionar els problemes que pateixen les persones.
Una moció molt concreta on no es demanen compromisos a llarg termini, però que
demana que es faci tot el que estigui a les mans de l’ajuntament perquè es pressioni a
les administracions superiors per acabar amb la foscor, la set i el fred, ja que s’acosta
l’hivern i cal una solució.
Diu que és evident que calen solucions i que aquestes haurien de venir
d’administracions superiors, ja que l’ajuntament no té tots els mecanismes per
solucionar-ho, però ha de fer els possibles per pal·liar-ho i pressionar a aquestes
administracions superiors.
Espera que tots els grups municipals donin suport a la moció.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, agraeix la intervenció de la senyora Adoración i de totes les persones
que l’han acompanyat al Ple, també com ha dit el regidor Masdeu és important estar
present en molts temes que la ciutat treballa i que depenen de tots aquestes decisions
tan importants.
Dóna les gràcies a la senyora Navarro que ha intervingut en representació de l’Aliança
contra la Pobresa Energètica pel seu testimoni que dóna veu a moltes persones que
en aquests moments estan patint una mateixa situació.
Des dels Serveis Socials són conscients d’aquesta situació i de la responsabilitat que
tenen, fet que està compartit tant per l’equip de govern com de tots els membres del
Consistori, la qual cosa ha fet que es posin en marxa tota una sèrie de mesures i
d’alternatives en aquest sentit.
Respecte a la moció que ha presentat la CUP, diu que la comparteixen totalment
sense posar cap tipus d’esmena als acords 2, 3 i 4, i per tant, se sumen al reclam de
dir a les institucions superiors, i bàsicament al govern de l’estat, que han de prendre
mesures i polítiques diferents en relació a tot el que implica les polítiques d’energia.
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Referent a l’acord 1 de la proposició, que implica a l’equip de govern a desenvolupar
una sèrie d’accions, s’ha vist que tècnicament s’havien de treballar els acords perquè
siguin més operatius, més consistents i per treballar de forma imminent. En alguns
aspectes l’equip de govern ja hi està treballant en aquests moments i en d’altres, a
través de les propostes de la proposició, que s’han de fer ja.
En aquest sentit l’equip de govern ha elaborat una esmena a la proposició de la CUP i
agraeix la col·laboració de representants de l’Aliança per arribar a un acord entre tots,
la qual cosa ha permès que estigui refermada, ja que les modificacions que s’han fet
coincideixen d’una forma tècnica i fàcil de poder-la posar en pràctica de forma
imminent.
- Referent a la primera proposta de l’acord número 1 sobre la implementació del
sistema de tarifació social, diu que ja s’ha aprovat en aquest mateix Ple.
- Respecte a les ajudes socials específiques, manifesta que s’ha activat un pla
d’ajudes d’emergència per a les persones que necessiten d’aquests ajuts.
- S’estan estudiant i valorant la posada en marxa amb l’empresa Aigües de Manresa
de bonificacions socials per a les famílies sense recursos.
- Per tal d’impulsar els acords amb altres companyies subministradores de llum i de
gas, s’està treballant conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient.
- Les accions, instruments i assessoraments sobre l’estalvi i eficàcia energètica a les
llars s’està treballant.
- Activar la Taula sobre la Pobresa energètica de forma imminent.
- Es preveu la necessitat de fer el seguiment tant quantitatiu com qualitatiu.
- Referent a la inclusió del Pla contra la pobresa energètica dins el marc del Pla
d’Inclusió i Cohesió social, consideren que les accions s’han de treballar de forma
immediata perquè després pugui formar part del Pla d’Inclusió Social.
Acaba la intervenció dient que han presentat l’esmena per activar de forma immediata
les accions que s’estan fent i que es proposen, i demana el vot favorable als acords 2,
3 i 4 de la proposició presentada pel Grup municipal de la CUP a través de l’Aliança
contra la Pobresa Energètica al Bages i l’esmena respecte a l’acord primer.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que si estem en
un país on el 80% dels contractes de treball són precaris, per hores, mesos o
setmanes difícilment es podran pagar les factures de gas, llum, d’aigua ni de res.
Troba vergonyós que hi hagi persones que guanyen 70, 80 o 100 mil euros mensuals i
a més a més que es gastin 300 i 400 mil euros amb unes targetes que no les haurien
de tenir, no cal dir res més.
El GMPxC votarà favorablement la proposició perquè considera que amb la precarietat
laboral existent es fa difícil poder fer front al pagament dels serveis bàsics.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, agraeix la
intervenció de la senyora Navarro per les explicacions fetes, retratant d’una forma
clara la realitat que tenim a casa nostra.
Diu que aquesta realitat la tenim al costat de casa i que ja ve des de fa 6 o 7 anys.
Explica que és una realitat que cal afrontar ja, que és molt dura i a ningú li agradaria
trobar-se en aquesta situació.
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Tothom voldria fer front a les seves factures i no haver de fer proposicions com la que
avui s’ha presentat.
Manifesta que des del Pacte de Ciutat s’ha treballat amb el Pla d’Inclusió i Cohesió
Social que ha fet possible que es treballi amb molts elements per poder trobar
solucions i perquè no es tracta d’una qüestió d’ideologies, ja que és un tema molt
transversal.
Diu que podem tenir sort que l’empresa subministradora d’aigua sigui de titularitat
municipal i des de fa mesos ja s’està treballant per intentar donar respostes positives
en aquesta línia.
En canvi, respecte a les altres empreses subministradores, creu que s’ha de ser
reivindicatiu, independentment que els accionistes es reparteixin dividends, ja que són
empreses que cotitzen en borsa.
Diu que les administracions superiors són les que han de preveure que aquestes
empreses no puguin tallar als afectats el subministrament d’energia.
Acaba la intervenció dient que votaran a favor de la proposta per una qüestió de
ciutadania en general i no de partidisme.

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, en primer lloc
dóna les gràcies a la senyora Adoración i a l’Aliança per la presentació de la
proposició.
Vol afegir que és una immoralitat els beneficis desbocats de les empreses
subministradores mentre s’està parlant del dèficit tarifari i de l’engany que va
comportar la liberalització del mercat energètic.
Respecte a l’esmena que ha presentat l’equip de govern, diu que hi donaran suport
perquè els consta que s’ha treballat conjuntament amb l’Aliança i s’ha proposat per tal
que quedés aprovada i que tota la resta d’acords es puguin portar a terme
immediatament, sobretot els que corresponen a la competència municipal.
Diu que estem vivint temps convulsos i que la ciutadania ha reaccionat d’una manera
que no estàvem avesats, essent molt positiu que la veu dels afectats de tota mena
pels greuges del sistema siguin presents a les institucions, impulsin tota mena
d’iniciatives per aconseguir els canvis necessaris en normes i legislacions, com
darrerament s’anomena apoderament de la ciutadania, però ella personalment ho
anomenaria democràcia.

La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municipal del PSC, dóna les gràcies
a la senyora Adoración i diu que més enllà del que proposa la moció, l’ha transmès de
forma molt positiva.
El GMPSC donarà suport a la moció i diu que fins fa poc el debat que sempre es
plantejaven era el dret a l’habitatge, i ella personalment no n’havia estat conscient que
un habitatge digne no eren les quatre parets, fins que fa uns mesos amb un grup de
treball que tenen al wasap es va demanar una estufa de butà per a una família que no
es podia escalfar per no tenir electricitat.
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Diàriament les persones que tenen aigua calenta, tenen electricitat i treballen amb
mitjans electrònics no són conscients del problema que hi ha i diu que gràcies a la
intervenció de la senyora Navarro s’ha fet més palès.
Diu que s’ha de treballar i que el consistori ha de recolzar al cent per cent per fer
possible que a Manresa aquesta problemàtica es redueixi.

La senyora Adoración Navarro, diu que accepten l’esmena proposada per l’equip de
govern perquè immediatament es posi remei a aquesta situació.
Diu que a causa de la situació econòmica i social hi ha famílies que s’han quedat
sense aigua calenta, famílies amb nens petits que no es poden dutxar, i agrairan si
algú de la Sala els pogués ajudar a aconseguir-ho.
En relació als comptadors i a les dacions en pagament, diu que si has acumulat
factures que no pots pagar no et deixen donar de baixa els comptadors i si acumules
deutes d’un habitatge que ja no és teu, ningú et dóna una solució.
Demana quina seria la solució i agrairia una resposta. Convida que el proper mes,
agafin 260 euros i intentin passar el mes pagant aigua, llum, gas i menjar, i així podrien
dir que ho entenen i si ho aconsegueixen sobretot que informin de com ho han fet, i
segurament es podrà actuar i comprendre sobre aquests problemes causats per
polítics corruptes i empresaris que s’estan aprofitant d’aquesta situació.
En nom dels afectats esperen respostes i solucions.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pel Grup Municipal de CiU a la proposició 6.2 del GMCUP, i el Ple
l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara acordat
el següent:
“Atès l’augment del fenomen de la pobresa energètica a la nostra ciutat i al conjunt del
país, com a conseqüència de la crisi econòmica i la gestió privada de múltiples serveis
de subministrament energètic i de la llar;
Atès que l’accés a l’energia és un dret bàsic, tal com especifica la definició de pobresa
energètica de l’Ajuntament de Barcelona en de Informe de govern sobre les actuacions
de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la pobresa energètica de gener del
2014 “Tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida digna:
climatització adequades per a la salut (18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 25 a l’estiu)
i disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia) i el seu
sanejament”.
Atès que a Manresa tenim el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, eina per a treballar
en contra de l’exclusió social, i que el fenomen de la pobresa energètica és un factor
greu que empeny a les persones que la pateixen a aquesta exclusió.
Atès que el Síndic de Greuges ha presentat, recentment, l’Informe sobre la Pobresa
Energètica a Catalunya, que inclou una diagnosi de la situació i proposa una sèrie de
propostes de caràcter operatiu i normatiu dirigides, entre d’altres actors, a les
corporacions locals;
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Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 7 de novembre, una moció
sobre la pobresa energètica en què es reconeix aquesta problemàtica i en què es fa
esment a la importància que les administracions emprenguin mesures legals i
polítiques públiques per tal de combatre les causes d’aquest fenomen i pal·liar-ne els
efectes en la societat catalana;
Atesa, en aquest sentit, la conveniència de coordinar esforços tant a nivell manresà,
amb el teixit social; com supralocal, amb les diferents administracions, en la definició i
implementació de les mesures i polítiques encaminades a combatre aquest fenomen;
Per tot això, el grup municipal de la CUP en nom de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica del Bages i les organitzacions i persones que l’integren, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer . Posar en marxa, de manera immediata, les següents actuacions:
1. La implementació progressiva d’un sistema de tarifació social.
2. Posar en marxa un sistema d’ajudes socials específiques adreçades a minorar
els efectes de la pobresa energètica a Manresa i poder garantir la cobertura de
subministraments bàsics a les famílies amb ingressos inferiors a la renda per
càpita inclosa en la tarifació social, basada en el salari mínim interprofessional.
3. L’estudi, proposta i posterior posta en marxa de bonificacions socials sobre el
preu de l’aigua, alhora que un protocol d’atenció social a les famílies sense
recursos, per tal de garantir que ningú amb dificultats econòmiques a la ciutat
es quedi sense aquest subministrament bàsic.
4. L’impuls d’acords amb els companyies subministradores de gas i electricitat
perquè en cas d’impagament per manca de recursos econòmics no procedeixin
a la interrupció del servei sense haver informat prèviament als serveis socials
municipals i haver permès la seva intervenció.
5. La posada en marxa d’accions i instruments per amplia l’assessorament sobre
possibles mesures d’estalvi i eficàcia energètica a les llars.
6. Crear la Taula sobre Pobresa energètica com espai de diagnosi, anàlisi, debat i
recerca d’alternatives i propostes, amb la participació dels grups municipals, els
agents econòmics i socials i els empreses distribuïdores de serveis energètics
bàsics.
7. Impulsar un sistema de seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de la
pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució, adoptant el compromís
de fer pública la diagnosi i els recursos disponibles mitjançant la pàgina web
municipal.
8. Incloure, dins el marc del Pla d’Inclusió i Cohesió social, un Pla contra la
pobresa energètica, que s’haurà d’elaborar abans d’acabar l’any i ha d’incloure
totes les accions proposades.
Segon.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya:
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1. Presenti una nova legislació que garanteixi el mínim necessari impedint
la suspensió del tall de subministrament de llum, aigua i gas durant tot
l’any per a persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que es
determinin pels serveis socials, condonant el deute per impagament
d'aquests serveis.
2. Garantir en els Pressupostos de la Generalitat per al 2015 la partida
pressupostària suficient per tal de, a través dels Ajuntaments, garantir
els subministraments bàsics en tant les companyies distribuïdores no
facin efectiu la bonificació del dret i la condonació del deute.
3. Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre
Pobresa Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la taula
sobre pobresa energètica.
4. Aprovar un pla d’estalvi energètic per a la rehabilitació d’habitatges on
resideixen famílies en situació de vulnerabilitat.
5. Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en
el mercat de la generació i distribució d’energia.
Tercer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol:
1. Que retiri la denúncia al Tribunal Constitucional contra el decret 6/2013
pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya, aprovat pel Govern el passat 23 de desembre de 2013,
que defineix com a beneficiaris d'aquesta mesura les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica, que són aquelles que formen part
d'una unitat familiar que disposi d'un nivell d'ingressos igual o inferior a
l'indicador de Renda de Suficiència, al qual s'hi ha d'afegir un 30% a
partir del tercer membre, que no tinguin possibilitat de reduir el seu
consum de béns i serveis i que acreditin tenir contractats els
subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials de la
Generalitat de Catalunya.
2. Que defineixi el concepte de consumidor vulnerable, tal com estableix la
Directiva europea del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE);
3. Que estableixi plans contra la pobresa energètica, tal com proposen les
directives del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas
(2009/73/CE), cosa que no ha estat recollida pel Reial Decret Llei
13/2012, del 30 de març;
4. Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica prioritzant les llars
afectades per la pobresa energètica i, com a estat membre de la Unió
Europea, notifiqui els plans per a aplicar l’article 7 de la Directiva
2012/91/UE, d’eficiència energètica;
5. Que estableixi una nova definició de l’abonament social, que tingui en
compte les condicions de l’habitatge i el nivell d’ingressos familiars, i
que es posi en marxa un bo social per al gas natural i el butà i per a
l’aigua;
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6. Que es prenguin les mesures necessàries perquè totes aquelles
persones en situació de pobresa energètica que estiguin abonades al
mercat liberalitzat de l’energia, puguin tornar a la tarifa TUR sense
recàrrecs per part de la companyia subministradora actual.
Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Senat i al Govern de l’Estat espanyol.“

L’alcalde reprèn l’ordre del dia amb la proposició 6.1

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP demanant el desplegament
logístic per a la realització de la consulta el proper 9 de novembre.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 d’octubre de
2014, que es transcriu a continuació:
“1. Atès que el passat 19 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar per
amplia majoria (106 vots a favor i 28 en contra) la Llei de consultes populars no
referendàries.
2. Atès que el passat 27de setembre el president de la Generalitat Catalunya va
signar el decret de convocatòria per celebrar una consulta sobre la independència de
Catalunya.
3. Atès que a Manresa hi ha una àmplia majoria de la societat que vol exercir el seu
dret a votar en una consulta.
4. Atès que la massiva mobilització ciutadana del passat dimarts 30 de setembre va
ser un clam en favor del dret a decidir
.
5. Atès que aquest Ajuntament s’ha pronunciat reiterades ocasions a favor del dret a
decidir i de la consulta del dia 9 de Novembre.
6. Atès que és competència municipal la cessió d’espais públics per a la propaganda
electoral.
Proposa:
PRIMER. Que aquest Ajuntament es comprometi a tenir preparats els espais
electorals per poder fer difusió de les diferents opcions que es poden votar a la
consulta del 9 de novembre.
SEGON. Que a partir del dia 21 d’octubre els plafons i espais corresponents a la
propaganda electoral estaran posats i repartits per tota la ciutat, per facilitar a totes les
opcions la difusió de la seva opció de vot.
TERCER. Que es facilitarà des de l’Ajuntament la cessió dels espais i locals
municipals per a la realització dels actes de campanya de totes les opcions de vot, a
partir del dia 21 d’octubre del 2014 i fins el dia abans de la consulta.”
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El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CiU, ERC i la CUP de 16
d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Proposem substituir l’acord primer i segon pels següents:
PRIMER. Que aquest Ajuntament es comprometi a tenir preparats espais per poder
fer difusió de les diferents opcions que es poden votar a la consulta del 9 de
novembre.
SEGON. Que a partir del dia 21 d’octubre els plafons i espais corresponents a la
consulta estaran posats i repartits per tota la ciutat, per facilitar a totes les opcions la
defensa de la seva opció de vot.”

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, comença la seva
intervenció dient que no reproduirà el debat que hi ha hagut aquesta setmana entorn
de la modificació del format de la consulta del 9 de novembre.
La postura de la CUP és disconforme amb la decisió del govern de la Generalitat,
creuen que la consulta tal i com estava plantejada era viable i no calia modificar el
format.
Tot i així, com que aquesta modificació s’ha produït, entenen que ara cal garantir que
la consulta en el format actual o en el que sigui, tingui les màximes garanties, que
arribi al màxim de gent i que sigui el més factible possible i sobretot que tingui el
màxim de participació.
Manifesta que com que l’Ajuntament s’ha pronunciat reiterades vegades a favor de la
consulta del 9 de novembre, amb la moció volen recordar alguns dels compromisos
que té l’Ajuntament per tal que així es produeixin, bàsicament compromisos per
facilitar espais per a la difusió de les diferents opcions i tenir preparats locals per fer
els actes que es creguin convenients.
Demana el vot favorable a totes les forces polítiques que estan a favor de la
democràcia, a una moció lògica com a conseqüència d’una opció àmpliament
defensada per la majoria de la població al voltant d’una consulta democràtica que es
produirà d’aquí a tres setmanes.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup s’ha
adherit a l’esmena presentada conjuntament amb CiU i ERC per tornar a manifestar el
sentit majoritari dels manresans i la disposició de l’Ajuntament a col·laborar en tot allò
que estigui al seu abast per facilitar l’expressió democràtica de la voluntat popular.
Demana el vot favorable a totes les forces democràtiques estiguin o no a favor de la
independència de Catalunya.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que, tal i com
comentava el regidor Majó en la seva intervenció, no tots els grups polítics que estan a
favor que el dia 9 de novembre es voti a Catalunya el futur polític del país, han vist de
la mateixa manera els últims passos, però diu que no entrarà en el fons de la qüestió.
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Diu que és evident que hi ha discrepàncies i com a experiència pròpia diu que hi havia
qüestions que des del govern es tenia clar que s’havia d’actuar d’aquesta manera,
però és evident que a partir d’aquestes discrepàncies el més important és refer
aquests ponts d’unitat, i un dels elements simbòlics, no és per coincidir les forces
polítiques que han coincidit en totes les proposicions que s’han substanciat en el Ple
durant aquests anys, sinó que s’aprovarà a partir de la votació de l’esmena signada
pels tres grups polítics.
Si des de Manresa es pot posar el gra de sorra per anar recomponent aquesta unitat,
benvinguda sigui, i en tot cas el que és segur és que hi ha unes discrepàncies, però la
qüestió de fons és que hi ha unes forces polítiques que volen que el 9 de novembre es
pugui votar sobre el futur polític de Catalunya i hi ha unes institucions a l’estat
espanyol que no volen que el 9 de novembre es voti aquesta qüestió, essent aquesta
la principal discrepància.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels Grups Municipals de CiU, ERC i la CUP a la proposició 6.1 del
GMCUP, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMERC i 1 GMCUP),
8 vots negatius (4 GMPSC, 2 GMPP i 2 GMPxC), i 2 abstencions (1 GMCiU i 1
GMCUP).
Es fa constar que la senyora M. Mercè Rosich del GMCiU i el senyor Jordi
Masdeu del GMCUP, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.
Per tant, la proposició esdevé acord plenari amb el contingut següent:
“1. Atès que el passat 19 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar per
amplia majoria (106 vots a favor i 28 en contra) la Llei de consultes populars no
referendàries.
2. Atès que el passat 27 de setembre el president de la Generalitat Catalunya va
signar el decret de convocatòria per celebrar una consulta sobre la independència de
Catalunya.
3. Atès que a Manresa hi ha una àmplia majoria de la societat que vol exercir el seu
dret a votar en una consulta.
4. Atès que la massiva mobilització ciutadana del passat dimarts 30 de setembre va
ser un clam en favor del dret a decidir
.
5. Atès que aquest Ajuntament s’ha pronunciat reiterades ocasions a favor del dret a
decidir i de la consulta del dia 9 de Novembre.
6. Atès que és competència municipal la cessió d’espais públics per a la propaganda
electoral.
Proposa:
PRIMER. Que aquest Ajuntament es comprometi a tenir preparats espais per poder
fer difusió de les diferents opcions que es poden votar a la consulta del 9 de
novembre.
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SEGON. Que a partir del dia 21 d’octubre els plafons i espais corresponents a la
consulta estaran posats i repartits per tota la ciutat, per facilitar a totes les opcions la
defensa de la seva opció de vot.
TERCER. Que es facilitarà des de l’Ajuntament la cessió dels espais i locals
municipals per a la realització dels actes de campanya de totes les opcions de vot, a
partir del dia 21 d’octubre del 2014 i fins el dia abans de la consulta.”

Es fa constar que la proposició 6.2 s’ha debatut al principi de les proposicions.

6.3

Proposició del Grup Municipal de PxC de condemna a l’Estat Islàmic.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 13 d’octubre de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que la negació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra
les llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda a
la societat.
Atès que la utilització de la violència amb finalitats ideològiques, religioses i polítiques
constitueix una fractura en el model de convivència del que ens hem dotat, que se
sustenta entre d’altres aspectes en el respecte mutu i en el diàleg com a via per
resoldre les diferències.
Atès que el grup terrorista Estat Islàmic està sembrant el terror a Síria i a l’Iraq, on ja
controla prop de 56.000 quilòmetres quadrats, un àrea a la que hi viuen 6 milions de
persones i que ha servit de punt de partida per proclamar el califat que aspira
construir.
Atès que l’avanç de l’Estat Islàmic no és una amenaça circumstancial ni ens resulta
llunyana, sinó que constitueix un perill real en vistes de l’avanç de la jihad per tota la
costa sud del Mediterrani i pel Pròxim Orient. Resulta especialment preocupant per a
la nostra societat, puix que aquest grup fa ús de la violència i el terrorisme per
consumar el seu desig d’instaurar un califat regit per la xaria o llei islàmica del que
Espanya en formaria part. Per aconseguir-ho ja ha donat mostres del que és capaç als
territoris que controla, on ha dut a terme amputacions i decapitacions públiques,
saqueigs, violacions i ha massacrat cristians i membres d’altres comunitats religioses
locals.
Atès que els serveis antiterroristes espanyols han manifestat que tenen la certesa de
que jihadistes amb passaport espanyol s’han sumat a les files de l’Estat Islàmic. Els
informes del Ministeri de l’interior eleven a 60 els ciutadans espanyols que han estat
reclutats per les xarxes de captació que operen al nostre país i que han anat a Síria i a
l’Iraq per fer la guerra santa. D’altra banda els Mossos d’Esquadra alerten que els
jihadistes que tornen a Europa després d’haver pres part al conflicte del Pròxim Orient
representen un perill real perquè esdevenen potencials terroristes.
Atès que Espanya en general, i Catalunya en particular, juguen un paper fonamental
per al jihadisme com a escenari d’adoctrinament, captació de fons i base de
reclutament d’activistes. Un centenar de terroristes de diverses nacionalitats,
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fonamentalment francesos i marroquins, han passat per territori espanyol abans de
traslladar-se a Síria. Barcelona és, juntament amb Ceuta, Melilla i Madrid, un dels
principals caladors per aquests captadors.
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig i la condemna de l’Ajuntament de Manresa a l’acció del
grup terrorista Estat Islàmic.
Segon.- Donar trasllat a les associacions de veïns del Manresa a
l’Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes i als mitjans de
comunicació locals.”

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, inicia la intervenció
explicant que el violent aixecament de la milícia de l’Estat Islàmic, antic estat Islàmic
de l’Iraq i el Llevant (EIIL) ha sumit a l’Iraq a una nova situació de guerra que amenaça
a tota la regió.
Es creu que la milícia de l’Estat Islàmic que actua a Iraq i Síria té a l’actualitat entre
20.000 i 31.000 combatents, aproximadament el doble que es calculava abans del mes
de maig.
Aquestes xifres suposen un augment d’uns 15.000 milicians en els últims mesos a
causa d’un major reclutament des del mes de juny després dels èxits de l’Estat Islàmic
en el camp de batalla i la declaració d’un califat.
Més de 15.000 d’aquests combatents estan a Síria i són estrangers, dos mil d’ells
occidentals procedents de vuitanta països diferents.
L’Estat Islàmic es va formar com una branca d’Al-Qaida a l’Iraq liderada per Abur Bakr
al-Baghdadi, no actuant directament a Síria.
A mitjans de l’any 2011 un dels seus membres Abu Muhammad al-Golani va fundar el
front Al-Nusra que va passar a ser el principal actor gihadista de la guerra civil a Síria,
obtenint els recursos de l’Estat Islàmic.
L’Estat Islàmic ha proclamat el califat islàmic i ha anomenat califa al seu líder Abur
Bakr al-Baghdadi, ara conegut com el gran califa Ibrahim.
La nova organització es declara estat independent i reclama a tots els musulmans del
món que li jurin fidelitat, i els insurgents sunites encapçalats per l’Estat Islàmic
controlen bona part del nord i l’oest de l’Iraq i han aconseguit enllaçar amb el territori
de l’est i el nord de Síria.
Davant d’aquesta situació els partits polítics iraquians i les potències mundials han
advertit que, tret que les forces de seguretat recuperin les ciutats que van perdre
davant els insurgents i gihadistes i es formi un govern que inclogui a les diferents
comunitats de l’Iraq, el país podria desintegrar-se en faccions sectàries i amenaçar a
tot l’Orient Pròxim.
De la mateixa forma que l’Estat Islàmic anuncia que elimina els termes Iraq i Llevant
de les seves sigles, a partir d’ara vol ser conegut com l’Estat Islàmic.
Amb aquesta declaració de califat, és imperatiu per a tots els musulmans jurar lleialtat
al califa Ibrahim ibn Awad i donar-li suport, segons l’organització gihadista.
Segons aquesta declaració la legalitat de tots els emirats, grups, estats i
organitzacions queda anul·lada per l’expansió de l’autoritat del califa i l’arribada de les
tropes a les seves àrees. El califat no entén ni de fronteres ni de divisions
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administratives que no siguin les recollides per les xaries (lleis islàmiques), per la qual
cosa la declaració anul·la a tots els emirats i grups anomenats anteriorment.
Catalunya és un focus de terrorisme islàmic i se sap que al territori català hi ha un
centenar de gihadistes preparats per cometre atemptats en qualsevol moment,
atemptats elaborats, dels tipus d’autoradicalització o terroristes sobtats, a l’estil de
l’atemptat de la Marató de Bòston.
Catalunya s’ha convertit en un punt de referència universal del terrorisme islàmic,
gràcies a les reunions clandestines que hi assisteixen ulemes o doctors de les lleis
islàmiques arribats des d’Aràbia Saudita, Kuwait, Qatar o de la Unió d’Emirats Àrabs, a
més d’activistes procedents de tota Europa i d’altres punts d’Espanya.
Els gihadistes estan concentrats en les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, i
els Serveis europeus d’Intel·ligència els consideren com un alarmant focus de
radicalisme instal·lat a la Unió Europea.
Concretament la presència notable de gihadistes a Barcelona, Reus, Torredembarra i
Salt, també s’han detectat a Lleida capital i a Mollerussa.
Altres focus de gihadistes es troben a la comunitat de Madrid, Ceuta, Melilla i la
província de Guipúscoa.
Manifesta que mentre el president Artur Mas inclou a les seves llistes a un individu
considerat islamista radical, diversos informes han assenyalat que en els últims anys
Barcelona i Catalunya en general com un dels punts calents del gihadisme a Europa.
Un informe dels Serveis d’Intel·ligència avisa que Catalunya ha de ser vigilada i
controlada per la seva condició de pont cap el Mediterrani i el grau d’implantació de
comunitats pakistaneses i marroquines a Barcelona. L’informe també al·ludia a
l’activitat islamista a les localitats de Reus, Badalona i l’Hospitalet i parlava de la
preocupació de la intel·ligència nord-americana que aquesta regió d’Espanya es
convertís en prioritat per al departament d’estat.
El document defensava la creació d’una unitat d’intel·ligència especial per controlar
l’amenaça gihadista a la zona i amb el centre d’operacions al Consolat de Barcelona
amb l’objectiu de controlar la circulació de persones entre Catalunya, el sud de França,
Algèria, Tunísia i el Marroc.
A Espanya les investigacions sobre l’islamisme radical s’han topat amb les dificultats
d’infiltrar-se en les estructures de les organitzacions gihadistes. Un informe del
Departament d’Intel·ligència sobre l’islamisme radical a Espanya avisava que aquests
grups desconfiaven dels conversos, encara que fossin musulmans des de fa anys, per
la sospita que s’infiltrés personal dels serveis d’Intel·ligència.
Les presons també han estat un escenari de radicalització i al mateix temps de
reclutament per part de grups gihadistes, on alguns presos decideixen sumar-se al
Gihad per aconseguir protecció o beneficis. Però arrel de les denúncies dels
funcionaris de presons i experts s’estan posant en pràctica programes de prevenció i
de detecció de processos de radicalització.
Una altra amenaça de la radicalització gihadista a Espanya la presenta un sectari
radical d’orientació sunnita que busca la tornada a l’Islam primigeni i que segons
alguns experts va ser el precursor de la pròpia Al-Qaida. Fonts d’Intel·ligència afirmen
que aquest grup sectari s’ha assentat en sis mesquites on practiquen el proselitisme
per captar els seguidors, quatre els localitzen a Barcelona i dos a València, dirigides
pels líders religiosos d’Algèria i del Marroc.
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El Ministeri d’Interior ha comunicat a totes les forces de seguretat de l’estat
d’incrementar un grau l’alerta per terrorisme per l’amenaça Gihadista, mantenint
Espanya el nivell dos d’amenaça en grau d’alt atemptat, tenint dintre d’aquesta
categoria un grau d’intensitat baixa, suposant aquesta variació que tant la Policia
Nacional, Guàrdia Civil i Policies Autonòmiques augmentin la vigilància en llocs que
habitualment serveixen d’objectiu per al terrorisme islamista; zones de grans
aglomeracions, mitjans de transport, infraestructures...etc, prestant atenció als
interessos d’Espanya, EEUU, Regne Unit i França.
Aquestes mesures no suposaran cap variació a la vida quotidiana dels ciutadans, ni
suposarà incrementar la policia als carrers, circumstància que es produiria en cas de
passar al nivell tres, risc molt alt d’atemptat.
Aquesta decisió es produeix després de les anàlisis realitzades per la Secretaria
d’Estat d’Interior entre els quals s’ha tingut en compte la situació que s’està vivint a
Síria i l’Iraq, i després de les amenaces directes contra Occident, entre les quals es
troba Espanya i on també s’han produït assassinats de ciutadans orientals per part
d’aquests radicals.

En no haver-hi intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.3 del
GMPxC, i el Ple la rebutja per 17 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMPP i 1
GMCUP), 5 abstencions (4 GMPSC i 1 GMCUP), i 2 vots afirmatius (2 GMPxC).
Es fa constar que el senyor Adam Majó, del GMCUP, es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.

6.4

Proposició del Grup Municipal d’ERC perquè els ciutadans no hagin
d’assumir la indemnització pel cessament del projecte Castor.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 d’octubre de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Dimecres de la setmana passada, la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament
de Catalunya va aprovar una proposició del grup parlamentari de CiU per reclamar al
govern espanyol que els ciutadans no hagin d’assumir la indemnització derivada del
cessament de l’activitat de la plataforma gasista Castor.
La decisió del govern espanyol de fer assumir als ciutadans, a través d’un augment en
el rebut del gas durant un període de 30 anys, la indemnització de 1.350 milions
d’euros que l’Estat ha decidit donar a Escal UGS ha provocat la indignació de
la immensa majoria de la societat. Cal fer notar que en veure la inviabilitat de
continuar el projecte Castor, el govern espanyol ha decidit deixar-lo aturat, en lloc
d’ordenar el desmantellament de la plataforma, tal com exigeixen els veïns de les
Terres de l’Ebre que han patit en primera persona els problemes i perjudicis,
terratrèmols inclosos, que ha comportat aquest macroprojecte de magatzem de gas.
Basant-nos en les dades de consum de gas a l’Estat espanyol, Catalunya hauria
d’assumir més del 20% d’aquesta indemnització.
Cal tenir en compte que el cost real que hauran d’assumir els consumidors superarà
els 3.000 milions d’euros, ja cal afegir els interessos de l’operació i els 110.000 euros
que es van pagar inicialment per contracte a Escal UGS (participada en un 66,7% per
l’empresa ACS).
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De la mateixa manera que la Generalitat ha decidit impulsar mesures jurídiques en
defensa dels consumidors i per denunciar l’acord polític que van signar l'Estat i la
concessionària, creiem que l’Ajuntament de Manresa s’hauria d’afegir a aquesta
iniciativa en defensa dels ciutadans de la ciutat, que, com el conjunt dels catalans
que consumeixen gas, es veuran obligats a assumir els costos d’aquesta
indemnització absolutament injusta i abusiva.
Davant d’aquesta situació proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Que l’Ajuntament de Manresa, en defensa dels consumidors de la nostra
ciutat, s’afegeixi a la iniciativa aprovada pel Parlament de Catalunya perquè els
ciutadans no hagin d’assumir la indemnització derivada del projecte Castor.
2.- Que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi a l’acord del Parlament de Catalunya del
passat 1 de novembre del 2013, en què es reclamava al govern espanyol l’aturada del
projecte Castor i el desmantellament de la plataforma.
3.- Que es trameti aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència perquè es faci arribar al conjunt de municipis de Catalunya i es
puguin afegir a aquesta proposta.
4.- Que es faci arribar aquest acord a la presidència del govern espanyol.”

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el motiu
d’aquesta proposició és perquè l’Ajuntament de Manresa s’afegeixi a la iniciativa
aprovada pel Parlament de Catalunya per intentar que els ciutadans no hagin
d’assumir la indemnització derivada del projecte Castor.
Diu que aquesta moció, que també s’ha presentat per part d’altres municipis, tracta del
projecte Castor, que és un cas conegut per tothom.
Vol fer esment als dos apartats que per al GMERC fa que siguin inversemblantment
increïbles, que en un estat del segle XXI hi hagi dos estaments, l’executiu i el judicial,
que siguin capaços de fer el que han fet amb el cas Castor.
Diu que quan es van produir els terratrèmols i es va intentar conèixer la situació es feia
difícil de creure i semblava de còmic que un govern decideixi seguir endavant i que
digui, si surt bé, us fareu rics i, si surt malament, ja pagaran els ciutadans. Però el
pitjor és que digui que si surt malament per negligència també els ho colarem.
No entén com poden passejar-se per Europa fent aquestes bestieses i al final s’arriba
a la conclusió que sempre són tots els mateixos, un surt del govern i el posen a
Europa -com el senyor Rato-, casos com els setanta imputats del cas Gürtel, és a dir,
tots a la llotja del Bernabeu i vivint del BOE, mentrestant aquí fent una mica l’idiota.
Però el més inversemblant i esperpèntic és que el Suprem digui que està bé, en lloc
d’aplicar el precepte de fer justícia, i així es van rescatant bancs amb diners públics,
etc, etc.
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Quan el mateix Institut d’investigacions científiques va fer l’informe que a tot el món a
aquesta empresa no se li podrien deixar fer les prospeccions perquè el perill de
terratrèmols és evident, van dir que ells d’aquest tema no en volien saber res i que, a
més a més, els van prohibir de fer cap informe.
Acaba la seva intervenció dient que “parin” Espanya, que hem de marxar ràpidament
d’aquest estat vergonyós.
Demana l’aprovació de la moció.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana va tenir la gentilesa de proposar presentar
conjuntament la moció, però per qüestions formals i de temps no va ser possible.
Manifesta que estem en un país on hi ha molts motius per avergonyir-se, tal i com ha
explicat el regidor Vinyes, persones amb targetes opaques, gent que evadeix
impostos, corrupció política a totes les escales, però personalment creu que aquest és
el més gran de tots.
Diu que estem acostumats que es privatitzin els guanys i es socialitzin les pèrdues,
però que es faci a aquesta escala i amb aquest desvergonyiment, des del
començament del projecte Castor, ja fa anys, fins arribar on estem, és necessària una
resposta immediata i no es pot permetre que ens segueixin robant d’aquesta manera i
amb aquesta impunitat.
Demana el vot favorable a la proposició del GMERC.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, vol aclarir al
senyor Vinyes que no tot ho ha fet el mateix executiu. Creu que és important saber que
tots els procediments es fan mitjançant unes concessions i uns preceptes, agradi o no,
i el que ha passat és que un executiu l’ha agafat i l’ha aplicat.
El senyor Javaloyes diu que no està d’acord en com s’ha aplicat i molts d’altres
tampoc, ni com es va procedir fa sis o set anys enrere, però ha passat el que ha
passat i s’ha acabat de la pitjor manera possible i segurament entre tots tocarà pagarho.
Comparteix amb molts ciutadans que el projecte Castor és impresentable, fins i tot
transversalment, i també cal que tots plegats reflexionin sobre un altre aspecte, que ho
pagui l’estat, doncs tampoc, i no és ningú per dir-los el que pot arribar a fer un
executiu, sigui del color que sigui, perquè si en definitiva ho paga l’estat és que ho
paguem entre tots.
Diu que s’ha de veure el que diu aquell contracte que una administració va signar amb
una empresa privada, per intentar salvar de la millor manera els plats trencats.
El GMPP votarà a favor de la proposta ja que entenen que tracta de pressionar en el
sentit que no estan d’acord amb la manera com s’han fet les coses des del seu
començament, no al final, i com que no hi estan d’acord malgrat que ja no es pot fer
res perquè hi ha uns contractes signats, sí que es pot intentar canviar el seu final.
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La senyora Ma. Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, diu que el
posicionament del seu Grup municipal serà favorable ja que creuen que és una
injustícia que els ciutadans hagin d’assumir una indemnització pel cessament del
projecte Castor, rebutjat des de l’inici per col·lectius i associacions ecologistes i pels
veïns de les terres de l’Ebre, que són els més perjudicats i afectats. De la mateixa
manera també es van manifestar molts ajuntaments, entre ells el de Manresa, ja que
eren molts els perjudicis ocasionats, sobretot pels continuats terratrèmols.
Diu que com sempre els més perjudicats són els ciutadans, als quals mai se’ls ha
demanat la seva opinió i, per tant, ens trobem davant de l’assumpció d’un deute d’una
empresa privada, Escal UGS. Indigna molt els ciutadans, que no participen mai dels
guanys, però sí sempre dels deutes i de les despeses.
El GMPSC subscriu els acords, sobretot el desmantellament de la plataforma i el
suport als catalans de les terres de l’Ebre, als quals també van manifestar el seu
suport en altres ocasions, com en el ple del passat mes d’abril, en la lluita pels cabals
ambientals i la defensa de l’Ebre.
Acaba la seva intervenció donant el vot favorable a la proposició.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, diu
que el GMCiU votarà favorablement la proposició, ja que s’està parlant d’un frau
mediambiental, d’un frau econòmic, d’un frau polític i fins i tot d’un frau social, ja que
al final qui haurà d’acabar pagant aquesta operació seran tots els consumidors.
Creu que és bo que la ciutat de Manresa s’afegeixi a la iniciativa aprovada pel
Parlament de Catalunya i que els conciutadans vegin que a l’Ajuntament de Manresa
hi ha línies que no es poden traspassar.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.4 del
GMERC, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.5

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP a favor de l’exercici de la
sobirania fiscal.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC i de la CUP, de 13
d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 21 de març de 2013, va aprovar
una proposició a favor d’exercir la sobirania fiscal i, en aquest sentit, instar l’Assemblea
de Municipis per la Independència a consensuar un calendari d’actuació conjunta que
aglutinés el màxim nombre de municipis per fer efectiu l’ingrés dels impostos dels seus
treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària de Catalunya.
L’acord adoptat pel Ple va ser impugnat davant del tribunal contenciós administratiu
núm. 13 de Barcelona, per la Delegació del Govern a Catalunya, al considerar que
l’exercici de la sobirania fiscal per part de l’Ajuntament de Manresa podia incomplir la
legalitat vigent.
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Recentment, la Delegació del Govern ha desistit de continuar amb la impugnació, a la
vista de diferents sentències desestimatòries que ha acumulat en recursos contra
acords de la mateixa naturalesa.
D’altra banda, segons fonts de l’Assemblea de Municipis de Catalunya, actualment a
Catalunya hi ha 62 ajuntaments que ja estan liquidant els seus impostos a l’ATC,
sense cap tipus de problema ni logístic ni jurídic, i 175 ajuntaments més tenen previst
fer-ho properament.
Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa
al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Iniciar, de forma immediata, els tràmits necessaris amb l’Agència Tributària de
Catalunya per tal de fer efectiu l’ingrés dels impostos dels seus treballadors (IRPF) i de
l’IVA a l’esmentada Agència i, en conseqüència, deixar de fer-ho a l’Agència
espanyola.
2. Continuar instant al Govern de la Generalitat i a les associacions municipalistes del
país per tal d’avançar en la creació de la Hisenda pròpia de Catalunya.
3. Notificar aquests acords a la Conselleria d’Economia, a l’Agència Tributària de
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.”

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que en
diverses ocasions s’ha debatut a la sala de Plens la voluntat d’exercir la sobirania
fiscal a l’hora de fer el pagament dels impostos dels treballadors municipals i l’IVA a
través de l’Agència tributària catalana.
Diu que el dia 21 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Manresa es va posicionar
favorablement a favor d’exercir la sobirania fiscal i posteriorment l’acord es va
impugnar per la Delegació del Govern a Catalunya, que finalment ha desistit de
continuar amb la impugnació a la vista de les diferents sentències desestimatòries
acumulades en recursos per acords similars.
Hi ha 62 ajuntaments que ja fan efectiu el pagament a l’Agència Tributària Catalana
sense cap tipus de problema i 175 ajuntaments ja tenen previst fer-ho properament.
Vist que ja hi ha un acord previ d’exercir aquesta sobirania i que els impediments que
ho frenaven s’han superat, demanen que de manera immediata es faci efectiu l’acord
de Ple per tal de fer els pagaments a l’Agència Tributària.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que com és
sabut aquest país ha endegat el camí cap a la independència i un dels instruments
necessaris, tant pel procés com després per l’estatus de país ja independent, és poder
disposar d’una hisenda pròpia.
Cal avançar en aquest sentit i uns dels actors que han de contribuir cap a aquesta
hisenda pròpia són els ajuntaments, com es va aprovar en una moció. Des de l’equip
de govern es deia que hi havia alguns riscos legals, que ara ja no hi són, i entenen que
és el moment d’implementar aquella decisió adoptada.
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Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, inicia la intervenció
dient que pensen que no era necessària la presentació de la proposició ja que es va
aprovar pel Ple de l’Ajuntament el passat març de 2013 i l’equip de govern no ha
deixat de fer els passos per arribar a fer aquest exercici, independentment del recurs
de la Delegació de Govern a Catalunya.
El GMCiU votarà a favor de la proposició, ja que està d’acord amb el contingut, però
les dificultats hi són, tal i com ha dit el regidor Majó i les dades ho corroboren.
A Catalunya hi ha 947 municipis, molts dels quals estan compromesos en el procés
nacional, però quan es parla de números, tal i com queda reflectit a la proposició, 62
ajuntaments ja ho estan fent i dels 175, entre els quals es troba Manresa, tenen previst
fer-ho properament.
S’ha de tenir en compte, que dels 60 ajuntaments (2 són Consells Comarcals), no n’hi
ha cap que tingui la dimensió d’habitants de Manresa, tots queden molt per sota, i
només 3 dels 60, tenen més de 20.000 habitants. Totes aquestes dades demostren
que en funció de la complexitat i la dimensió del municipi, hi ha molts elements que
s’han de tenir en compte.
Diu que es farà quan es tinguin totes les garanties possibles que no hi haurà cap fuita
possible que perjudiqui els interessos dels ciutadans de Manresa.
Creu que amb la presentació d’aquestes dades s’objectivitza bastant bé el que està
passant a la majoria de municipis.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi més intervencions,
sotmet la proposició 6.5 dels Grups Municipals d’ERC i la CUP a votació, i el Ple
l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP) i 8 vots
negatius (4 GMPSC, 2 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i
regidores 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.
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9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 46, 47, 49 i
50, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 9, 16,
23 i 30 de setembre de 2014; i de les actes núm. 45 i 48, de les sessions
amb caràcter públic dels dies 2 i 16 de setembre de 2014, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions núm. 46, 47, 49 i 50, que corresponen a les
sessions amb caràcter reservat dels dies 9, 16, 23 i 30 de setembre de 2014; i de les
actes núm. 45 i 48, de les sessions amb caràcter públic dels dies 2 i 16 de setembre
de 2014, respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

10.

Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats per
l’Ajuntament de Manresa.

Data
d'entrada

Organisme

Remitent

16-09-2014

Associació
Catalana de
Municipis

Secretari General de
l’ACM

06-10-2014

Generalitat de
Catalunya

Departament de la
Presidència

16-09-2014

Senat

President del Senat

Acord municipal
Acord de Ple 17-07-2014
- Proposició referent a la idoneïtat de continuar sent
associats de la FMC i de l’AMC.
Acord de Ple 22-09-2014
- Proposició de suport a la convocatòria de consulta
sobre el futur polític de Catalunya del dia 9 de novembre
de 2014.
Acord de Ple 19-06-2014
- Proposició sobre el Dret a Decidir, el Referèndum del
9N i la República Catalana.

11.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

11.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre l’Oficina Local d’Habitatge.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 13 d’octubre de 2014,
que es transcriu a continuació:
“1. El dia 31 d’octubre finalitza el termini per presentar sol·licituds per a les
subvencions de la Generalitat de Catalunya per a promoure la rehabilitació
d’habitatges buits per destinar-los a lloguer solidari.
· A dia d’avui, quantes sol·licituds s’han tramitat des de l’Oficina Local d’Habitatge?
· Quines accions de divulgació d’aquesta convocatòria s’han fet des de la regidoria
corresponent o des de la mateixa Oficina Local d’Habitatge?”

El senyor Miquel Davins, regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació, diu que a
data d’avui no s’ha presentat cap sol·licitud, però que s’ha donat informació a quatre
persones.
El poc volum de sol·licituds presentades coincideix amb el d’altres Oficines Locals
d’Habitatge consultades; com dels municipis de Terrassa, Rubí i Sabadell on no n’han
rebut cap.
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Respecte a les accions de divulgació diu que han estat les mateixes que per a la resta
de convocatòries d’ajuts provinents de la Generalitat de Catalunya.
Diu que la informació es dóna a través de FORUM ja que és la via més utilitzada pels
usuaris, ja sigui per consulta presencial o per telèfon.

11.2

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre l’increment de rates al barri del
Poble Nou.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 13 d’octubre de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Segons s’ha fet públic recentment als mitjans de comunicació locals, l’Associació de
Veïns i Veïnes del Poble Nou ha presentat diverses queixes a l’Ajuntament de
Manresa, referents a un increment de la població de rates al barri. Concretament,
l’Associació assenyala com a focus del problema l’acumulació de brutícia i restes
orgàniques a l’edifici situat al carrer Doctor Esteve núm. 3-13, que com sabem està
abandonat i totalment desballestat, traduint-se en una situació d’ocupació permanent.
Davant d’aquestes queixes, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
formula al govern les preguntes següents:
1. Quines actuacions ha dut a terme el govern municipal en relació amb les queixes
rebudes per part de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou referents a
l’increment de rates al barri?
2. S’ha realitzat, per part dels serveis municipals, alguna inspecció a l’edifici ubicat al
carrer Doctor Esteve, núm. 3-13? Amb quins resultats?
3. S’ha realitzat alguna tasca de neteja de la brutícia acumulada a l’edifici? S’ha instat
a la propietat perquè dugui a terme la neteja?
4. En general, quines mesures pensa dur a terme l’Ajuntament per acabar amb
l’increment de població de rates al barri?”
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, diu que respecte al
punt número 4, l’Ajuntament de Manresa, per tal de pal·liar l’increment de rates, es
basa en informes tècnics i avaluacions fetes, cosa que tècnicament no els consta que
hi hagi aquest increment, una altra cosa és que en certs moments aquestes rates es
puguin visualitzar.
Respecte a la primera pregunta, diu que s’han rebut quatre avisos i l’Ajuntament des
del moment en què hi ha un avís d’aquestes característiques l’empresa encarregada
d’aquestes tasques, Coll i Miró, SL, cada dimarts fa una intervenció.
Pel que fa a la segona pregunta, a principis de setembre es va demanar inspeccionar
l’edifici situat al carrer Doctor Esteve i un cop feta la valoració es va instar el propietari
de l’immoble i es va obrir un expedient perquè portés a terme les mesures de neteja i
tapiat, no s’ha obtingut cap resposta per part del propietari degut a un contenciós
obert.
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Davant la falta de resposta per part del propietari hi ha prevista una intervenció
subsidiària per tal d’actuar ràpidament.

Tot seguit 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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