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Núria Masgrau Fontanet
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Joaquim Garcia Comas
Mariana Romero Salguero
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Miguel Cerezo Ballesteros
Secretari general
José Luis González Leal
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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.-

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 12,
del dia 26 de setembre de 2019.-

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10709, de 27 de setembre de
2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2019,
dins el Pressupost municipal vigent.-

2.2.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 11114, de 8 d’octubre de 2019,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2019, dins el
Pressupost municipal vigent.-

2.3.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10968, de 4 d’octubre de 2019,
sobre esmena d’errors de l’expedient núm. 21/2019 i aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits núm. 23/2019, dins el Pressupost municipal vigent.-

2.4.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10337, de 17 de setembre de
2019, sobre aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost que serviran
de base per a l’elaboració del Pressupost de l’any 2020.-

2.5.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10781, de 27 de setembre de
2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, els
dies 28 i 29 de setembre de 2019.-

2.6.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 11201, de 9 d’octubre de 2019,
sobre aprovació del Protocol d’Actuació en emergències de la Fira
Mediterrània, del 10 al 13 d’octubre de 2019.-

3.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3.1

Regidoria d’Hisenda

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
determinats articles de les ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de
gener de 2020.3.1.2.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les tarifes
del preu públic Manresa Salut Esport.3.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 24/2019, dins el pressupost municipal vigent.-
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3.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Pla d’Ajust de
l’Ajuntament i dels ens depenents sectoritzats com a Administracions
Públiques.3.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

3.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de
personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2019, aprovada per acord de ple de
20 de desembre de 2018.3.2.2.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre de dia per raons d’urgència:
Deixar sense efectes el límit de 80 hores de serveis extraordinaris pel personal
de la Policia Local i durant l’any 2019, establert a l’article 13 de l’Acord sobre
condicions econòmiques, socials i de treball de l’Ajuntament de Manresa.
4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la subvenció
al dèficit d’explotació de la concessió administrativa que consisteix en la gestió
del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa,
corresponent a l’exercici 2017. (CON.EXE 86/2019).
5.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

5.1

Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del contracte de
concessió administrativa per a l’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat
Puigmercadal formada pels llocs de venda núm. 29-30, en el sentit d’ampliar el
seu àmbit físic.6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada d’Habitatge

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores
per a l’atorgament de microcrèdits per part de l’Ajuntament de Manresa a petits
propietaris per a l’arranjament d’habitatges buits.7.-

PROPOSICIONS

7.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per reclamar el pagament de
l’IBI en béns immobles de titularitat de l’església catòlica i d’altres confessions
religioses.-

7.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa en suport a Rojava i en
defensa de la pau a Orient Mitjà.-

7.3.-

Proposició del Grup Municipal de Cs sobre implementació de càmeres de
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7.4.-

Proposició del Grup Municipal de Cs de condemna de la violència i el
terrorisme en democràcia.-

7.5.-

Proposició dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM per controlar la
proliferació de les apostes online i cases de joc, i prendre mesures de
prevenció davant la ludopatia.-

8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.-

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

10.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 39, 40 i 43, que corresponen a les sessions dels dies 17 i 24 de setembre
i 1 d’octubre de 2019, i de la sessió núm. 33, que correspon a la sessió amb
caràcter públic del dia 16 de juliol de 2019.-

11.-

Donar compte d’escrits que acrediten recepció d’acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament de Manresa.-

12.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”.
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.-

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
12, del dia 26 de setembre de 2019.-

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=46.0
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Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
número 12/2019, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 26 de
setembre de 2019, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu
contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25
membres presents.
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acceptar la petició realitzada pel Grup
Municipal de Fem Manresa perquè la seva portaveu fes una intervenció prèvia a l’inici
dels punts de l’ordre del dia.
La senyora Roser Alegre Fontanet, portaveu del Grup Municipal FEM Manresa intervé
per expressar la desaprovació del seu grup amb la celebració d’aquest Ple d’avui,
després que el dilluns s’anunciés que s’aturava tota l’activitat institucional durant
aquesta setmana.
Al seu entendre això suposaria posposar aquest Ple, i més, tenint en compte els fets
ocorreguts ahir a la nit a la ciutat.
De totes maneres veient que això no ha estat així, i que el Ple se celebra igualment, el
Grup Municipal Fem Manresa ha contemplat diferents opcions pel que fa la seva
presència en aquesta sessió.
Finalment han decidit ser-hi presents, entenent que és part de la seva responsabilitat
política com a regidores, i que, a més a més, tampoc podien posposar la defensa de
les mocions que presenten avui.
D’altra banda, fan saber que per demostrar el seu rebuig a la celebració d’aquest Ple, i
per denunciar la brutalitat policial d’ahir a la nit a la ciutat, no faran intervencions ni
votaran en cap dels dictàmens de l’ordre del dia, i només ho faran a les proposicions
entenent que es comptabilitzarà com sigui convenint.
L’alcalde informa que pel fet de no votar es considerarà abstenció.
Aquestes intervencions la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=74.0
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA
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2.1.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10709, de 27 de setembre
de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
21/2019, dins el Pressupost municipal vigent.-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 21/2019, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències.
Aquestes propostes són les següents:
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de data 17 de
setembre de 2019 d’import 2.970,00 euros.
.- Servei de Promoció de la Ciutat: Proposta de modificació de data 18 de setembre
de 2019 d’import 2.000,00 euros. Proposta de modificació de data 23 de setembre
de 2019 d’import 29.921,99 euros.
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: Proposta de modificació de data 16 de setembre
de 2019 d’import 5.580,00 euros. Proposta de modificació de data 24 de setembre
de 2019 d’import 2.866,90 euros.
.- Secretaria General: Proposta de modificació de data 25 de setembre de 2019
d’import 7.200,00 euros.
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES
33.460,25

BAIXES
2.970,00
12.780,00

17.078,64

2.000,00

50.538,89

17.750,00
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTES

BAIXES

32.788,89

32.788,89

Consideracions legals
Els articles 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. El capítol II de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2019, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2019, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries,
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=189.0

2.2.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 11114, de 8 d’octubre de
2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
22/2019, dins el Pressupost municipal vigent.-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 22/2019, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions
municipals degut a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències.
Aquestes propostes són les següents:
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de data 23 de
setembre de 2019 d’import 11.570,00 euros. Proposta de modificació de data 30 de
setembre de 2019 d’import 1.600,00 euros.
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de data 25 de
setembre de 2019 d’import 6.600,00 euros. Proposta de modificació de data 1
d’octubre de 2019 d’import 22.710,00 euros. Proposta de modificació de data 2
d’octubre de 2019 d’import 9.224,00 euros.
.- Servei de Seguretat ciutadana: Proposta de modificació de data 23 de setembre
de 2019 d’import 3.181,88 euros.
.- Hisenda: Proposta de modificació de data 25 de setembre de 2019 d’import
7.752,46 euros.
.- Servei de suport a l’alcaldia i Presidència: Proposta de modificació de data 1
d’octubre de 2019 d’import 14.484,00 euros. Proposta de modificació de data 3
d’octubre de 2019 d’import 8.000,00 euros.
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PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
ALTES
1.- Despeses de Personal
11.570,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis
71.952,34
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
1.600,00
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
85.122,34

BAIXES
11.570,00
31.778,34
27.290,00

70.638,34

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

ALTES

BAIXES

14.484,00

14.484,00

Consideracions legals
Els articles 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. El capítol II de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2019, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2019, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=205.0

2.3.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10968, de 4 d’octubre de
2019, sobre esmena d’errors de l’expedient núm. 21/2019 i aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2019, dins el Pressupost
municipal vigent.-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Consideracions legals
Els articles 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. El capítol II de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2019, que regula les modificacions
pressupostàries.
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 21/2019 aprovat per Resolució
d’Alcaldia, núm. 10709, el 27 de setembre de 2019, les propostes presentades havien
d’haver estat aprovades pel Ple, tenint en compte que fan referència a modificacions
de subvencions nominatives, tal i com es detalla:
.- Servei de Promoció de la Ciutat: Proposta de modificació de data 18 de setembre
de 2019 d’import 2.000,00 euros. Proposta de modificació de data 23 de setembre
de 2019 d’import 8.528,64 euros.
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: Proposta de modificació de data 16 de setembre
de 2019 d’import 5.580,00 euros.
Vist que és necessari esmenar l’error i rectificar les modificacions ja aprovades,
Resolc
PRIMER.- Esmenar l’error de la Resolució núm. 10709 de data 27 de setembre de
2019, en allò que afecta a les propostes de modificació de crèdit de data 18 de
setembre de 2019 d’import 2.000,00 euros; de data 23 de setembre de 2019 d’import
8.528,64 euros; i de data 16 de setembre de 2019 d’import 5.580,00 euros.
SEGON.- Efectuar les operacions pressupostàries correctores rectificant els crèdits de
la manera següent:

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

13

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES

BAIXES

2.000,00

5.580,00

14.108,64

2.000,00

16.108,64

7.580,00

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

BAIXES

8.528,64

8.528,64
“
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=217.0

2.4.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10337, de 17 de setembre
de 2019, sobre aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost que
serviran de base per a l’elaboració del Pressupost de l’any 2020.-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l‘expedient
administratiu referent a l'aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost per
l’exercici 2020.
Antecedents
Després de l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
aquesta, la transparència es configura com un principi clau per la rendició de comptes i
la gestió pública.
Per tal d’instrumentalitzar el principi de transparència, la Corporació ha d’informar
sobre les projeccions de les aplicacions d’ingressos i despeses, i els principals
supòsits en els quals es basen aquestes projeccions. Concretament, ingressos i
despeses previstes per l’exercici 2020, partint del 2019, el qual recull les previsions de
la liquidació de 2019, saldos i altres magnituds com el deute viu, i la informació sobre
passius contingents. La projecció de les partides d’ingressos i despeses han de tenir
en compte la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificació, així com també l’impacte de les mesures previstes per l’exercici 2020.
La informació que configura les Línies Fonamentals del pressupost per a 2020 de la
corporació, es presenten a nivell consolidat per tots aquells ens que formen part del
subsector “Corporacions locals” en termes de Comptabilitat Nacional:









Ajuntament de Manresa
Foment de la Rehabilitació Urbana, SA
Consorci Parc Central
Consorci per l’Impuls dels Serveis Educatius i Socials
Consorci Urbanístic l’Agulla
Consorci per la Gestió Integral d’aigües de Catalunya
Consorci del Bages per la Gestió de Residus
Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia

Fonament jurídic
- Article 168.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
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- Article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera,
- Article 4.1.b) de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informació.
RESOLC
PRIMER. Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost elaborades per aquesta
corporació que serviran de base per a l'elaboració del Pressupost de l'any 2020, les
quals s’han remès al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública pels mitjans telemàtics
habilitats a aquest efecte.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple que es celebri.”
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“
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=232.0

2.5.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10781, de 27 de setembre
de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent
d’alcalde, els dies 28 i 29 de setembre de 2019.-

El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, dicto la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a
continuació s’exposen:
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Antecedents
Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s’ha d’absentar els dies 28 i 29 de
setembre de 2019, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària.
Consideracions legals
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 7770, de 21 de juny de 2019, publicada en el
BOPB de 28 de juny de 2019 , es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre
els membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
Resolc:
PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, els dies 28 i 29 de
setembre de 2019, les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer
tinent d’alcalde senyor Marc Aloy Guàrdia, que substituirà amb caràcter d’alcalde
accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy
Guàrdia.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als
efectes corresponents.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=246.0

2.6.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 11201, de 9 d’octubre de
2019, sobre aprovació del Protocol d’Actuació en emergències de la Fira
Mediterrània, del 10 al 13 d’octubre de 2019.-
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El secretari exposa la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient administratiu instruït d’ofici, dicto aquesta resolució següent que es
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
“Antecedents:
Tenint en compte que els propers dies 10 a 13 d’octubre de 2019 tindrà lloc a la nostra
ciutat, la FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA, organitzada per l’entitat FUNDACIÓ
MEDITERRÀNIA FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL.
Vist que la cap de la Unitat d’Emergències i Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha
redactat un Protocol d’Actuació en emergències per l’activitat referida en el punt
anterior, el qual incorpora els aspectes tècnics de l’activitat i s’acompanya dels plànols
que grafien la situació dels diferent elements que es contemplen en el Protocol.
Consideracions legals
Article 3.3 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
Article 48 de la Llei 4/1997, de 30 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual
es regulen les competències de l’alcalde.
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes.
Resolc:
Primer. Aprovar el Protocol d’Actuació en emergències de la FIRA MEDITERRÀNIA,
que tindrà lloc a la nostra ciutat dels dies 10 a 13 d’octubre, el qual incorpora les
mesures de seguretat que a nivell tècnic i operatiu cal adoptar durant la celebració
d’aquesta activitat.
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=259.0

3.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que es fes el debat conjunt i la
votació separada dels punts 3.1.1 i 3.1.2 de l’ordre del dia.
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3.1

Regidoria d’Hisenda

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
determinats articles de les ordenances fiscals que han de regir a partir de
l’1 de gener de 2020.El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 4 d’octubre de
2019, 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 2020.

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 2020.

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.
L'alcalde i regidor d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les ordenances fiscals reguladores de
tributs municipals que a continuació es detallen:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ARTICLE 6
Es modifiquen els barems establerts a la lletra e) d'aquest article, per adequar-los al salari mínim
interprofessional vigent.

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
28.153,13
34.650,00
41.146,88
47.643,75
54.140,63
22.522,50
27.720,00
32.917,50
38.115,00
43.312,50
18.018,00
22.176,00
26.334,00
30.492,00
34.650,00

7 o més
Bonificació
persones
aplicable
60.637,50
%10
48.510,00
%30
38.808,00
%50

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:
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2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
14.414,40
11.531,52

17.740,80
14.192,64

21.067,20
16.853,76

24.393,60
19.514,88

27.720,00
22.176,00

7 o més
Bonificació
persones
aplicable
31.046,40
%70
24.837,12
%90

La resta d'aquest article no es modifica
ARTICLE 9
S'aclareix que la quota a què es fa referència a l'apartat 1 és la quota íntegra
1. La quota íntegra de l’Impost serà el resultant d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen previst a
l’article següent que correspongui segons la naturalesa del bé.
ARTICLE 10

Es modifiquen les lletres a i b, i el llindar de valors als quals els és aplicable el tipus impositiu incrementat
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran
a. Per als béns immobles urbans:

0,910%

llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als béns immobles amb un valor
cadastral igual o superior a l’assenyalat, en funció de l'ús que tinguin assignat segons el cadastre immobiliari
urbà.
TIPUS
IMPOSITIU
1,133%
1,133%
1,133%
1,133%
1,133%
1,133%
1,133%

US I DESCRIPCIÓ
A: Magatzem i estacionament
C: Comercial
G: Oci i hostaleria
I: Indústria
K: Esportiu
O: Oficines
T: Espectacles

LLINDAR
DE VALOR
(€)
7.221,00
130.700,00
382.400,00
365.400,00
3.918.900,00
179.600,00
2.285.800,00

Es modifica la lletra b. d'aquest article.
b. Per als béns immobles rústics:

0,387%

No es modifiquen els tipus impositius aplicables als béns de característiques especials

Es suprimeix el darrer paràgraf, que fa referència al recàrrec per immobles desocupats. Es regularà
específicament, d’acord la normativa que s’ha aprovat aquest any.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
Es suprimeix aquesta disposició, que fa referència al recàrrec per immobles desocupats. Es regularà
específicament, d’acord la normativa que s’ha aprovat aquest any.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.
INSTAL·LACIONS I OBRES

3

REGULADORA

DE

L'IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

ARTICLE 8

Es modifica el segon apartat de l’apartat 1 d’aquest article, per eximir del règim d'autoliquidació els subjectes
passius que hagin sol·licitat un benefici fiscal

En el supòsit que l'interessat hagi sol·licitat, en la forma prevista, una bonificació de les regulades en
aquesta ordenança, l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent una vegada resolta la sol·licitud. Si la
bonificació ha estat aplicada provisionalment en l’autoliquidació, es practicarà liquidació complementària en
el cas en què no s’atorgui la bonificació sol·licitada.
La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 8

Es modifica el paràgraf setè d'aquest article, que fa referència al moment de la declaració, ja que en els
casos en què es sol·licita aquesta bonificació es substitueix el sistema d'autoliquidació pel de declaració
tributària.
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, i s’haurà de
presentar dins del termini fixat legalment per a la presentació de la declaració.
La resta de l'article no es modifica

ARTICLE 9

La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu únic
per a tots els períodes següent:

15,49%

ARTICLE 10

S’afegeix un apartat 10, per establir el sistema de declaració tributària en els casos en què s’hagi demanat
un benefici fiscal.

10. Excepcionalment, en els casos en què el subjecte passiu sol·liciti un benefici fiscal dels establerts als
articles 7 o 8 d’aquesta ordenança, haurà de presentar-se declaració tributària dins dels terminis establerts,
acompanyant la sol·licitud del benefici fiscal.
Quan l’administració resolgui la sol·licitud del benefici fiscal practicarà, si escau, la liquidació tributària
corresponent.
La resta de l'article no es modifica.
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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

CERTIFICACIONS I INFORMES

TARIFA (€)

Quan la informació es sol·liciti i lliuri en format electrònic, l'import de la taxa
serà del 50% de les tarifes fixades en aquest apartat.
1.1
Certificats d’acords d’òrgans municipals, d’actes de sessions i de documents
que integrin un expedient administratiu, per cada acord, acta o document

10,30

Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de Seguretat Ciutadana
Relatius a accidents amb ferits esdevinguts dins el terme municipal
Relatius a accidents sense ferits esdevinguts dins el terme municipal
Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia Local
Informes a instància de part, no previstos en altres epígrafs

51,60
25,80
10,30
10,30

Certificats històrics d’empadronament, padrons anteriors a 01.05.1996

20,60

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.2.2.8
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2
2.2.2.1

Certificats i informes sobre rebuts, liquidacions o pagaments que es refereixin
a fets imposables anteriors a l'any 2000
CÒPIA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I NO ADMINISTRATIUS
Reproducció còpia no diligenciada
Color
A4 (per cada còpia que excedeixi de 5)
A3
A2
A1
A0
Blanc/Negre
A4 (per cada còpia que excedeixi de 5)
A4 dues cares (per cada còpia que excedeixi de 5)
A3
A3 dues cares
A2
A1
A0
Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció
Reproducció còpia diligenciada
Color
A4 (per cada còpia que excedeixi de 5)
A3
A2
A1
A0
Blanc/Negre
A4 (per cada còpia que excedeixi de 5)
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0,40
0,60
12,40
14,40
16,40
0,20
0,40
0,30
0,50
6,20
7,20
8,20
5,20

0,50
0,70
12,50
14,50
16,50
0,30
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2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.7
5.
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
6
6.1

A3
A2
A1
A0
Escaneig de documents
Tarifa fixa
A més, per pàgina que excedeixi de 5
INFORMES I TREBALLS URBANÍSTICS
Fitxa urbanística
Cèdula cadastral
Alineacions i rasants (inclou aixecament taquimètric format DWG)
Certificats de règim urbanístic
Informe de compatibilitat urbanística
Aixecaments topogràfics.
Desplaçament
Aixecaments topogràfics de fins a 10Ha a E 1/1000, per Ha o fracció
Aixecaments topogràfics de 5 a 10Ha a E 1/500, per Ha o fracció
Aixecaments topogràfics de menys de 5Ha a E 1/500, per Ha o fracció
Aixecaments inferiors, per dia
Altres informes no inclosos en les categories anteriors
SERVEIS URBANÍSTICS
Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
Tramitació dels projectes de reparcel·lació per a la regularització de finques
presentats pels administrats
Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol tipus i informes
urbanístics diversos
Informació genèrica sense anàlisi de projecte
Informació específica amb anàlisi de projecte
Informe d'inspecció d'habitatges per a reagrupament familiar
ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

7

Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús d'armes accionades
per aire o gas comprimit, d'arcs, ballestes i altres similars, que, d'acord amb
la legislació vigent, sigui de competència municipal. Per cada arma
DRETS D'EXAMEN

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per aquesta
Corporació,
Grup A1
Grup A2
Grup C1
Grup C2
Grup AP

8

0,40
6,30
7,30
8,30
3,25
0,10
10,30
5,20
257,60
154,60
154,60
31,00
309,10
309,10
309,10
309,10
154,60
154,60
515,10

51,60
134,00
20,60

25,80

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

Registre d'Unions Estables no Matrimonials de Parella de l'Ajuntament de
Manresa
Expedició de qualsevol tipus de certificat relatiu a les dades que consten al
registre (inscripció, baixa, etc), llevat del primer certificat d'inscripció que
s'expedeixi

9

25,80

Carnet Bonificat i Targeta Bonificada del transport públic urbà d’autobús de
Manresa

9.1
Per l'expedició del carnet, per cada acte d'expedició inicial o renovació
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9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2

Per l'expedició d'un títol de transport associat al carnet, per cada acte
d'expedició inicial o renovació
Per l'expedició d'un duplicat del carnet, per cada acte d'expedició
Per l'expedició de duplicat de títol de transport associat al carnet

6,00
6,00
6,00

Per expedició d'un segon duplicat del carnet bonificat o del títol de transport
associat en el termini d'un any

10,20

Targeta d'autorització d'estacionament a les zones d'estacionament regulat en
superfície exclusives o preferents per residents
Expedició de la targeta, per cada acte d'expedició inicial o renovació
Expedició de duplicat de la targeta, per cada acte d'expedició

30,50
30,50

S'afegeix un nou epígraf 1.5, i es suprimeix l'anterior epígraf 1.5

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I
DISTINTIUS
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
TARIFA (€)

EPÍGRAF
a)

CONCEPTE
Placa de numeració

14,80

b)

Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament

29,60

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

3,20

Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars
1. Placa per soldar, unitat

7,05

2. Placa sense soldar, unitat

5,85

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Concessió, expedició i registre de llicències

92,90

2

Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any

89,30

3.1

Llicència per conductor assalariat, per llicència

89,30

3.2

Substitució de vehicles, per llicència

89,30

4

Tramitació i subrogació de llicències

4.1

"Inter vivos"

4.2

"Mortis causa"

5

TARIFA (€)

185,80
92,90

Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, per cada
llicència i any
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La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES,
CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Grua Municipal:

1.1

Serveis dins del nucli urbà.

1.1.1

Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:

TARIFA (€)

de les 8 a les 20 hores

108,00

a partir de les 20 hores

119,00

1.1.2
Actuacions que acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit Municipal, però
que compareix el titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de retirada:

2

3
4
4.1
4.2

de les 8 a les 20 hores

54,00

a partir de les 20 hores

59,00

Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:
Primer dia o fracció

33,70

Altres dies, per dia o fracció

15,10

Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de vehicles, per
cada servei

52,30

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

77,00

Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb camió
ganxo (1 hora)

103,20

4.3

Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la primera:

51,80

4.4

Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la primera:

64,50

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

12,90

Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles municipals

57,60

4.5

4.6

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Obres majors (règim general), per m2

2,34

2

Obres majors provisionals, per m2

3,50
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3

Obres majors en SNU, per m2

4

Parcel·lacions urbanístiques / Divisions horitzontals

388,00

5

Obres menors

195,00

6

Moviments de terres

388,00

7

Enderrocs

388,00

8

Comunicacions prèvies d'obres

117,00

9

Llicències per la utilització especial del domini públic amb guals (altes,
modificacions, reformes o baixes)

9.1

Tarifa fixa

9.2

Tarifa variable, per metre lineal o fracció

10,80

9.3

Pròrrogues de llicències de guals

63,90

10

Primera ocupació o utilització

10.1

Edificació de 1 habitatge

388,00

10.2

Edifici de 2 a 10 habitatges

747,00

10.3

Edifici de 10 a 25 habitatges

1.243,00

10.4

Edifici de més de 25 habitatges

1.865,00

3,50

101,40

11
Cates, cales, rases, canalitzacions , instal·lacions i altres obres similars que
comportin la remoció del paviment o altres alteracions o modificacions del
domini públic municipal
11.1

Rases, escomeses , canalitzacions i conduccions de serveis

11.1.1

Tarifa fixa

11.1.2

Tarifa variable, per metre lineal o fracció

11.2

Construcció de galeries de serveis

11.2.1

Tarifa fixa

11.2.2

Tarifa variable, per metre lineal o fracció
Desplegament de cable de tot tipus per galeria o canalització preexistent, o
instal·lació en façana

10,67

11.3
11.3.1

Tarifa fixa

80,00

11.3.2

Tarifa variable, per metre lineal o fracció

11.4

Obertura de cates

11.4.1

Fins a 1m2. de superfície

11.4.2

Per cada m2. addicional

160,00
5,34
320,00

2,67
160,00
53,33

11.5
Instal·lació d'elements de senyalització, cabines telefòniques o d'altres tipus,
hidrants, pals de fusta o altres tipus de suport, arquetes, caixes de distribució
o registre, aparells de venda automàtica i qualsevol altre instal·lació semblant
11.5.1

Tarifa fixa

11.5.2

Tarifa variable, per unitat o element objecte d'instal·lació

11.6

Retirada dels elements relacionats a l'epígraf 11.5

11.6.1

Tarifa fixa

80,00

11.6.2

Tarifa variable, per unitat o element a retirar

26,67

160,00
53,33

11.7
Modificació de les llicències relacionades a l'epígraf 11. Meritaran el 50% de
la tarifa que correspongui per la concessió de la llicència inicial
12

Pròrrogues de llicències, llevat que comportin una tarifa específica

13

Modificacions de llicències, per m2

14
15

Modificacions de llicències que no comportin actuacions sobre superfície
construïda

128,00
1,23
195,00

Canvis de titularitat
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16

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

388,00

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

195,00

17

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS DE
QUALSEVOL NATURALESA

ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Llicències ambientals i llicències d'activitats

TARIFA (€)

La quota tributària es determinarà segons la superfície de l'establiment
Fins a 50 m2

1.200,00

De 51 a 100 m2

1.615,00

De 101 a 200 m2

2.000,00

De 201 a 400 m2

2.590,00

De 401 a 600 m2

2.970,00

De 601 a 1.000 m2

3.350,00

De 1.001 a 3.000 m2

5.540,00

De 3.001 a 5.000 m2
més de 5.000 m2
a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció

9.675,00
14.180,00
1.680,00

La superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat principal
acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala anterior.

Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general tributaran per les
actuacions municipals el 10% de les tarifes que resultin d'aplicar els
paràmetres establerts en aquest epígraf
2

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

3

Controls inicials i periòdics

3.1
La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en marxa de l'activitat
no acreditarà cap quota addicional a la de la corresponent llicència .
3.2

Les segones i següents visites per al control inicial acreditaran cadascuna
una quota de
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3.3

4

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

4.1
La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a autorització
ambiental, tributarà el 15% de les tarifes previstes per a la primera instal·lació.
4.2
La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a llicència
ambiental, tributaran el 25% de les tarifes previstes per a la primera
instal·lació
5

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

6

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

7

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

8

67,10

Modificacions

8.1
Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat tributaran en funció de la
superfície ampliada segons les quotes previstes per a la primera instal·lació.
8.2

8.3

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

250,00

En aquest epígraf s’inclouen les instal·lacions de climatització i ambientació
musical d’activitats prèviament legalitzades, sempre que aquestes
instal·lacions no suposin un canvia d’ús específic.
9
9.1

Activitats provisionals i/o temporals
Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un període màxim de
6 mesos no tributaran cap quota.

9.2
Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10% de les quotes
previstes per a la primera instal·lació, si no superen el període d’un mes, i el
50% fins a un màxim de 6 mesos. A partir de 6 mesos tributaran la totalitat de
la quota.
9.3

Les activitats recreatives i els espectacles públics de caràcter extraordinari
tributaran una quota única de
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S'aplicarà una reducció del 90% d'aquesta tarifa en els casos de llicències
sol·licitades amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i
lúdiques, sense aplicar-se preu d'entrada, promogudes per associacions
sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats.
9.4

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

9.5
Les instal·lacions no permanents desmuntables vinculades a circs i atraccions
de fira tributaran cada any natural la tarifa assenyalada en aquest epígraf
sempre i quan no es produeixin canvis en els subjectes, activitats i/o
instal·lació,

133,20

En el cas que es produeixi algun canvi o variació en els subjectes i/o objecte,
aquesta quota no serà anual sinó que meritarà per a cadascuna de les
activitats la tarifa assenyalada en aquest epígraf
9.6

Control per a activitats recreatives de les atraccions de les fires

38,80

Aquesta tarifa és compatible i independent de la taxa que s’acrediti per
l’atorgament de la llicència per l’activitat d’atraccions.
10

Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats (inclou la tarifa corresponent a la
inspecció del funcionament de l’activitat)
Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual pertanyi l’activitat (segons
s’especifica en l’annex d’aquesta ordenança) i en funció de la superfície que
n’ocupi.

10.1

Amb projecte tècnic

10.1.1

Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers

10.1.1.1

Fins a 400 m2:

1.203,00

10.1.1.2

De 401 a 1.300 m2

1.521,00

10.1.1.3

De 1.301 a 2.500 m2

1.840,00

10.1.1.4

Més de 2.500 m2

2.264,00

* Pels establiments comercials es computarà la superfície de venda
10.1.2

Grup B: Usos de restauració i recreatius

10.1.2.1

Fins a 200 m2:

1.556,00

10.1.2.2

De 201 a 500 m2

1.979,00

10.1.2.3

De 501 a 1.000 m2

2.404,00

10.1.2.4

Més de 1.000 m2

2.969,00

10.1.3

Grup C: Usos industrials i anàlegs

10.1.3.1

Fins a 200 m2:

1.270,00

10.1.3.2

De 201 a 500 m2

1.607,00

10.1.3.3

De 501 a 1.000 m2

1.947,00

10.1.3.4

Més de 1.000 m2

2.397,00

10.1.4

Grup D: Usos d'aparcament

10.1.4.1

Fins a 200 m2:

1.074,00

10.1.4.2

De 201 a 500 m2

1.356,00

10.1.4.3

De 501 a 1.000 m2

1.634,00

10.1.4.4

Més de 1.000 m2

2.009,00
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10.1.5
Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i associatiu
10.1.5.1

Fins a 200 m2:

1.074,00

10.1.5.2

De 201 a 500 m2

1.356,00

10.1.5.3

De 501 a 1.000 m2

1.634,00

10.1.5.4

Més de 1.000 m2

2.009,00

10.1.6

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal

10.1.6.1

Fins a 200 m2:

10.1.6.2

De 201 a 500 m2

1.039,00

10.1.6.3

De 501 a 1.000 m2

1.247,00

10.1.6.4

Més de 1.000 m2

1.521,00

10.1.7

Grup G: Ús de serveis funeraris

10.1.7.1

Fins a 200 m2:

1.203,00

10.1.7.2

De 201 a 500 m2

1.521,00

10.1.7.3

De 501 a 1.000 m2

1.840,00

10.1.7.4

Més de 1.000 m2

2.264,00

10.2

Sense projecte tècnic

10.2.1

Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers

10.2.1.1

Fins a 400 m2:

1.107,00

10.2.1.2

De 401 a 1.300 m2

1.398,00

10.2.1.3

De 1.301 a 2.500 m2

1.688,00

10.2.1.4

Més de 2.500 m2

2.074,00

832,00

* Pels establiments comercials es computarà la superfície de venda
10.2.2

Grup B: Usos de restauració i recreatius

10.2.2.1

Fins a 200 m2:

1.422,00

10.2.2.2

De 201 a 500 m2

1.807,00

10.2.2.3

De 501 a 1.000 m2

2.190,00

10.2.2.4

Més de 1.000 m2

2.702,00

10.2.3

Grup C: Usos industrials i anàlegs

10.2.3.1

Fins a 200 m2:

1.139,00

10.2.3.2

De 201 a 500 m2

1.434,00

10.2.3.3

De 501 a 1.000 m2

1.733,00

10.2.3.4

Més de 1.000 m2

2.130,00

10.2.4

Grup D: Usos d'aparcament

10.2.4.1

Fins a 200 m2:

10.2.4.2

De 201 a 500 m2

1.257,00

10.2.4.3

De 501 a 1.000 m2

1.513,00

10.2.4.4

Més de 1.000 m2

1.854,00

998,00

10.2.5
Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i associatiu
10.2.5.1

Fins a 200 m2:

10.2.5.2

De 201 a 500 m2
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10.2.5.3

De 501 a 1.000 m2

1.513,00

10.2.5.4

Més de 1.000 m2

1.854,00

10.2.6

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal

10.2.6.1

Fins a 200 m2:

10.2.6.2

De 201 a 500 m2

10.2.6.3

De 501 a 1.000 m2

1.155,00

10.2.6.4

Més de 1.000 m2

1.407,00

10.2.7

Grup G: Ús de serveis funeraris

10.2.7.1

Fins a 200 m2:

1.107,00

10.2.7.2

De 201 a 500 m2

1.398,00

10.2.7.3

De 501 a 1.000 m2

1.688,00

10.2.7.4

Més de 1.000 m2

2.074,00

10.2.8

Grup H: Habitatges d'ús turístic

10.2.8.1

Per habitatge

11

773,00
965,00

133,00

Actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable (article 48 del Text refós de
la llei d'urbanisme)

11.1

Amb aportació dels informes sectorials de l'article 48 TRLU

351,00

11.2

Sense l'aportació dels informes sectorials de l'article 48 TRLU

512,00

12

Altres intervencions i actuacions

12.1

Informes previs preceptius

351,00

Llicències provisionals. S'aplicarà la tarifa per llicència definitiva que
correspongui, incrementada en la quantitat de

108,00

Modificació de llicències per refosa i unificació de procediments anteriors

495,00

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

195,00

12.2
12.3
13

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 4

Es modifica el quadre de barems de l'apartat 1, per adequar-lo al salari mínim interprofessional vigent

1 persona
2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
12.600,00
16.380,00
20.160,00
23.940,00
27.720,00
31.500,00
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ARTICLE 10
Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, per regular les declaracions relatives a la taxa

2. Els contribuents hauran de presentar declaració tributària sobre les altes, baixes i modificacions que es
produeixin en relació a la tributació per aquesta taxa.

El termini per a presentar les declaracions d’alta en la taxa i les sol·licituds d’aplicació de la tarifa reduïda
finalitzarà el 31 de maig.

El termini per a presentar les declaracions de modificació o baixa serà de dos mesos a partir del moment en
què tingui lloc la modificació o baixa.

3. Les baixes que es produeixin dins de l'exercici produiran efectes a partir del dia primer de l'exercici
següent, de manera que s'acreditarà la quota íntegra en l'any que es produeixi la baixa, llevat el previst a
l’apartat 4 de l'article 9 d'aquesta Ordenança.
La resta de l'article no es modifica.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 6
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3

CONCEPTE
Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:
Nínxols unitaris :
Files primera i segona
Files tercera i quarta
Files cinquena i sisena
Nínxols dobles:
Files primera i segona
Files segona i tercera
D'altres sepultures
Urnes cineràries
Primera i segona filera
Tercera i quarta fileres (4a filera per a Sant Ferran B)
Conducció i trasllat de restes mortals
Tancament de sepultures:
Nínxols
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
D'altres sepultures
D’urnes cineràries
Sepultures del cementiri musulmà

TARIFA (€)

26,40
21,30
17,80
52,50
47,60
157,10
24,80
20,10
55,40

24,50
49,30
59,90
14,05
59,90

Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles o panteó, col·locar
llosa
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Hipogeus, capelles i panteons amb llosa
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4.4
4.5
4.6
4.7
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9
10
10.1
10.2
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.3.1
11.4
11.5
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2

13.3

Panteons, per nínxol
Columbaris
Urnes cineràries

27,00
52,60
14,05

Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació inicial o per la
substitució)
Inscripcions, per cada una
Decoració de sepultures
Reducció de restes i neteja general de sepultures

27,00
10,70
97,00
31,90

Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i de marbre i d'altres
elements similars
Col·locar costats
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Col·locar marc
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any
Cadàvers en dipòsit:

26,30
52,60
14,05
26,30
52,60
14,05
10,80

Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o fracció
Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció
Conducció /Trasllat de cadàvers o restes mortals:

46,60
12,80

Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a altres localitats o
cementiris
Entrada de cadàver o restes mortals
Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes
Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres localitats o
cementiris
Sortida de cadàvers o restes mortals
Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen al propi municipi
Entrada de cendres, preu per cadàver o restes
Embalsamar cadàvers
Tècniques de conservació
Drets d'enterrament:
Enterraments ordinaris
Enterraments altres sepultures
Enterrament religió islàmica
D'altres serveis:
Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol

66,40
38,30

66,40
38,30
38,30
133,70
67,80
87,20
183,40
183,40
9,00

Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, i duplicats de
títols de dret funerari, amb publicació d'anuncis oficials, per sepultura

31,00

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

33,20
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ARTICLE 13
Es modifiquen els coeficients de situació

1.
Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior
s'incrementaran mitjançant l'aplicació de l'escala de coeficients següent, en funció de la situació física de
l'establiment dins del terme municipal, i de la categoria o sector en què radiquin:

Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada
Primera
Segona
Tercera

Coeficient
aplicable
3,07
2,72
2,56

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren a l'annex únic a
aquesta ordenança
L'apartat 2 no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I
AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF
1

CONCEPTE

1.1

Quota fixa per parada i any, amb excepció del mercat agrari dels dissabtes a
la Plaça Major
Parades de fruites, verdures, pesca salada, flors i similars
Resta de parades
Quota variable per metre lineal o fracció i any
Parades en mercats de periodicitat setmanal
Resta de parades

1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
3

3.1
3.2
3.3

TARIFA (€)

Mercats de venda no sedentària regulats per la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de
comerç, serveis i fires

53,40
26,70
41,30
20,65

Parades i instal·lacions desmuntables per a la venda d'articles de tota mena,
espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de carrer de tota mena,
situades al domini públic o en instal·lacions municipals amb motiu de fires i
festes tradicionals, per dia:
Quota fixa
A més, per ml o fracció
A més, per m2 o fracció (aplicable a les atraccions de fira)

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

8,30
0,58
0,48

40

3.4
Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles o
representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, per dia

117,60

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

146,90

3.5

4

4.1
4.1.1

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
5

Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no siguin objecte de
concessió administrativa per no suposar alteració o transformació del domini
públic.
Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, per ml o
fracció
Carrers de categoria especial: Plana de l'Om, Passeig de Pere III (excepte el
tram comprés entre C/ Sèquia i Pl. Bonavista), Àngel Guimerà, Plaça
Espanya, Born, Pl. Sant Domènec, Nou, Muralla del Carme, Muralla Sant
Domènec, Cra de Vic (fins a C/ Sant Joan Bta de la Salle) i Cra de Cardona
(fins a C/ Bruc)
Per dia
Per mes
Per any

6,72
120,96
725,76

Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic)
Per dia
Per mes
Per any

5,05
90,90
545,40

Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal carrers per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)
Per dia
Per mes
Per any

2,56
46,08
276,48

Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els productes de les
anomenades "castanyeres", per ml o fracció de longitud ocupada al dia:
Carrers de categoria especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a i 3a categoria
Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat

0,51
0,36
0,27
26,70

Estructures desmuntables on es realitzin activitats que serveixin per
promocionar i dinamitzar el comerç o l’activitat econòmica de la zona o per fer
accions de projecció de la ciutat
Aquestes instal·lacions hauran de ser d’una superfície mínima de 100 m2 i
màxima de 1.000 m2
Per cada m2 o fracció i període de 15 dies o fracció

1,37

6
Rodatges i sessions fotogràfiques, per cada 24 hores seguides o fracció

Les tarifes d'aquest epígraf inclouen: Estudi ocupació via pública, autorització
i/o expedició de llicència. Coordinació serveis municipals. Senyalització dels
espais reservats. Informació al veïnatge afectat. No inclou: Serveis
extraordinaris de regulació del trànsit de la Policia Municipal. Serveis de
retirada d’elements estructurals o de mobiliari urbà, i altres serveis de
naturalesa similars efectuats pel personal municipal inclosos com a serveis
extraordinaris. en aquests casos s'aplicarà la taxa corresponent a la prestació
d'aquests serveis
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a.
b.
c.
7

Rodatge, llargmetratges cinematogràfics (ficció o documental), pel·lícules,
sèries o mini-sèries per a tv
Sessió fotogràfica comercial
Rodatge publicitari

432,70
309,10
741,80

Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del municipi, per
vehicle i any

341,30

Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà, de publicitat de tot tipus
(amb vehicles de motor, vehicles sense motor o similars, mitjançant persones
com a suport material del missatge o instrument d'atenció, mitjançant
persones sense necessitat de què siguin el suport material, etc), per dia
Mitjançant vehicles de qualsevol tipus, per vehicle
Mitjançant persones, en qualsevol supòsit, per persona

101,60
10,20

Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les instal·lacions firals, per
kw i dia de potència contractada

5,44

Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del
domini públic motivat per la realització d'espectacles ambulants, com són els
circs, teatres i similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a
les parets de les edificacions del terme municipal), per hora de treball d'un
empleat

47,40

8

8.a)
8.b)
10
11

12

12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
13

13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
14

Utilització privativa del domini públic mitjançant caixes, fruita, flors, revistes i
altres elements destinats a la venda, i situats a la via pública, encara que
siguin adossats a la façana de l’establiment de què es tracti
Carrers de primera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia
Carrers de segona i tercera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia

108,50
18,20
1,01
81,40
13,50
0,75

Utilització privativa del domini públic amb elements no especificats als
epígrafs anteriors
No estaran subjectes a aquesta tarifa els elements considerats ornamentals
Carrers de primera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia
Per ml o fracció i any
Per ml o fracció i mes
Per ml o fracció i dia
Carrers de segona i tercera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia
Per ml o fracció i any
Per ml o fracció i mes
Per ml o fracció i dia

108,50
18,20
1,01
217,00
36,40
2,02
81,40
13,50
0,75
162,80
27,00
1,50

Venda ambulant al braç de globus, bastons, quincalla, gelats, dolços, flors i
altres articles, per dia.
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Els venedors a què es refereix aquest epígraf no podran utilitzar carros,
carretes, vehicles, taules, ni cap altre artefacte recolzat al terra
En cas d'autorització d'espectacles ambulants, com circs o teatres, a què fa
referència l'epígraf 3 de les tarifes de l'article 5, la quantia de la garantia serà,
per cada llicència o autorització, de

850,00

15

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

34,90

16

Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en altres
instal·lacions similars, per cada cartell i dia:
Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia:
Fira de l'Aixada
Zona A: Plaça Major

17
18

0,66
6,60

Zona B: Baixada de la Seu, Parc de la Seu, plaça Europa, Muralla del Carme i
plaça Infants
Zona C: Carrer Sobrerroca, carrer Joc de la Pilota, plaça del Carme, carrer
Sant Miquel, carrer Vilanova i plaça Gispert
18.1
18.1.1
18.1.1.1
18.1.1.2
18.1.2
18.1.2.1
18.1.2.2
18.1.3
18.1.3.1
18.1.3.2
18.2
18.2.1

18.2.1.1
18.2.1.1.1
18.2.1.1.2
18.2.1.2
18.2.1.2.1
18.2.1.2.2
18.2.1.3
18.2.1.3.1
18.2.1.3.2
18.2.2

18.2.2.1
18.2.2.1.1
18.2.2.1.2
18.2.2.2
18.2.2.2.1
18.2.2.2.2
18.2.2.3
18.2.2.3.1
18.2.2.3.2

ARTESANS:
ZONA A
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
ZONA B
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
ZONA C
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
ARTESANIA ALIMENTÀRIA:
Melmelades, conserves de fruites, conserves vegetals, licor i aiguardents,
envinagrats, adobats, salmorres i salats, caramels de mel i essències
silvestres, llaminadures, xurreria, herbes i tes, anxoves.
ZONA A
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
ZONA B
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
ZONA C
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
Cansaladeria/xarcuteria; venda de productes làctics formatges i matons, pa i
pastissos, creps i parades amb diversificació de productes.
ZONA A
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
ZONA B
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
ZONA C
Els 2 primers metres lineals de venda
Per cada metre suplementari
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25,40
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106,60
25,40
81,20
22,30
71,10
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294,40
33,50
223,30
30,50
167,50
22,30
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18.3
18.4

Associacions i fundacions d’interès públic: 50% de la taxa que resulti dels
epígrafs anteriors
Comerç local situat en l’entorn de la Fira

gratuït

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE
QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
1
1.1
1.1.1

CONCEPTE
Ocupació del domini públic
Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants

TARIFA (€)

Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions semblants,
per m2 o fracció al mes

5,45

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per un
període superior a 18 dies.
1.1.2

Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions semblants,
per m2 o fracció al dia

0,31

1.2

Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o qualsevol
element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al domini públic, per m2 de
superfície ocupada o fracció i dia

0,44

1.3

Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de suport per
calçar edificis

1.3.1
Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements que es
facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i mes.

18,16

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per un
període superior a 18 dies.
1.3.2

1.4
1.4.1

Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements que es
facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i dia
Amb grues d’obres o instal·lacions semblants

1,00

Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions semblants, per
m2 o fracció al mes

7,28

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per un
període superior a 18 dies.
1.4.2

Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions semblants, per
m2 o fracció al dia

0,41

1.5
Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del transport, dipòsit
de materials o recollida de runes de qualsevol mena, procedents
d’enderrocament d’obres, construccions o instal·lacions de tot tipus
1.5.1
Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars o
complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes de
qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per mes

1.5.1.1
1.5.1.2

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per un
període superior a 10 dies.
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
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1.5.1.3
1.5.2

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3

Carrers de tercera categoria

64,5

Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars o
complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes de
qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per dia
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria

9,7
7,65
6,45

Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un metre cúbic de
capacitat, per dia

2,00

Ocupació del domini públic amb contenidors, i altres elements auxiliars o
complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes de
qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per any

975,00

Ocupació del domini públic amb taulons, tanques, palets o qualsevol altre
element d'obra amb la finalitat de reserva eventual d’aparcament davant
d’obres, per ml i mes
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria

14,32
11,94
9,52

Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no inclòs a la resta
d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia

0,31

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

0,44

Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per qualsevol
mitjà quan s’ocupin places d’aparcament regulat en superfície sota temps
limitat mitjançant zona blava, per plaça ocupada i dia (llevat que sigui
d'aplicació l'epígraf 1.5)

6,60

1.5.4

1.6

1.6.1.
1.6.2
1.6.3
1.7
1.8
1.9

2
Tarifa mínima a aplicar per a cada acte d'ocupació del domini públic municipal
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3

Ocupacions motivades per la construcció, modificació , reforma o anul·lació
de guals

26,70

Ocupacions motivades per l'execució de rases, canalitzacions i altres
instal·lacions i obres similars
Fins a 25 m.l.
De més de 25 m.l fins a 100 ml
De més de 100 ml fins a 200 ml
De més de 200 ml fins a 500 ml
De més de 500 ml

26,70
53,40
106,80
160,20
213,60

Ocupacions motivades per altres actuacions , excepte quan es realitzin per
mitjà de contenidors o altres elements auxiliars o complementaris del
transport i suposi el pagament de la tarifa de l'epígraf 1.5 d'aquest article

26,70

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 4
Es modifica la taula de nivells de renda de l'apartat 3 d'aquest article, per adequar-los al salari mínim
interprofessional vigent.

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

45

1 persona
19.687,50
15.750,00
12.600,00
10.080,00
8.064,00

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
25.593,75
20.475,00
16.380,00
13.104,00
10.483,20

31.500,00
25.200,00
20.160,00
16.128,00
12.902,40

37.406,25
29.925,00
23.940,00
19.152,00
15.321,60

43.312,50
34.650,00
27.720,00
22.176,00
17.740,80

49.218,75
39.375,00
31.500,00
25.200,00
20.160,00

7 o més
Bonificació
persones
aplicable
55.125,00
%10
44.100,00
%30
35.280,00
%50
28.224,00
%70
22.579,20
%90

ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes i els coeficients aplicables
La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF
1

CONCEPTE

TARIFA (€)

Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de vehicles dels
edificis i terrenys
Aquestes tarifes s'aplicaran per metre lineal d'aprofitament i any
Les fraccions de metre es computaran en trams de 20 cm complets

1.1
1.1.a)
1.1.b)
1.1.c)
1.2
1.2.a)
1.2.b)
1.2.c)
1.3
1.3.a)
1.3.b)
1.3.c)
1.4

En el cas que existeixi senyalització horitzontal i rebaix de vorera, per a
l'aplicació de la tarifa es prendrà en consideració la mida de més llargada, que
en el cas de rebaix inclourà les peces de retorn. En el seu defecte, es
considerarà la mida de la porta. En el cas de rebaix continu de vorera i sense
senyalització horitzontal es prendrà també la mida de la porta.
Guals d’ús permanent, per cada metre lineal i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

55,70
47,20
39,20
34,50
29,50
24,40

Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per cada metre lineal i
any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

25,80
22,10
18,30

Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs anteriors, en funció del
nombre de places d'aparcament dels locals i immobles que gaudeixen de la
reserva:
Capacitat
D'1 a 3 vehicles
De 4 a 6 vehicles
De 7 a 10 vehicles
D'11 a 20 vehicles
De 21 a 40 vehicles
De 41 a 60 vehicles
De 61 a 80 vehicles
De 81 a 100 vehicles
De 101 a 150 vehicles

0,85
0,95
1,10
1,40
1,70
2,00
2,30
2,60
3,00
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1.5

1.6
1.7
2

Més de 150 vehicles

3,50

Coeficient corrector a aplicar en funció de l'ús al qual estigui destinat el local
on està ubicat el gual
Aparcament privat o de lloguer
Taller mecànic
Estació de servei

1,00
1,50
2,00

Aparcament públic, tant si és gratuït com de pagament (aparcaments de
rotació, de supermercats, vinculats a activitats econòmiques, i en general,
aquells en què l'accés a l'aparcament sigui lliure)

2,00

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

1,50

El coeficient resultant de l'aplicació conjunta dels coeficients dels apartats 1.4
i 1.5 no podrà ser superior a
Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament

5,00
12,50

Reserves d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies;
com a principi o final de línia de serveis regulars interurbans de transport
col·lectiu de viatgers, serveis discrecionals d’excursions i d’agències de
turisme o similars; reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda establertes a petició d'establiments i activitats particulars; i els
aparcaments concedits a hotels i entitats
Per cada metre lineal o fracció i any
2.1
2.1.a)
2.1.b)
2.1.c)
2.2
2.2.a)
2.2.b)
2.2.c)
2.3
2.3.a)
2.3.b)
2.3.c)
3

Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit hores:
Carrers de 1a. Categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents entre quatre i vuit hores:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

244,80
203,80
162,80
143,30
123,10
101,20
77,30
65,90
54,50

La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant d'obres de
construcció, reforma o enderrocament d'immobles, satisfarà la tarifa
corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal o fracció de calçada afectada,
dividida per mesos.

4

4.a)
4.b)
4.c)
4.d)
4.e)
4.f)

Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega de mercaderies o
altres motius, de caràcter no permanent, provocades per necessitats
ocasionals, per metre lineal o fracció de calçada afectada per reserva i dia,
qualsevol que sigui el nombre d'hores autoritzat:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Carrers de 1a. Categoria, ocupant places de zona blava
Carrers de 2a. Categoria, ocupant places de zona blava
Carrers de 3a. Categoria, ocupant places de zona blava
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5
Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el tancament provisional de
la circulació d'una via pública, s'aplicaran les tarifes de l'epígraf 4 a la longitud
del tram de carrers objecte del tancament, amb els següents coeficients
correctors, en funció de la durada del tancament:

6
7
8

Fins a 2 hores

0,25

De més de 2 a 4 hores
De més de 4 a 8 hores

0,50
0,75

Més de 8 hores

1,00

Reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda,
establertes a favor de particulars
Per cada plaça i any

345,90

Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva d'aparcament

26,70

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES,
EMPOSTISSATS I TRIBUNES
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
1
1.1
1.1.a)
1.1.b)
1.1.c)
1.1.d)

CONCEPTE
Aprofitaments autoritzats per dies o actes determinats:
Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada
De l'1 d'abril al 30 de setembre, per dia
De l'1 d'abril al 30 de setembre, per hora (fins a 4 hores)

TARIFA (€)

0,69
0,17

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per dia

0,56

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per hora
(fins a 4 hores)

0,14

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, per dia
De l'1 d'abril al 30 de setembre, per hora (fins a 4 hores)

0,79
0,20

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per dia

0,64

1.2

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

2.2.a)
2.2.b)

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per hora
(fins a 4 hores)
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

0,16

3,32
2,66

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
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4

Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del domini públic
municipal

26,70

5

A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients correctors en
funció de la via pública on tinguin lloc l'aprofitament:

5.a)

Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III (entre Sant
Domènec i Àngel Guimerà)

1,40

Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 11 de Setembre)

1,20

Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i Bonavista)

1,10

5.b)
5.c)

ARTICLE 10
S'actualitzen els imports de les fiances de l'apartat 1
1
2
3
4
5

Fins a 5 taules
De 6 a 15 taules
Més de 15 taules
Parasol, per unitat
Paravent, per unitat

77,20
116,20
193,50
253,20
64,60

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL•LACIÓ D'ELEMENTS
DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
ARTICLE 5
EPÍGRAF
1

CONCEPTE

TARIFA (€)

Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres instal·lacions
semblants que no tinguin la consideració de construccions de naturalesa
urbana als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
1.1
1.2
2

Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte d'aprofitament i any
Tarifa mínima de l'epígraf 1.1, per cada element i any

3,47
13,90

Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o volada del domini
públic municipal que serveixin de suport físic de rètols, anuncis i cartells
publicitaris de qualsevol tipus d'activitat, establiment o producte, per m2 o
fracció de superfície d'exposició o exhibició i any

26,91

3
Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o volada del domini
públic municipal, com reflectors lluminosos, aparells d'aire condicionat o altres
tipus d'elements no compresos als apartats anteriors.
3.1
3.2

Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic objecte
d'aprofitament i any
Tarifa mínima de l'epígraf 3.1, per cada element i any
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE,
BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
1
2

CONCEPTE
Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any

TARIFA (€)
0,55

Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a la conducció
d'àrids, gasos o líquids, a l'any

0,66

Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre cúbic, que
inclourà la gruixària del mur, de la solera i del sostre, a l'any
Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any

5,45
228,00

3

4
5
6
7
8

8.a
8.b
8.c
9

Màquines recreatives infantils i d'altres de venda automàtica accionats per
monedes, per cada màquina instal·lada i any
Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any
Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any
Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres similars, situades
en sòl o en la volada del domini públic municipal:
Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic ocupada materialment
per les instal·lacions, més la superfície d’afectació, influència o restricció de
l'ús públic.
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Caixers automàtics en línia de façana, per unitat i any

53,90
108,80
5,58

72,40
36,60
14,50
323,20

ARTICLE 16

Es modifica aquest article, per incorporar la nova ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció
i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals com a normativa aplicable. Es refon amb
l'article 17, que es suprimeix.

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les infraccions
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la Llei
general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així
com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals, i resta de disposicions dictades per aquest Ajuntament en aplicació de la seva
potestat reglamentària.
DISPOSICIÓ FINAL

Es suprimeix l'apartat primer d'aquest article, ja que les seves previsions han passat a estar contingudes a
l'ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic municipals
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.4

CONCEPTE

TARIFA (€)

Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a la construcció
de sepultures, per pam quadrat
Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un termini de
5 anys, per cada període anual o fracció:
Seccions Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada
Dobles, filera 1ª, núm., 501, 502, 717 i 718
Filera 1a, núm. 725, 726, 995 i 996
Filera 2a, núm. 727, 728, 997 i 998
Filera 3a, núm. 503, 504, 719, 720, 729, 730, 999 i 1000
Filera 4a, núm. 505, 506, 721, 722, 731, 732, 1001 i 1002
Filera 5a, núm. 507, 508, 723, 724, 733, 734, 1003 i 1004
Nínxols de columna
Dobles, filera 1ª, núm.525, 526, 533, 534, 685, 686, 693 i 694
Filera 1a, núm.755, 756, 765, 766, 955, 956, 965 i 966
Filera 2a, núm. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967 i 968

13,77

381,00
194,00
187,00
165,00
95,40
57,20
341,00
176,00
174,00

Filera 3a, núm.527, 528, 535, 536, 687, 688, 695, 696, 759, 760, 769,
770, 959, 960, 969 i 970

149,00

Filera 4a, núm.529, 530, 537, 538, 689, 690, 697, 698, 761, 762, 771,
772, 961, 962, 971 i 972

86,30

Filera 5a, núm.531, 532, 539, 540, 691, 692, 699, 700, 763, 764, 773,
774, 963, 964, 973 i 974
Nínxols normals
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció Verge de Montserrat A i Sant Ignasi (141 al 240)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Urnes cineràries
Secció Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera
Secció Sant Ferran B
De primera filera
De segona i tercera filera
De quarta filera
Secció Verge del Carme
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2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.7

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.10
2.11
2.11.1

Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera
Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís,
Sant Carles, Sant Jaume i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera
Secció Santa Clara
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció de Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Altres nínxols
Sepultures Cementiri islàmic

138,00
152,90
114,50
99,80
76,40
139,60
124,80
102,70
89,90
69,30
89,90
130,50
113,40
67,90
39,30
22,30
Sant Ramon,

Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 5 anys, per any
3

Utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió administrativa,
per un termini de 25 anys

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Secció de Sant Maurici
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera
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136,80

777,00
1121,00
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198,00
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3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

Seccions de Sant Joan i Santa Agnès (llevat numeració Epígraf 3.5), Sant
Fruitós (sense lletra), Sant Fruitós A
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

980,00
1407,00
1221,00
736,00
426,00
246,00

Seccions Cementiri Civil, Sant Ignasi ( 1 a 140 / 296 a 635), Sant Fruitós B ,
Sant Fruitós C, Sant Fruitós D ( 261 a 430), Sant Fruitós E ( 261 a 430), Sant
Fruitós F (261 a 430),
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

1061,00
1525,00
1322,00
795,00
464,00
267,00

Seccions de Sant Josep, Sant Pere, Sant Lluís, Sant Fruitós D (001 a 260),
Sant Fruitós E (001 a 260), Sant Fruitós F (001 a 260), Sant Ramon, Sant
Jaume, Sant Carles, Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

1113,00
1600,00
1391,00
837,00
491,00
283,00

Seccions de Sant Antoni , Sant Enric, Sant Miquel, Sant Joaquim, Sant
Ferran, Santa Rosa ,Verge de Montserrat , Sant Jordi, Santa Eulàlia, Sant
Ignasi (636 a 675), Sant Fruitós G, Santa Agnès ( núms. parells de l'interval
662-690, i núms. senars de l'interval 841-869 )
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera
Nínxols dobles (1ª i 2ª filera )
Nínxols dobles (2ª i 3ª filera )

1227,00
1761,00
1530,00
923,00
539,00
310,00
3519,00
3519,00

Seccions de Verge de l'Alba , Santa Teresa , Verge de la Mercè
Nínxols de cantonada (Secció Verge de l'Alba)
Nínxols dobles, de primera filera (núms. 501,502,717 i 718)
Nínxols simples, de primera filera (núms. 725, 726,995 i 996)
Nínxols simples de segona filera (núms. 727,728,997 i 998)

4679,00
2362,00
2317,00

Nínxols simples, de tercera filera ( núms. 503,504,719,720,729,730,999 i
1000)

2018,00

Nínxols simples, de quarta filera (núms. 505,506,721,722,731,732,1001 i
1002)

1181,00

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.1.4
3.6.1.5
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3.6.1.6
3.6.2
3.6.2.1

Nínxols simples, de cinquena filera (núms. 507,508,723,724,733,734,1003 i
1004)
Nínxols de columna (Secció Verge de l'Alba)

704,00

Nínxols dobles, de primera filera (núms. 525,526,533,534,685,686,693 i 694 )

4271,00

3.6.2.2

Nínxols simples, de primera filera (núms. 755,756,765,766,955,956,965 i 966
)

2137,00

3.6.2.3

Nínxols simples de segona filera (núms. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967,
968 )

2109,00

3.6.2.4

Nínxols simples, de tercera filera ( 527, 528, 535, 536, 687, 688, 695, 696,
759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970 )

1827,00

Nínxols simples, de quarta filera (núms. 529, 530, 537, 538, 689, 690, 697,
698, 761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972 )

1063,00

3.6.2.5
3.6.2.6

Nínxols simples, de cinquena filera ( núms. 531, 532, 539, 540, 691, 692, 699,
700, 763, 764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974 )
Nínxols normals
Nínxols dobles, de primera filera
Nínxols simples, de primera filera
Nínxols simples de segona filera
Nínxols simples, de tercera filera
Nínxols simples, de quarta filera
Nínxols simples, de cinquena filera

3910,00
1953,00
1925,00
1664,00
972,00
580,00

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5

Seccions de Sant Ignasi ( 141 a 240), Verge de Montserrat B, Verge del
Carme, Verge de Núria, Santa Clara
Nínxols simples, de primera filera
Nínxols simples, de segona filera
Nínxols simples, de tercera filera
Nínxols simples, de quarta filera
Nínxols simples, de cinquena filera

1280,00
1840,00
1600,00
960,00
559,00

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3

Urnes cineràries Verge de Montserrat B
de primera filera
de segona filera
de tercera filera

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

Secció de Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

2204,00
1983,00
1651,00
1432,00
1102,00

3.10
3.10.1
3.10.2

Secció Cementiri islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic, per un difunt, concessió a 25 anys
Sepultures múltiples per 3 difunts ( núms. 13,14,15 i 16)

1695,00
5084,00

3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3

Urnes cineràries Sant Ferran B
de primera filera
de segona i tercera filera
de quarta filera

1103,00
1003,00
806,00

3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4
3.6.3.5
3.6.3.6
3.7
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998,00
906,00
726,00
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS
ARTICLE 2
S'afegeix la lletra r), amb el redactat següent:
p) Edifici de l'Anònima
La resta de l'article no es modifica

ARTICLE 5
1.

La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.1.1

CONCEPTE
Pavellons PAV-3
Ús esportiu
Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora
Tarifa normal d'1/3 de pista per hora i equip
Tarifa especial
Ús no esportiu
Tarifa normal , per hora
Tarifa especial:
SALES ESPORTIVES
Sales de gimnàstica, judo i polivalents

2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

TARIFA (€)

49,60
19,50
GRATUÏT
77,40
GRATUÏT

Tarifa normal. Per a activitats dirigides de grups de menors de 18 anys (per
hora o fracció)
Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb entrada de
pagament
Tarifa especial
Sala de musculació
Entrada individual a la sala de musculació
Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a 18 anys)
Entrada de grup i/o equip sènior
Tarifa especial
Pavelló Nou Congost
Ús esportiu
Tarifa per hora d'entrenament
Tarifa per hora de 1/2 de pista
Tarifa especial:
Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia
Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia
Ús no esportiu del pavelló
Tarifa per hora
Tarifa especial
Ús per concert o espectacle cultural
Tarifa normal per jornada sencera
Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre municipal
d'associacions
Tarifa especial

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

10,80
16,00
GRATUÏT
3,10
8,50
16,00
GRATUÏT

62,50
31,30
GRATUÏT
72,40
103,70

128,20
GRATUÏT
2788,00
1121,00
GRATUÏT
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5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
6

CAMPS POLIESPORTIUS DE TERRA
Ús esportiu
Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11.
Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7.
Tarifa especial:
Ús no esportiu
Tarifa normal per hora
Tarifa especial

25,80
12,90
GRATUÏT
75,40
GRATUÏT

CENTRES CÍVICS, CASAL DE LES ESCODINES I ESPAIS INTERIORS DE
L'ANÒNIMA
Utilització de les diferents instal·lacions dels equipaments municipals
polivalents.

6.1

Tarifa normal per ús puntual. Per cada dues hores o fracció. S'aplicarà també
en l'ús puntual en horari festiu i/o nocturn (a partir de les 22 h) dels espais de
l'Anònima

38,90

Tarifa normal per ús puntual en horari festiu i/o nocturn (a partir de les 22 h)

54,90

6.2
6.3
Tarifa per activitat intensiva o continuada, sense ús exclusiu de l’espai:
6.3.1
6.3.2

Cursos, tallers o similars (entre 3 i 5 sessions de durada). Per activitat i aula

100,00

Ocupació d’una aula amb activitat continuada (a partir de 6 sessions de
durada). Per mes o fracció

100,00

Utilització com a espais expositius compatible amb altres usos de l’espai

gratuït

Tarifa especial. S'aplicarà a totes les entitats sense ànim de lucre quan
duguin a terme activitats exemptes de l’impost sobre societats, o que, tot i no
ser-ho, siguin organitzades en col·laboració o amb el suport explícit de
l’Ajuntament

gratuït

Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o sessió
Empreses (per hora o fracció).

114,30

6.4
6.5

7
7.1
7.2

Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats per a actes amb entrada
de pagament en qualsevol horari (per hora o fracció).

85,10

Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats, per a actes amb entrada
gratuïta fora de l'horari d'obertura del Conservatori (per hora o fracció).

34,40

7.3

7.4

7.5
8
8.1
8.2
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

Centres d'ensenyament públic i concertat o entitats sense ànim de lucre. En
horari de funcionament habitual del Conservatori, de 9.00 a 22.00 h.
Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció
Sala polivalent del Casal La Kampana
Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció
Tarifa especial, per sessió
ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST
Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost
Tarifa normal per l'ús de tot el camp de futbol 11 (per hora o fracció)
Tarifa normal per l' ús de camp de futbol 7 (per hora o fracció).
Tarifa especial:
ESTADI D’ATLETISME I ROCÒDROM
Ús esportiu
Tarifa normal per hora
Tarifa mensual
Tarifa especial:
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GRATUÏT
35,40
35,40
GRATUÏT

85,10
43,00
GRATUÏT

2,35
39,90
GRATUÏT
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10.1.4
10.1.5
10.2
10.2.1
10.2.3
10.3
10.3.1
10.3.2
11
11.1
11.2
12
12.1

Tarifa per hora de grup
Tarifa mensual de grup (mínim 4 usuaris)
Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme
Tarifa normal per hora
Tarifa especial
Sala de reunions
Tarifa normal
Tarifa especial:
PISTES POLIESPORTIVES I SKATEPARK
Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i ús de vestidors
Tarifa especial:
SALES DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO

30,10
137,90
134,80
GRATUÏT
10,90
GRATUÏT

17,30
gratuït

Sala d'actes. En horari habitual de funcionament del Centre Cultural
12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.2
12.2.1

12.2.2
12.2.3
13
13.1
13.1.1

13.1.1.1
13.1.1.2
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.2

13.1.2.1
13.1.2.2
13.1.2.3
13.1.2.4
13.1.2.5
13.2
13.2.1

Tarifa especial. S'aplicarà a totes les entitats sense ànim de lucre quan
duguin a terme activitats exemptes de l’impost sobre societats, o que, tot i no
ser-ho, siguin organitzades en col·laboració o amb el suport explícit de
l’Ajuntament
Tarifa normal (màxim 5 hores)
Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores)
Sala de reunions
Tarifa especial. S'aplicarà a totes les entitats sense ànim de lucre quan
duguin a terme activitats exemptes de l’impost sobre societats, o que, tot i no
ser-ho, siguin organitzades en col·laboració o amb el suport explícit de
l’Ajuntament
Tarifa normal (màxim 5 hores)
Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores)
PALAU FIRAL
Sala d’Actes i aules Palau Firal

GRATUÏT
160,00
213,00

gratuït
80,00
107,00

Sala d’actes. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual
d’oficines el següent:
Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
Divendres, de 9:00 h a 14:00 h
Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 9:00 h
a 14:00 h
Dues hores
Mitja jornada ( 5 hores)
Jornada sencera ( 8 hores)
Recàrrec per hora.- fora d’horari oficines

158,00
211,00
318,00
26,80

Aules. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual d’oficines el
següent:
Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
Divendres, de 9:00 h a 14:00 h
Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 9:00 h
a 14:00 h
Preu/hora
Mitja jornada ( 5 hores)
Jornada sencera ( 8 hores)
Recàrrec per hora- fora horari d’oficines
L’Aula d’informàtica incrementarà aquests preus en un 25%
Tarifes especials Sala d’Actes i Aules Palau Firal

32,00
107,00
158,00
26,80

Entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre, S’aplicarà una
reducció del 50% sobre les tarifes ordinàries
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13.2.2
13.2.2.1
13.2.2.2
13.3
13.3.1

Empreses allotjades al viver o a l’espai coworking
Sala A ( preu/hora)

7,70

Resta de sales. S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes ordinàries
Viver d’empreses
Allotjament en un dels mòduls del viver d’empreses, per mes o fracció.

200,00

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa i exclusiva del mòdul
adjudicat, mobiliari, connexió a internet, enllumenat i els serveis de neteja i
climatització.
Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat anteriorment
13.3.2

Espai coworking. Allotjament en un lloc de treball de l’espai coworking, per
mes o fracció.

50,00

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa d’un lloc de treball a l’Espai
coworking, mobiliari, connexió a internet, enllumenat i els serveis de neteja i
climatització.

14

15
15.1
15.1.1
15.1.1.1
15.1.1.2
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.1.2.3
15.2
15.2.1
15.2.2
15.3

Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat anteriorment
SALA DE PLENS
Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a la celebració
de casaments civils
S'inclouen les despeses de neteja i enllumenat
CARRER DEL BALÇ
Centre d’Interpretació carrer del Balç
Utilització de totes les sales
Tot el dia ( 10 hores)
Mig dia ( 5 hores)
Utilització d’una sala
Tot el dia ( 10 hores)
Mig dia ( 5 hores)
Utilització inferior a 2 hores
Carrer del Balç ( sense Centre d’Interpretació)
Tot el dia ( 10 hores)
Mig dia ( 5 hores)

112,00

646,00
324,00
324,00
215,00
162,00
539,00
270,00

Entitats, fundacions i associacions, sense ànim de lucre, i Administracions
Públiques, per a activitats no lucratives, sempre que no s’exigeixi
contraprestació econòmica als assistents. S’aplicarà una reducció del 50%
sobre les tarifes anteriors.

15.4

16
16.1
16.2
17
17.1
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.2

Utilització per activitats organitzades per associacions de comerciants i altres
entitats sense ànim de lucre, que tinguin subscrit convenis de col·laboració
amb l’Ajuntament per a la dinamització del Centre Històric. S’aplicarà una
reducció del 95% sobre les tarifes anteriors.
Lloguer del claustre del Museu Comarcal
Lloguer d'un mínim de 4 hores
Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de lloguer

256,00
37,40

Utilització dels equipaments municipals per rodatges i sessions fotogràfiques
Sessió en la presa d’imatges a l’interior dels equipaments
Primera hora
Hores complement
Horari extra
Equipament com a base de l’equip de filmació
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17.2.1
17.2.2
17.2.3
18
18.1

Dues hores
Mitja jornada (5 hores)
Jornada sencera
CENTRE D'INICIATIVES PER L'OCUPACIÓ
Aules de formació

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.2
18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.3
18.3.1
18.3.2
18.3.3

En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual d’oficines el
següent:
Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
Divendres, de 9:00 h a 14:00 h
Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre:
De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h
Preu/hora
Mitja jornada (5 hores)
Jornada sencera
Recàrrec per hora- fora horari d’oficines
Aules d’informàtica
Preu/hora
Mitja jornada (5 hores)
Jornada sencera
Recàrrec per hora- fora horari d’oficines
Despatxos
Preu/hora
Mitja jornada (5 hores)
Jornada sencera

19

52,90
105,60
211,20

31,50
104,50
156,30
26,40
39,40
130,70
195,40
33,00
10,20
30,50
45,70

Les persones que sol·licitin l’ocupació del CIO per a la selecció de personal i
on l’Ajuntament de Manresa participi en la preselecció, tindran dret a la
gratuïtat de la taxa
Pati Edifici Infants
Tarifa especial

gratuït

S'afegeixen els nous epígrafs 6.3 i 6.4. Es modifiquen els col·lectius als quals els és aplicable la tarifa
especial dels epígrafs 6.5, 12.1.1 i 12.2.1

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

CONCEPTE
Per cada hora:
Un policia local
Un cotxe patrulla (amb un agent)
Una moto (amb un agent)

TARIFA (€)
23,40
30,00
26,80

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENT A L'ESCOLA
D'ART
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ARTICLE 4
Es modifica el quadre de barems de renda de l'apartat 2 d'aquest article, per adequar-lo al salari mínim
interprofessional vigent
1 persona
Tram B (fins a)
Tram D (fins a)

12.600,00
15.750,00

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

20.160,00
25.200,00

23.940,00
29.925,00

27.720,00
34.650,00

31.500,00
39.375,00

7 o més
persones
35.280,00
44.100,00

La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 5
EPÍGRAF
1

TARIFA (€)

CONCEPTE
ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS. CICLE FORMATIU GRAU
MIG
Curs de 1.600 hores en 2 cursos (1.400 hores lectives
pràctiques)

+ 200 hores

1.0
1.1
1.2
2

105,60
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici de cada curs
1r. Curs APGI
2n. Curs APGI
IL·LUSTRACIÓ. CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

446,70
446,70

Curs de 2.000 hores en 2 cursos (1.720 hores lectives + 280 hores de
pràctiques)
2.0
2.1
2.2
3
4
4.0
4.1
4.2
5

105,60
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici de cada curs
1r. Curs Il·lustració
2n. Curs Il·lustració
OBRA FINAL DE CICLE
Alumnes obra final d'Art final i Il·lustració
ASSIGNATURES SOLTES O MÒDULS
Matrícula. Alumnes no matriculat a curs sencer d'un cicle
Mòdul o assignatura. Preu hora
Alumnes repetidors. Preu hora d'assignatures
CURS PONT D'ACCÉS A CICLES SUPERIORS
Preparació de la part específica d'octubre a maig

5.0
5.1
6
6.1

557,50
557,50
140,40
53,90
0,75
1,18

105,60
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici de cada curs
Curs entre 6 i 7 mesos (total 360 hores)
MATERIAL ALUMNAT CICLES FORMATIUS
Material didàctic

244,00
30,70

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32 REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL
CONSERVATORI
ARTICLE 4
Es modifica el quadre de barems de renda de l'apartat 2 d'aquest article, per adequar-lo al salari mínim
interprofessional vigent
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Els alumnes les famílies dels quals no superin els barems de renda bruta anual establerts al quadre següent,
tindran dret a les reduccions que es detallen:
1 persona
Tram B (fins a)
Tram D (fins a)

12.600,00
15.750,00

7 o més
persones
31.500,00 35.280,00
39.375,00 44.100,00

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

20.160,00
25.200,00

23.940,00
29.925,00

27.720,00
34.650,00

La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 5
EPÍGRAF
1

CONCEPTE
ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del curs
1r. Grau professional
2n. Grau professional
3r. Grau professional
4t. Grau professional
5è. Grau professional
6è. Grau professional
ALTRES
Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional

TARIFA (€)

211,20
1.084,50
1.084,50
1.186,90
1.186,90
1.425,70
1.425,70
126,70

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS,
EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
ARTICLE 8

Es modifica aquest article, per incorporar la nova ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció
i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals com a normativa aplicable. Es refon amb
l'article 9, que es suprimeix.

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les infraccions
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la Llei
general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així
com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals, i resta de disposicions dictades per aquest Ajuntament en aplicació de la seva
potestat reglamentària.
DISPOSICIÓ FINAL

Es suprimeix l'apartat primer d'aquest article, ja que les seves previsions han passat a estar contingudes a
l'ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic municipals

ORDENANÇA NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DE
COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
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ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
1
2
3
4

CONCEPTE
Inscripció al Registre municipal d’animals de companyia
Dipòsit de gossos, per dia o fracció
Servei de donació i custòdia d’animals

TARIFA (€)
23,20
13,80
164,20

Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment perillosos
Servei de recollida d'animals de companyia
Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia
Visita veterinària d'animal de companyia

5
6
7

23,20
69,50
69,50
29,10

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

1 persona
2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
12.600,00
16.380,00
20.160,00
23.940,00
27.720,00
31.500,00

7 o més
persones
35.280,00

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM
ARTICLE 4
Es modifiquen els barems establerts en aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional
vigent.

1 persona
2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
12.600,00
16.380,00
20.160,00
23.940,00
27.720,00
31.500,00

7 o més
persones
35.280,00

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes
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EPÍGRAF
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONCEPTE
Tipus de sepultura
Nínxols
Nínxols dobles
Urnes cineràries
Capelles
Ossari
Panteons
Columbari
Hipogeus
Sepultures cementiri musulmà

TARIFA (€)
12,35
18,45
9,90
170,65
36,70
182,95
18,45
146,40
146,40

ARTICLE 7

Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, per concretar com es tributarà en els casos de renovació de
concessió de sepultures

2. La taxa es meritarà el primer dia del període imposable. En els casos de noves concessions la taxa es
meritarà en el període impositiu següent a aquell en què aquestes tinguin lloc. En el cas de renovació de
concessions, la taxa s'acreditarà l’any en què tingui lloc la renovació.
La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF
1
2
2.1
2.2

CONCEPTE

TARIFA (€)

Tramitació de l’autorització sanitària en les activitats que normativament ho
requereixen
Inspecció d'habitatges, locals i establiments
Primera visita
Visita de comprovació successiva

91,50
34,70
57,30

ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
ARTICLE 4
S'afegeixen diversos beneficis fiscals per la utilització del Mercat Municipal Puigmercadal

3. Estaran exemptes de pagament de la taxa les noves parades del Mercat Municipal Puigmercadal les
quals, una vegada adjudicades, requereixin d’obres d’adequació o millora abans de l’obertura efectiva del
negoci. Es concedirà l’exempció de la taxa durant el període d’obres (amb un màxim de 3 mesos).
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4. Restaran exemptes de la taxa establerta les parades del Mercat Municipal Puigmercadal quan siguin
objecte d’ampliació, mitjançant la incorporació de llocs de venda contigus que estiguessin vacants, sempre i
quan aquesta ampliació suposi la realització d’obres d’adequació o millora. Es concedirà l’exempció de la
taxa corresponent als nous llocs de venda incorporats, durant el període d’obres (amb un màxim de 3
mesos).

5. En el supòsit de nova adjudicació dels locals comercials núm. 1 i 2 del Mercat Municipal Puigmercadal,
destinats a les activitats de bar restaurant i autoservei, respectivament, la taxa es meritarà en el moment
d’inici efectiu de l’activitat comercial (obertura al públic del supermercat o bar restaurant) o, com a màxim, en
el termini de sis mesos després de la formalització del contracte.

6. Es concedirà una bonificació del 50% de la taxa en els casos de noves obertures d’establiments
comercials al Mercat Municipal Puigmercadal. En el cas de noves parades el període bonificat serà de 3
mesos, comptats des de la data d’inici efectiu de l’activitat (l’obertura al públic de la parada) i en el cas dels
nous negocis que s’instal·lin en els locals comercials de planta baixa (bar restaurant, autoservei) el període
bonificat serà de 6 mesos, comptats des de la data d’inici efectiu de l’activitat (obertura al públic de
l’establiment).
L'anterior apartat 3 passa a ser el nou apartat 7. La resta de l'article no es modifica.
ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

CONCEPTE
Canvi de titularitat de parades de mercats de venda no sedentària
Autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais privats,
assimilables a espais públics
Serveis realitzats per personal municipal de manteniment o brigada, a
instància o en benefici d’un particular, per hora
Gestió i explotació del Mercat Municipal Puigmercadal
Unitat de local
Pàrquing
Cambres frigorífiques, PER M3
Obrador núm. 1 (planta -1)
Obrador núm. 2 (planta -1)
Obrador núm. 3 (planta -1)
Obrador núm. 4 (planta -1)
Obrador núm. 5 (planta -1)
Obrador núm. 6 (planta 1)
Obrador núm. 7 (planta 2)
Obrador núm. 8 (planta 2)
Local comercial 1 (bar restaurant), per m2
Local comercial 2 (autoservei), per m2
Local comercial 3 (antic súper), per m2
Parades, per metre lineal
Altell, local 1
Altell, local 2
Altell, local 3
Altell, local 4
Altell, local 5
Altell, local 6
Altell, local 7 (antic bar restaurant)
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TARIFA (€)
67,20
133,50
22,00

605,89
14,14
66,10
24,39
24,39
109,32
44,45
136,17
97,30
131,34
2,85
2,85
2,85
33,79
357,31
206,97
141,84
125,43
125,58
137,22
857,71

64

5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27

Altell local 8 (magatzem)
Altell, local 9 (antiga ludoteca)
Seu associació de veïns (planta 1)
Dependències serveis socials (planta 1)
Magatzem 1 (planta 2)
Magatzem 2 (planta 2)

71,43
120,74
52,64
224,14
128,90
51,06

Es modifica l'estructura de l'epígraf 5, per adaptar les tarifes a la nova estructura de locals del Mercat
Municipal.

SEGON: 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:

S'afegeixen a la relació els carrers que recentment s'han nomenat o renomenat, i es modifica la categoria de
carrers de l'entorn

La classificació de les vies de la ciutat, per les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic, serà la següent:
S'afegeixen les vies següents:

Carrer Pilar Bertran Vallés
Plaça 1r d’Octubre
Carrer Ignasi Domènech (abans Lluís d’Argemí)

Categoria
1a
2a
2a

Es modifica la via següent

Carrer Sant Cristòfol (entre Carrer Terrassa i Ctra. Pont de Vilomara)

1a

TERCER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança fiscal general
reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
Es modifica l’article 3, per adequar el seu contingut al que estableix l’article 219 de la Llei general tributària, i
quedarà redactat:
Article 3. Òrgans específics.
1. Correspon a l’alcalde/essa la competència per dictar els actes administratius de gestió i inspecció dels
tributs municipals i altres ingressos de dret públic, així com la resolució de les sol·licituds de fraccionaments i
ajornaments de pagaments, la compensació de deutes, l’exercici de la potestat sancionadora en matèria
tributària, la resolució dels recursos de reposició, la rectificació d’errors materials, de fet i aritmètics, la
devolució d’ingressos indeguts i qualsevol altre acte administratiu referent a l’aplicació i efectivitat dels tributs
i a la recaptació dels altres ingressos de dret públic que no estigui atribuïda legalment la seva competència al
Ple de la corporació o a la Tresoreria municipal.
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Així mateix, correspon a l’alcalde/essa la competència per a la revocació dels actes en matèria tributària
quan l’acte a revocar hagi estat dictat per delegació de l’alcaldia. També correspon a l’alcalde/essa la
competència per a la revocació dels actes en matèria tributària quan l’acte a revocar hagi estat dictat per la
Junta de Govern Local excepte en els casos en què aquest acte hagi estat dictat per delegació del Ple.

2. L’alcalde/essa podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions i actes administratius
als quals es refereix aquesta ordenança, així com la incoació, tramitació i resolució dels expedients
sancionadors tributaris que igualment hi queden recollits.

3. Correspon al Ple de la corporació la determinació dels recursos propis de caràcter tributari i l’aprovació de
les ordenances fiscals, així com la revisió d’actes nuls de ple dret, la revocació dels actes administratius
dictats per la Junta de Govern Local per delegació plenària i la declaració de lesivitat d’actes anul·lables en
matèria tributària.
4. Correspon a la Junta de Govern local la revocació dels actes en matèria tributària quan l’acte a revocar
hagi estat dictat per l’alcalde/essa o pel Ple.

5. Correspon a la persona titular de la Tresoreria municipal dictar la provisió de constrenyiment en els
expedients administratius de constrenyiment i autoritzar la subhasta de béns embargats. Així mateix, també li
correspon la competència per resoldre els recursos de reposició interposats contra la provisió de
constrenyiment i la diligència d’embargament.
ARTICLE 36

Es modifica l’apartat 2.4, per adaptar el termini per efectuar el pagament avançat en cas de no poder-se fer
el pagament en el termini establert per causes imputables a incidències o errors de l’Ajuntament, a
l’operativa de l’Ajuntament.

2.4. Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per motius no
imputables a l’Ajuntament, el contribuent perdrà el dret a gaudir del descompte, per tant, haurà de pagar els
tributs dins el període voluntari de pagament establert per a cada un d’ells. En cas que no s’hagi pogut fer el
pagament avançat degut a incidències o errors per part de l’Ajuntament, es permetrà efectuar el pagament
amb descompte fins al dia 20 de febrer.
La resta de l’article no es modifica.

QUART: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en aquest dictamen,
que passaran a tenir el redactat següent:
Per a totes les ordenances fiscals, llevat de les números 31 i 32

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà en vigor mentre
no s'acordi la seva modificació o derogació.
Per a totes les ordenances fiscals números 31 i 32

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de la publicació oficial de la seva aprovació definitiva, i
serà aplicable als cursos que comencin amb posterioritat a aquesta data.
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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 2020 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=274.0

3.1.2.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les
tarifes del preu públic Manresa Salut Esport.El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 4 d’octubre de
2019, que es transcriu a continuació
“Per part de diversos serveis s’han proposat modificacions dels preus públics que
hauran de regir per l'exercici 2020.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha formulat la memòria econòmic
financera que ha d'acompanyar l'expedient.

L'alcalde i regidor d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics següents:
2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS
Es modifiquen les tarifes del servei Manresa Salut Esport
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Epígraf
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3

Concepte
Manresa Salut Esport
Gimnàstica de manteniment i gimnàstica dolça (curs
setembre - gener o febrer - juny)
Tarifa normal
Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els
criteris del tram D de tarifació social
Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els
criteris del tram E de tarifació social
Caminades “Pas a pas” 1 dia/setmana i 4 sortides
Natació per a adults i gent gran (curs setembre - gener o
febrer - juny)
Tarifa normal
Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els
criteris del tram D de tarifació social
Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els
criteris del tram E de tarifació social

Tarifa (€)

59,80
29,80
44,90
10,80

78,00
29,80
44,90

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

12.600,00
15.750,00

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

20.160,00
25.200,00

23.940,00
29.925,00

27.720,00
34.650,00

31.500,00
39.375,00

7 o més
persones
35.280,00
44.100,00

Aquestes tarifes seran aplicables als cursos que comencin amb posterioritat a
l'entrada en vigor de l'acord de la seva modificació
SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà
en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de
la Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran
en vigor el dia primer de gener de 2020 i regiran mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2020 les dotacions
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons
socials, benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus
públics no cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti.”
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La lectura del punt 3.1.2 i les intervencions dels punts 3.1.1. i 3.1.2 les podeu
consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=294.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots
afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM), 4 vots negatius (4 GMPSC-CP) i 5 abstencions
(3 GM Fem Manresa i 2 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots
afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM), 4 vots negatius (4 GMPSC-CP) i 5 abstencions
(3 GM Fem Manresa i 2 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
Es fa constar que la regidora Gemma Boix Pou del GM Fem Manresa, es trobava fora
de la sala en el moment de la votació.
3.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 24/2019, dins el pressupost municipal vigent.El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 8 d’octubre de
2019, que es transcriu a continuació
“Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 24/2019, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2020, i de les quals no existeix
suficient crèdit al pressupost vigent.
Aquestes propostes són les següents:
.- Servei de Promoció de la Ciutat: Proposta de modificació de data 23 de
setembre d’import 8.528,64 euros. Proposta de modificació de data 18 de
setembre d’import 2.000,00 euros.
.- Serveis del Territori: Proposta de modificació de data 2 d’octubre d’import
98.038,33 euros. Proposta de modificació de data 27 de setembre d’import
92.338,21 euros.
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: Proposta de modificació de data 16 de
setembre d’import 5.580,00 euros.
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de data 4
d’octubre d’import 92.338,21 euros.
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Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdit i baixes de crèdits
de despeses no compromeses i reduïbles, per tal de poder fer front a les despeses
esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels serveis.
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES
94.338,21

BAIXES
92.338,21
5.580,00

14.108,64

2.000,00

98.038,33

5.241.34
55.000,00

206.485,18

160.159,55

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

ALTES

BAIXES

37.796,99
8.528,64

46.325,63

Atès que les modificacions proposades afecten a suplements de crèdits i baixes de
crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Consideracions legals
Els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. 24/2019
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es
descriuen en la part expositiva.
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.”
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=2232.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots
afirmatius (8 GMERC i 8 GMJxM) i 9 abstencions (4 GMPSC-CP, 3 GM Fem
Manresa i 2 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
Es fa constar que la senyora Gemma Boix Pou, del GM Fem Manresa, s’incorpora a la
sessió durant el debat d’aquest punt.
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que la Interventora, senyora
Mariona Ribera Esparbé, intervindria per informar sobre el punt 3.1.4 de l’ordre del dia.
3.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Pla d’Ajust de
l’Ajuntament i dels ens depenents sectoritzats com a Administracions
Públiques.El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 4 d’octubre de
2019, que es transcriu a continuació
“Antecedents
L’ajuntament es va acollir a un dels mecanismes de finançament que va aprovar el
Govern de l’Estat a través del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, o la
seva ampliació a través del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb
problemes financers. Aquests comportaven l'aprovació d'una operació d'endeutament
a llarg termini i l'obligació per part de les entitats locals d'aprovar un pla d'ajust, que
respongués a uns criteris bàsics a fi de garantir la sostenibilitat financera de l'operació.
En data 30 de març de 2012 per acord de Ple de l’ajuntament es va aprovar un Pla
d’ajust per tal de donar compliment a l’establert anteriorment.
La mateixa normativa estableix que el pla s’haurà d’actualitzar en el cas que un ens
dependent hagi estat sectoritzat com Administració Pública per la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat (IGAE), i això modifiqui l'àmbit subjectiu del pla d'ajust de
manera que hagin de reflectir-se les noves projeccions de Drets Reconeguts,
Obligacions Reconegudes i magnituds Financeres i Pressupostàries i Endeutament,
així com possibles mesures per al reequilibri del grup consolidat. D'igual forma es
procedirà en els supòsits de dissolució d'ens dependents, amb prèvia baixa en
l'inventari d'ens del sector públic local, que estiguessin inclosos en l'àmbit subjectiu del
pla d'ajust.
Per part de la IGAE s’han sectoritzat varis ens com a Administració Pública que són
els següents:
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-

Consorci del Parc Central,
Consorci per l’Impuls dels Serveis Educatius i Socials,
Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya,
Consorci per la Gestió de Residus del Bages,
Consorci Parc Urbanístic de l’Agulla,
Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Sèquia.
Foment de la rehabilitació Urbana de Manresa, SA.

La modificació del Pla d'Ajust s'estendrà durant el període d'amortització previst per a
l'operació d'endeutament, i els pressupostos generals anuals hauran de recollir
l’establert al Pla.
Consideracions legals
El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera
de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.
La Disposició Addicional 98ª Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2017.
El Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per
al pagament als proveïdors de les entitats locals.
El Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de
les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.
Considerant l'informe favorable de la interventora emès en data 4 d’octubre de 2019,
així com el model de Pla d'Ajust que consta com a Annex, es proposa al Ple de la
corporació que adopti els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’actualització del Pla d'Ajust consolidat amb els ens dependents
sectoritzats de l’ajuntament de Manresa.
SEGON. Remetre el present Pla d'Ajust, l'endemà de la seva aprovació pel Ple a
l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via
telemàtica i amb signatura electrònica.”
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El secretari exposa l’esmena presentada per l’alcalde i regidor d’Hisenda, al dictamen
3.1.4, de 14 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació.
“En la passada Comissió Informativa de Serveis Generals de data 9 d’octubre es va
presentar la proposta d’acord d’actualització del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de
Manresa i els seus ens depenents.
En data 14 de març de 2019 es va publicar l’Acord de la Comissió Delegada del
Govern per Assumptes Econòmics, en el qual regulava la mesura núm. 3 de
compliment obligatori per als ajuntaments amb deute provinent dels plans de
pagament a proveïdors (2012 i 2013). Aquesta mesura refon els préstecs actuals en
un de sol i el fons passa a propietat de l’ICO. No obstant això, la data d’aplicació de la
mesura no estava resolta.
En data 9 d’octubre de 2019, per part del Ministeri d’Hisenda s’ha obert la plataforma
d’emplenament de la informació referent a l’exposat anteriorment, és a dir, s’obre la
plataforma per introduir la informació referida als préstecs i també l’acord de Ple que
actualitza el Pla d’Ajust com a conseqüència de les noves condicions que imposa l’ICO
(nous períodes per a les amortitzacions).
Com que el termini per a l’actualització del Pla d’Ajust perquè pugui ser enviat al
Ministeri acaba el proper 22 d’octubre, es fa necessari que el Ple acordi prèviament a
aquesta data l’actualització del Pla d’Ajust segons les noves dades del deute, imports
que han estat publicats també en data 9 d’octubre.
És per tot això, que es fa necessari introduir les alteracions que obliga la normativa en
la part annexa al Dictamen, per la qual cosa es proposa al ple la introducció de la
següent esmena:
Substituir l’acord primer pel següent:
“Primer. Aprovar l’actualització del Pla d'Ajust consolidat amb els ens depenents
sectoritzats de l’ajuntament de Manresa, que introdueix les modificacions motivades
per de les noves condicions que imposa l’ICO (nous períodes per a les
amortitzacions), que s’adjunta com a annex.”
La resta del dictamen queda sense modificació”.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=2565.0
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada per l’alcalde i regidor d’Hisenda
al dictamen 3.1.4, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4
GMPSC-CP), i 5 abstencions (3 GM Fem Manresa i 2 GMCs).
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L’alcalde sotmet a votació el dictamen 3.1.4, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP), i 5
abstencions (3 GM Fem Manresa i 2 GMCs), i, per tant, es declara acordat el
següent:
“Antecedents
L’ajuntament es va acollir a un dels mecanismes de finançament que va aprovar el
Govern de l’Estat a través del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, o la
seva ampliació a través del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb
problemes financers. Aquests comportaven l'aprovació d'una operació d'endeutament
a llarg termini i l'obligació per part de les entitats locals d'aprovar un pla d'ajust, que
respongués a uns criteris bàsics a fi de garantir la sostenibilitat financera de l'operació.
En data 30 de març de 2012 per acord de Ple de l’ajuntament es va aprovar un Pla
d’ajust per tal de donar compliment a l’establert anteriorment.
La mateixa normativa estableix que el pla s’haurà d’actualitzar en el cas que un ens
dependent hagi estat sectoritzat com Administració Pública per la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat (IGAE), i això modifiqui l'àmbit subjectiu del pla d'ajust de
manera que hagin de reflectir-se les noves projeccions de Drets Reconeguts,
Obligacions Reconegudes i magnituds Financeres i Pressupostàries i Endeutament,
així com possibles mesures per al reequilibri del grup consolidat. D'igual forma es
procedirà en els supòsits de dissolució d'ens dependents, amb prèvia baixa en
l'inventari d'ens del sector públic local, que estiguessin inclosos en l'àmbit subjectiu del
pla d'ajust.
Per part de la IGAE s’han sectoritzat varis ens com a Administració Pública que són
els següents:
-

Consorci del Parc Central,
Consorci per l’Impuls dels Serveis Educatius i Socials,
Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya,
Consorci per la Gestió de Residus del Bages,
Consorci Parc Urbanístic de l’Agulla,
Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Sèquia.
Foment de la rehabilitació Urbana de Manresa, SA.

La modificació del Pla d'Ajust s'estendrà durant el període d'amortització previst per a
l'operació d'endeutament, i els pressupostos generals anuals hauran de recollir
l’establert al Pla.
Consideracions legals
El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera
de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.
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La Disposició Addicional 98ª Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2017.
El Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per
al pagament als proveïdors de les entitats locals.
El Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de
les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.
Considerant l'informe favorable de la interventora emès en data 4 d’octubre de 2019,
així com el model de Pla d'Ajust que consta com a Annex, es proposa al Ple de la
corporació que adopti els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’actualització del Pla d'Ajust consolidat amb els ens depenents
sectoritzats de l’ajuntament de Manresa, que introdueix les modificacions motivades
per de les noves condicions que imposa l’ICO (nous períodes per a les
amortitzacions), que s’adjunta com a annex.
SEGON. Remetre el present Pla d'Ajust, l'endemà de la seva aprovació pel Ple a
l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via
telemàtica i amb signatura electrònica.”
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3.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

3.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de
personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2019, aprovada per acord de ple
de 20 de desembre de 2018.El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, d’1 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació.
“Per acord de Ple de 20 de desembre de 2018, es va aprovar la plantilla de personal
d’aquest ajuntament per a l’any 2019, que comprèn totes les places reservades a
funcionaris de carrera, personal laboral i personal eventual d’acord amb l’article 25 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
La plantilla es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 24 de gener
de 2019, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 15 de febrer de 2019.
S’ha produït una vacant per jubilació en la plaça de la plantilla de funcionaris de
Tècnic/a de grau mitjà treballador/a social, grup/subgrup A2 i per part del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports es proposa la seva amortització.
D’altra banda, es proposa l’augment, en la plantilla de funcionaris, Escala
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe comeses especials,
d’una plaça de Tècnics de grau mitjà de gestió especialitzada, grup/subgrup A2, tal
com consta en l’informe emès per la Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports.
L'aprovació de la plantilla correspon al Ple de l’Ajuntament, en virtut del que preveu
l'article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
en concordança amb l’article 52 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 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla de personal de les
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
Atès el que disposen l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any
de la seva vigència si respon a criteris d’organització administrativa interna que no
admetin demora per a l’exercici següent.
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La modificació proposada no suposa un increment d’efectius ja que la creació d’una
plaça es compensa per l’amortització de l’altra, i no comporta un increment de la
despesa de personal superior a la permesa pel Reial decret llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit
del sector públic, que es fixa en el 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
amb el 0,25 % afegit amb efectes de l’1 de juliol de 2019 pel cas que el producte
interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleixi o superi el 2,5 per cent.
Per tot això, la Regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2019,
aprovada per acord plenari de data 20 de desembre de 2018, en el sentit d’amortitzar i
crear les places següents:
Amortitzar a la plantilla de personal funcionari:






ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ
Tèc. Grau mitjà treballador/a social (A2)
Número de places que s’amortitzen:1

Crear a la plantilla de personal funcionari:






ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
CLASSE COM.ESPECIALS TÈC.DE GRAU MITJÀ
Tèc. Grau mitjà gestió especialitzada (A2)
Número de places que es creen: 1

Segon.- Exposar al públic l'expedient corresponent a la modificació de la plantilla per
un termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament,
durant els quals es podran presentar al·legacions.
Tercer.- Considerar que si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions,
reclamacions o suggeriments, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat
de cap altre acord, quedant aprovat definitivament.
Quart.- Trametre una còpia dels presents acords a la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=2986.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 2 GMCs) i 7 abstencions (4 GMPSC-CP i 3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.2.2.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre de dia per raons d’urgència:
Deixar sense efectes el límit de 80 hores de serveis extraordinaris pel
personal de la Policia Local durant l’any 2019, establert a l’article 13 de
l’Acord sobre condicions econòmiques, socials i de treball de
l’Ajuntament de Manresa.
L’alcalde informa que abans del debat i votació d’aquest expedient, cal ratificar la
seva inclusió a l’ordre del dia atès que no es va poder presentar a la Comissió
informativa corresponent.
Motiu de la urgència:
El Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Manresa ha emès informe, en data 14
d’octubre de 2019, on manifesta la necessitat d’autoritzar sobrepassar el límit de 80
hores extres l’any als agents de la Policia Local.
En data 14 d’octubre de 2019, la mesa extraordinària de negociació de la funció
pública va aprovar deixar sense efecte el límit de les 80 hores anuals per aquest any
2019 per als agents de la policia local, per tal de garantir el funcionament del Servei de
Seguretat Ciutadana – Policia Local de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que és imprescindible que se superi el límit de 80 hores extres l’any per part dels
agents de la Policia Local, per tal de poder tenir els efectius suficients per prestar el
servei adequadament.
Atesa la necessitat de sotmetre a deliberació i votació aquest dictamen el mes
d’octubre, ja que, sinó s’aprova ara, això significa que els agents de la Policia Local no
poden realitzar hores extres i no es pot prestar el servei correctament.
De conformitat amb l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), l’alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió a
l’ordre del dia del dictamen sobre deixar sense efectes el límit de 80 hores de
serveis extraordinaris pel personal de la Policia Local durant l’any 2019, i el Ple
l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i 3
abstencions (3 GM Fem Manresa).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 14 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació.
“Antecedents:
1. El Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Manresa de data 14 d’octubre de
2019 ha emès informe on manifesta la necessitat d’autoritzar sobrepassar el
límit de 80 hores extres a l’any pels agents de la Policia Local.
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2. En data d’avui, dia 14 d’octubre de 2019, s’ha convocat de forma extraordinària
la mesa de negociació de la funció pública que ha acordat deixar sense efecte
el límit de les 80 hores anuals per a aquest any 2019 pels agents de la policia
local.
Fonaments de dret:
La regulació de les gratificacions extraordinàries per als funcionaris d'Administració
Local es troba a l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP-, en
establir que la quantia i estructura de les retribucions complementàries dels funcionaris
s'establiran per les corresponents lleis de cada Administració pública atenent, entre
altres factors, als serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
D’acord amb l’article 6.3 del RD 861/1986, de 25 abril, pel qual s'estableix el règim de
retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, les gratificacions en cap cas
podran ser fixes en seva quantia ni periòdiques en la meritació, ja que han de
respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària de treball.
Tanmateix cal tenir en compte el límit en la seva quantia global (de tota la massa
salarial del personal funcionari), que no podrà superar el 10% de les retribucions
complementàries, exclòs el complement de destí.
Atès que no existeix un límit legal màxim de gratificacions per serveis extraordinaris
prestats fora de la jornada ordinària de treball pel personal funcionari, sinó que s’ha
limitat via convencional mitjançant l’article 13 de l’Acord de condicions econòmiques
socials i de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa, on s’estableix un
còmput màxim per serveis extraordinaris de 80 hores per persona i any.
Vist l’informe favorable de la Tècnica del Servei d’Organització i Recursos Humans.
En base a tot això, i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte, excepcionalment i només durant l’any 2019 per al
personal de la policia local, el paràgraf 5è de l’article 13 de l’Acord sobre condicions
econòmiques socials i de treball dels/les funcionaris/es de l’Ajuntament de Manresa on
s’estableix un còmput màxim per serveis extraordinaris de 80 hores per persona i any.
Segon.- Notificar aquest acord al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal de
l’Ajuntament de Manresa.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=3139.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.2 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i 3 abstencions (3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la
subvenció al dèficit d’explotació de la concessió administrativa que
consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del
municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2017. (CON.EXE 86/2019).
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 4
d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
I. En data 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil
Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I.
Els Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Manresa, amb un pressupost anual de dos
milions set-cents vint-i-cinc mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims
(2.725.061,34 €), i una vigència inicial de deu (10) anys.
La prestació del servei es va iniciar en data 1 d’octubre de 2013.
II. La Junta de Govern Local, en data 22 de juliol de 2014, va aprovar la 1a
liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l'últim trimestre de l’exercici
2013, amb un import a satisfer a la concessionària de setze mil set-cents
cinquanta-un euros amb trenta-sis cèntims (16.751,36 €).
III. La Junta de Govern Local, en data 20 de desembre de 2016, va aprovar la 2a
liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2014, amb un
import a satisfer a la concessionària de quaranta-dos mil set-cents disset euros
amb quaranta cèntims (42.717,40 €).
IV. La Junta de Govern Local, en data 13 de juny de 2017, va aprovar la 3a
liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2015, amb un
import a satisfer a la concessionària de cent cinc mil quatre-cents set euros
amb cinquanta-dos cèntims (105.407,52 €).
V. La Junta de Govern Local, en data 25 de setembre de 2018, va aprovar la 4a
liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

88

administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2016, amb un
import a satisfer per part de la concessionària MANRESA BUS SA, a favor de
l’Ajuntament de Manresa, de cinquanta-un mil sis-cents setanta-quatre euros
amb cinquanta-sis cèntims (51.674,56 €).
4a liquidació de la concessió SP 02-13, corresponent a l'exercici 2016
Anual

COST TOTAL DEL SERVEI (Inclòs BI)
INGRESSOS (recaptació i publicitat)

2.734.901,02 €
1.098.669,94 €

DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ
Subvencions provisionals a compte (a raó de 144.337,89€/mes)
Incentius de gestió
Liquidació del dèficit d'explotació definitiva

1.636.231,08 €
1.732.054,68 €
44.149,04 €
-51.674,56 €

VI. En data 12 de juny de 2019, la Cap de Secció de Mobilitat ha emès un informe
relatiu a la liquidació del servei corresponent a l’exercici 2017, presentada per
la concessionària, amb un import a satisfer a l’Ajuntament de Manresa de
57.596,93 €, en què fixa els criteris d’actualització de costos i el sistema
d’incentius i penalitzacions i fa un anàlisi de la proposta de liquidació en els
termes següents:
‘La clàusula 55a defineix els criteris d’actualització dels costos. Per l’exercici de
2017 els coeficients de revisió a aplicar sobre el pressupost base de l’oferta
adjudicada són els següents:
Iapc (%) cost del personal de conducció = 0,9679%
Iacc (%) cost del combustible = -8,9142%
IPC altres costos directes = 1,60%
La clàusula 58a estableix un sistema d’incentius i penalitzacions, vinculats als
següents conceptes:
i. Increment de viatgers de pagament (Gvp)
ii. Obtenció d’ingressos extraordinaris (Gie)
iii. Incompliment informes de gestió (Gig)
iv. Utilització de vehicles no adscrits al servei (Gvns)
v. Qualitat produïda (Gqp), que es desglossa en:
1. Compliment qualitat horària
2. Compliment qualitat autobusos
3. Tractament de les reclamacions
vi. Nivell de qualitat percebuda pels usuaris (Gisc)
vii. Nivell de manteniment de les parades (Gmp)
ANÀLISI DE LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ
1.- Dimensionat del servei.
El dimensionat del servei prestat durant l’exercici 2017 va ser de 719.532,60 km i
58.060,64 hores. El servei estàndard es va prestar en 181 dies lectius, 64 dies no
lectius, 52 dissabtes i 68 festius, que totalitzen 365 dies de servei, 712.762,80 km i
57.571,88 hores. Els serveis especials van suposar 6.769,80 km i 488,76 hores,
motivats pels reforços de Sant Jordi, de la Fira i l’ExpoBages, de la Festa Major, de
l’Ecoviure i de les festes de Nadal. Aquests serveis s’han realitzat a requeriment de
la regidoria delegada de Mobilitat.
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Es considera correcte i justificat el dimensionat del servei.
2.- Costos material mòbil i altres inversions - CM.
L’amortització dels vehicles es realitza a 14 anys, segons criteri definit a la clàusula
54a del PCA. El dia 9 d’agost de 2017 es van incorporar tres nous vehicles híbrids a
la flota. L’import d’amortitzacions de vehicles pel 2017 és de 223.054,37 €. Els tres
vehicles substituïts ja estaven completament amortitzats per aquest motiu no es
comptabilitza amortització dels mateixos.
Pel que respecte a l’amortització de les altres inversions no hi ha variació respecte a
l’any anterior i durant l’any 2017 no s’han incorporat nous elements. L’import és de
9.855,21 €.
Es consideren correctes els imports d’amortització.
3.- Personal.
El cost unitari per hora útil del personal directe per l’any 2017 s’ha de revisar segons
el coeficient Iapc que és d’un 0,9679%. L’import proposat per la concessionària és de
1.321.652,45 €. Es considera correcte.
El cost del personal indirecte per l’any 2017 s’ha d’actualitzar segons conveni. Per
l’any 2017 l’increment és de l’1,20%. L’import proposat per la concessionària és de
159.053,71 €. Es considera correcte.
4.- Treballs, subministraments i serveis externs de vehicles.
A les despeses de carburants s’aplica un preu/litre de 0,7774 €/litre, resultant
d’aplicar el coeficient Iacc -8,9142. El promig de consum és de 52,79 litres/100 kms,
tenint en compte la mitjana de consum dels 3 tipus de vehicles adscrits al servei,
ponderats pel total de kms realitzats per cada tipus. El resultat és un cost de
carburants de 295.288,70 €. Es considera correcte.
El cost dels lubricants és de 7.234,57 €, 2,45% del cost dels carburants. Es
considera correcte.
El cost dels pneumàtics és de 21.010,35 €, a raó de 0,0292 € per km útil. Es
considera correcte.
El cost de les reparacions i manteniment del material mòbil (sense els híbrids) és de
124.346,79 €, a raó de 0,2197 € per km útil, i el cost de les reparacions i
manteniment dels híbrids és de 37.112,58 €, a raó de 0,2417 € per km útil de vehicle
híbrid. Es considera correcte.
El cost de la neteja dels vehicles és de 38.958,39 €, a raó de 2.291,67 € per vehicle.
Es considera correcte.
D’acord amb lo exposat, el total de cost dels treballs, subministraments i serveis
externs és de 523.951,38 €. Es considera correcte.
5.- Altres manteniments.
Els costos dels Sistemes de validació i venda i de manteniment de reparacions SAE
s’actualitzen en base a l’IPC que va ser del 1,60%. El manteniment i reparacions de
mobiliari i la neteja i altres treballs del mobiliari estan degudament justificats.
L’import conjunt d’aquest apartat és de 64.000,69 €. Es considera correcte.
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6.- Altres despeses.
Els conceptes inclosos en aquest apartat s’han d’actualitzar amb l’IPC que va ser de
l’1,60%, excepte els costos de promoció del servei que cal justificació per part de
l’empresa.
L’import global de les altres despeses és de 199.815,48 €. Es considera correcte.
7.- Costos d’operació – CO.
El total dels costos d’operació són 2.268.473,71 €. Es considera correcte.
8.- Ingressos.
D’acord amb la informació presentada mensualment per l’empresa, es considera
correcta la proposta d’ingressos de la liquidació anual.
Els ingressos tarifaris ascendeixen a 1.115.912,12 € i els ingressos extraordinaris
(justificats documentalment), són de 76.625,80 €. El que fa un total d’ingressos del
servei de 1.192.537,92 €.
9.- Incentius i penalització per gestió.
L’increment de viatgers de pagament (Gvp) del 2017 respecte el 2016 és d’un
5,36%. Això implica un incentiu d’un 1% sobre el CO, que són 22.684,74 €, tal i com
proposa l’empresa.
L’obtenció de l’incentiu al respecte dels ingressos extraordinaris (Gie) obtinguts per
l’empresa és correcte. L’empresa ha de cobrar un 30% del total, que ascendeix a
22.987,74 €.
L’incentiu pels informes de gestió (Gig) s’aplica en el sentit d’aplicar dues
penalitzacions, una pels informes mensuals i l’altra per la liquidació anual, per
presentació correcta fora de termini. L’import resultant és de -2.268,47 €.
Els índex de Qualitat proposats per l’empresa es consideren correctes. Amb un
incentiu favorable a l’empresa de 2.268,47 € cada un, tant per la informació a
l’usuari, per l’atenció al client com per seguretat en la conducció.
No s’aplica incentiu ni penalització als índex de Qualitat relatius a la puntualitat, a la
neteja i al manteniment, per manca de inspeccions realitzades. La proposta de
l’empresa ja no les contempla.
L’índex de satisfacció del client, realitzat per una empresa externa als usuaris, ha
estat de 7,987. Li correspon un incentiu d’un 0,002 x CO. L’import a pagar és de
4.536,95 €.
L’import global d’incentius i penalitzacions per a la gestió és de 57.014,85 €. Es
considera correcte.’

Així, la liquidació de la subvenció de la concessió administrativa que consisteix
en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de
Manresa per a l’exercici 2017, en els termes que recull l’annex I, es tanca amb
un saldo, a favor de l’Ajuntament de Manresa, per import de 57.596,93 €.

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

91

VII. En la mesura que l’informe tècnic mostra conformitat amb els tots els ítems de
la liquidació presentada per la concessionària, així com en el global del seu
import, no s’ha obert un ulterior tràmit d’audiència.
VIII. El cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe,
en data 3 d’octubre de 2019, en què conclou que la 5a liquidació de la
concessió administrativa del servei públic de transport urbà de viatgers del
municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2017, per un import de
57.596,93 €, amb les observacions que es detallen en l’informe del servei,
s’ajusta a dret.
5a liquidació de la concessió SP 02-13, corresponent a l'exercici 2017
Anual

COST TOTAL DEL SERVEI (Inclòs BI)
INGRESSOS (recaptació i publicitat)

2.751.521,62 €
1.192.537,92 €

DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ
Subvencions provisionals a compte (a raó de 139.466,29€/mes)
Incentius de gestió
Liquidació del dèficit d'explotació definitiva

1.558.983,70 €
1.673.595,48 €
57.014,85 €
-57.596,93 €

Consideracions jurídiques
1a. Finançament del servei. La clàusula 52a del PCA que regeix la concessió
estipula que l’Ajuntament de Manresa abonarà a l’empresa operadora del servei una
subvenció (S) amb caràcter d’aportació base corresponent a la diferència entre els
costos nets del servei (C) i els ingressos nets del mateix (I). L’import resultant serà
modificat (en positiu o negatiu) per una quantitat en concepte d’incentius de gestió (G).
S=[C-I] ± G
Aquests conceptes queden definits amb més precisió en les clàusules 54a, 57a i 58a
d’aquest plec.
L’Ajuntament de Manresa, previ compliment dels requeriments d’informació facilitada
expressats a la prescripció 16a del plec de prescripcions tècniques, lliurarà a l’empresa
operadora del servei pagaments mensuals a compte i amb caràcter provisional, per un
import igual a la dotzena part de la diferència entre els costos nets del servei i els
ingressos nets previstos anualment del mateix, per a la qual cosa l’empresa operadora
haurà de presentar una sol·licitud de liquidació amb aquest import davant l’Ajuntament
dins la setmana següent de la finalització de cada mes.
Aquest import es determinarà en base als resultats del darrer compte d’explotació
aprovat, i mitjançant la previsió anual de compte d’explotació. Com a excepció, però,
en el primer exercici es farà en base a la proposta econòmica presentada al concurs.
Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per a determinar l’import
S final, liquidació que podria donar lloc a un pagament de l’empresa operadora a
l’Ajuntament de Manresa si les quantitats avançades fossin superiors a l’import S
previst, o de l’Ajuntament a l’empresa operadora en cas contrari.
2a. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el
Ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb
la disposició addicional segona de la LCSP.
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Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de
Manresa, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2017, de conformitat
amb la part expositiva del present acord, amb un import a satisfer per part de la
concessionària MANRESA BUS SA (NIF A-08.510.059), a favor de l’Ajuntament de
Manresa, de cinquanta-set mil cinc-cents noranta-sis euros amb noranta-tres
cèntims (57.596,93 €), d’acord a l’annexes que s’adjunten al present acord:
Annex I.
Annex II.
Annex III.
Annex IV.

Liquidació 2017
Revisió de preus 2017
Despeses de personal (conductor-perceptor)
Preu mig del gasoil d’automoció

La concessionària haurà de fer l’ingrés al següent núm. de compte:
ES91 0182 6035 4800 1800 0089.”
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=3581.0
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i 3 abstencions (3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

5.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

5.1

Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del contracte de
concessió administrativa per a l’ús privatiu de la unitat comercial del
Mercat Puigmercadal formada pels llocs de venda núm. 29-30, en el sentit
d’ampliar el seu àmbit físic.El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada d’Indústria, Comerç i
Activitats, de 30 de setembre de 2019, que es transcriu a continuació.
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“Antecedents
David Bernades Salas (DNI 39345316K) és titular dels drets de la concessió
administrativa de la unitat comercial del Mercat Municipal Puigmercadal formada pels
llocs de venda núm. 29-30, en virtut de la resolució municipal del dia 20/07/1999
d’autorització del canvi de titularitat (el titular original de la concessió era el seu pare
Segismundo Bernades Bernat, amb DNI 39190511Y, segons contracte atorgat el dia
1/08/1986). El contracte finalitzarà el 26/07/2035.
El dia 10 de gener de 2017 l’Ajuntament de Manresa va recuperar la gestió directa del
mercat municipal, atribuint-la a la regidoria de Comerç i Mercats. Des d’aquest
moment, la prioritat ha estat intentar revertir la situació desfavorable de l’equipament,
definida pel baix nivell d’activitat general i l’elevat nombre de parades buides.
El 5 de març de 2019 el senyor Bernades ha presentat instància (registre d’entrada
núm. 13093) en la qual manifesta el seu interès en ampliar la parada actual (llocs núm.
29-30), mitjançant la incorporació del lloc de venda contigu (núm. 28), que actualment
es troba vacant.
En relació al referit lloc de venda núm. 28, aquest es troba tancat i sense cap activitat
des del dia 1 de juliol de 2017, per renúncia voluntària de l’anterior titular, la senyora
Nancy Isabel Reyes Alfaro.
L’ampliació sol·licitada pel senyor Bernades requereix la modificació del contracte de
concessió administrativa, sempre i quan es justifiqui per raons d’interès públic.
El cap de la Secció de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme va emetre un informe
en data 26 de setembre de 2019 en el qual proposa aquesta modificació del contracte
de concessió administrativa.
El cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe jurídic en
data 30 de setembre de 2019, en el qual considera ajustada a dret la modificació.
Consideracions jurídiques
1. Adequació al reglament del mercat. És d’aplicació el Text refós del Reglament
d’organització i funcionament del Mercat Municipal Puigmercadal (aprovat
definitivament amb efectes des del dia 20 de setembre de 2019). Els llocs de venda
s'han d’ajustar a les activitats que es consignen en el capítol VIII del reglament. El
conjunt d'activitats s'ha d’ajustar a les proporcions generals del "mix comercial" del
mercat (art. 46).
En relació a aquests preceptes, cal considerar que l’activitat assignada al lloc de venda
núm. 28 serà la de “carnisseria”, corresponent al sector “fresc vermell”. La dotació
actual d’aquest sector és de 19 llocs de venda, mentre que la dotació màxima permesa
és de 23 llocs. En conseqüència, l’ampliació proposada s’ajusta a les determinacions
del reglament, en el sentit que no es vulneren les dotacions màximes establertes.
2. Interès públic. Actualment resten únicament 15 establiments en funcionament, la
qual cosa genera un dèficit corrent desmesurat ja que bona part de les despeses
d’explotació són fixes. L’ampliació de parades mitjançant la incorporació de llocs de
venda vacants és favorable als interessos municipals, en la mesura que es generen
majors ingressos per taxes i es pal·lia el dèficit del servei.
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Per altra banda, l’elevat nombre de parades tancades dóna un aspecte general força
decadent i perjudica l’activitat de les parades que romanen actives. Des d’aquest punt
de vista, qualsevol iniciativa d’ocupació dels llocs de venda lliures és valorada
positivament.
Finalment, la finalitat d’ampliar la parada 29-30 és fer-ne una renovació integral,
incorporant un obrador d’elaboració a la vista del públic. Aquest concepte de parada és
força actual i s’està implantant en els mercats més dinàmics i qualificats, podent
generar un efecte d’arrossegament o estímul per a la resta de paradistes.
3. Afectació econòmica.
El titular haurà de satisfer la taxa mensual regulada per l’ordenança fiscal núm. 50,
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 18 d’octubre de 2018 i
publicada en el BOPB del 18/12/2018.
La quota tributària serà la que resulti de la tarifa de 33,79 € mensuals per metre lineal
de parada.

Aquesta quota tributària podrà ser objecte de revisió anual, d’acord al que prevegi la
pròpia ordenança.
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació és el ple de la
corporació, atès que la durada de la concessió és superior a 4 anys, de conformitat
amb allò que preveu la Disposició addicional 2a de la LLei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
Per tot això, com a Regidora delegada d'Indústria, Comerç i Activitats, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar el contracte de concessió administrativa per a l’ús privatiu de la
unitat comercial del Mercat Municipal Puigmercadal formada pels llocs de venda 29 i
30, adjudicat al senyor David Bernades Salas (DNI 39345316K), en el sentit que
s’indica a continuació:

-

La unitat comercial passa a estar formada pels llocs de venda núm. 28, 29 i 30,
amb un total de 9,70 metres lineals.
L’activitat assignada al lloc de venda núm. 28 és la de “carnisseria”.
El titular haurà de satisfer la taxa mensual regulada per l’ordenança fiscal núm.
50, aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 18/10/2018 i
publicada en el BOPB del 18/12/2018. La quota tributària serà la que resulti de la
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-

tarifa de 33,79 € mensuals per metre lineal de parada. Aquesta quota tributària
podrà ser objecte de revisió anual, d’acord al que prevegi la pròpia ordenança.
Es mantenen tota la resta de clàusules i pactes del contracte de concessió
administrativa, que segueix vigent fins el dia 26/07/2035.

SEGON. Formalitzar la modificació aprovada en el punt anterior, mitjançant
l’atorgament de document administratiu.
TERCER. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària
per fer efectiu aquest acord.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=4317.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i 3 abstencions (3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada d’Habitatge

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les bases
reguladores per a l’atorgament de microcrèdits per part de l’Ajuntament
de Manresa a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges buits.El secretari exposa el dictamen del regidor delegat d’Habitatge, de 8 d’octubre de
2019, que es transcriu a continuació
“El Pla Local d’Habitatge de Manresa per al període 2017-2022 preveu, com un dels
seus objectius generals, fomentar la rehabilitació i condicionament d’habitatges privats,
amb un doble objectiu, el de la mobilització del parc vacant i el de millora de les
condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges envellit, sent la finalitat última la
d’aconseguir disposar de més habitatges de lloguer assequible.
Per a desenvolupar aquest objectiu, el Pla Local d’Habitatge concreta una línia
d’actuació de concessió de microcrèdits per a l’arranjament d’habitatges buits.
Per acord plenari de 17 de maig 2018 van aprovar-se les primeres bases reguladores
per a l’atorgament de microcrèdits a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges
buits al centre històric.
Per resolució del segon tinent d’alcalde, regidor delegat d’Habitatge i Barris, de data 13
de juliol de 2018 es va aprovar la convocatòria 2018 per a l’atorgament de microcrèdits
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a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges buits al centre històric, publicada al
BOPB de data 25 de juliol de 2018.
De l’experiència d’aquesta convocatòria, tant pel que fa a les consultes ateses, com a
les sol·licituds presentades, s’ha valorat que era convenient modificar les bases en els
següents termes:
.Obrir l’àmbit físic de la ubicació dels habitatges que poden ser objecte del
microcrèdit a tot el terme municipal, sent-ne la justificació el fet comprovat que la
configuració física, el grau de deteriorament i la problemàtica del règim jurídic de la
propietat dels edificis i habitatges buits situats al centre històric, impossibiliten que amb
els microcrèdits pugui aconseguir-se l’habitabilitat de gran part d’aquests habitatges.
.Ampliar l’import del microcrèdit a un màxim de 12.000 €, per a un o dos
habitatges, sent-ne la justificació el fet comprovat que el cost de la rehabilitació dels
habitatges requereix una major ajuda financera.
.Ampliar el termini de devolució dels microcrèdits a 6 anys, sent-ne la justificació
el manteniment de la quota mensual d’amortització fixada inicialment com a quantia
òptima assumible per una economia familiar mitjana.
.Ampliar el termini d’execució de les obres d’arranjament dels habitatges a 6
mesos, sent-ne la justificació el fet que l’increment de la dotació econòmica
possibilitarà fer més obres i per tant es requerirà més temps per executar-les.
Consideracions legals
1. La competència municipal per dissenyar i desenvolupar polítiques i actuacions
de foment en matèria d’habitatge i rehabilitació es troba regulada en la Llei
catalana 18/2007, del Dret a l’Habitatge i, de manera complementària, en el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
2. La gestió dels microcrèdits s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
Els microcrèdits estan subjectes a limitació pressupostària i al compliment de la
seva finalitat. Tenen naturalesa jurídica pública, definits com a crèdits a
concedir per l’Administració Pública a particulars, sense interès, sotmesos al
règim jurídic que estableix la Disposició Addicional Sexta de la Llei estatal
38/2003, General de Subvencions.
En tot allò no previst en les seves bases específiques, els serà d’aplicació
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases
generals d’atorgament de subvencions que formin part de les bases d’execució
del pressupost municipal, la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions, el
seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, la legislació de règim local
sobre actuacions de foment i la legislació d’Hisendes Locals i General
Pressupostària.
Les qüestions procedimentals i de règim jurídic no regulades per la legislació
sectorial aplicable es regeixen per la Llei estatal 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei estatal 40/2015,
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del règim jurídic del sector públic, per la Llei catalana 26/2010, de règim jurídic
i del procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya i
per la legislació de règim local.
3. L’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de les Bases, tal i com
estableix l’article 124.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, aprovat pel Decret 179/1995, és el Ple de la Corporació.
D’acord amb aquesta exposició, en exercici de les meves competències com a regidor
delegat d’habitatge, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Modificar les bases reguladores per a l’atorgament de microcrèdits per
part de l’Ajuntament de Manresa a petits propietaris per a l’arranjament
d’habitatges buits, aprovades per acord plenari de 17 de maig de 2018,
aprovant inicialment les noves bases que incorporen les modificacions que
s’especifiquen i justifiquen en la part expositiva, i que s’adjunten a aquest
dictamen.
Segon. Sotmetre les noves bases que s’aproven a informació pública per un termini
de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, amb inserció d’una
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat que
es puguin presentar al·legacions.
Tercer. Determinar que l’acord d’aprovació inicial de les noves bases esdevindrà
automàticament definitiu si durant el termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació.
Quart.

Ordenar la inscripció i publicació de les noves bases a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert en l’article 20 de la
Llei 38/2003, General de subvencions, en el moment que quedin
definitivament aprovades.”

“BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE MICROCRÈDITS PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA A PETITS PROPIETARIS PER A L’ARRANJAMENT
D’HABITATGES BUITS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OBJECTE I FINALITAT
ÀMBIT
REGIM JURÍDIC
CONDICIONS I QUANTIA DELS MICROCRÈDITS
DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PROGRAMA
REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES ADMESOS
DESPESES FINANÇABLES
TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
FORMA D’AVALUACIÓ: COMISSIÓ TÈCNICA AVALUADORA
RESOLUCIÓ
MODIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE CONCESSIÓ
OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
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15.
16.
17.
18.
19.

1

DISPONIBILITAT DELS MICROCRÈDITS CONCEDITS
JUSTIFICACIÓ DELS MICROCRÈDITS
INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT FORÇÓS
PROTECCIÓ DE DADES
PUBLICACIÓ DELS MICROCRÈDITS

OBJECTE I FINALITAT

Els microcrèdits regulats en aquestes bases tenen per objecte concedir crèdits sense interès
per a les obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits, situats
dins del municipi de Manresa, sobre els que s’aplicaran les directrius determinades en el Decret
141/2012, pel qual es regulen les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat.
Aquestes bases es redacten com a eina d’utilitat ciutadana, per l’interès social i amb la finalitat
pública de servir per a la millora dels immobles, per poder disposar dels habitatges al servei de
les necessitats socials actuals.
El programa de microcrèdits compren i millora l’actuació E 32, definida en el Pla Local de
l’Habitatge 2017-2022, aprovat pel Ple municipal, en data 15 de juny de 2017.
La concessió dels microcrèdits, amb un tipus d’interès del 0%, no serà incompatible amb altres
subvencions convocades per qualsevol altra administració pública amb la mateixa finalitat.

2

ÀMBIT

Es consideraran inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases, tots els habitatges d’edificis,
que reuneixin els requisits, situats dins del municipi de Manresa.

3

RÈGIM JURÍDIC

Els microcrèdits als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no
generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
La gestió dels microcrèdits s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
Els microcrèdits estan subjectes a limitació pressupostària i al compliment de la seva finalitat.
Tenen naturalesa jurídica pública, definits com a crèdits a concedir per l’Administració Pública
a particulars, sense interès, sotmesos al règim jurídic que estableix la Disposició Addicional
Sexta de la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
En tot allò no previst en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions
que formin part de les bases d’execució del pressupost municipal, la Llei estatal 38/2003,
General de Subvencions, el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret
887/2006, i la resta de dret administratiu i privat.
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació a la interpretació d’aquestes bases.

4

CONDICIONS I QUANTIA DELS MICROCRÈDITS
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Els microcrèdits tindran un 0% d’interès, amb un termini màxim de devolució de 6 anys i una
amortització per quotes mensuals.
Comprovat el compliment dels requisits, es fixarà l’import del crèdit, tenint en compte el límit de
la disponibilitat pressupostària de la convocatòria.
Es determina un import màxim per a un o dos habitatges de 12.000 €, de manera que la suma
de les dues sol·licituds que es poden presentar per part dels mateixos propietaris o
usufructuaris no podrà superar aquest import.
L’import del crèdit cobrirà la totalitat del pressupost de les obres finançables, d’acord amb la
base 8, exclòs l’IVA, fins al màxim de 12.000 euros per a una o dues sol·licituds, amb el límit
de la dotació pressupostària disponible en cada moment.
En el supòsit de rebre més d’un ajut públic, la suma de tots els ajuts, inclòs el microcrèdit, no
podrà superar el 100% del pressupost de les obres subvencionades, exclòs l’IVA.

5

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PROGRAMA

El crèdit pressupostari serà el que es consignarà en el pressupost corresponent a l’exercici de
cada convocatòria.

6

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Els sol·licitants dels microcrèdits objecte d’aquestes bases, hauran de reunir els següents
requisits :
a. Ser persones físiques o jurídiques que no formin part del sector públic, i ser propietaris
o usufructuaris de l’habitatge sobre el qual es durà a terme l’actuació que es finança.
En el supòsit que el dret de propietat o, en el seu cas, el dret d’usdefruit, pertanyi a més d’un
titular, hauran de formalitzar la sol·licitud dos dels titulars del dret de propietat o, en el seu cas,
del dret d’usdefruit, de forma solidària.
Les obligacions d’executar les obres finançades o la devolució del préstec són de caràcter
personal i els prestataris no podran condicionar el seu compliment a les autoritzacions que
requereixin dels altres titulars de drets reals sobre l’habitatge.
No s’admetrà la titularitat de grans tenidors.
En l’aplicació d’aquestes bases es consideraran grans tenidors d'habitatges les persones jurídiques següents:
a) Les entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats de gestió
d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària.
b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin titulars de més de 14
habitatges, amb les excepcions següents:
1a. Les entitats socials, sense ànim de lucre.
2a. Les persones jurídiques que tinguin més d’un 20% dels habitatges de la seva propietat
Manresa, amb qualificació de protecció oficial vigent, destinats a lloguer.

a

b. Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, d’acord amb la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
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c.

Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per
participar en la convocatòria.

d. Que no es trobin incursos en cap prohibició per rebre subvencions, d’acord amb el
previst en la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.

7

CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES ADMESOS

En general, l’habitatge haurà de complir els següents requisits:
a. L’habitatge ha d’estar desocupat a la data de la sol·licitud i fins que no reuneixi les
condicions d’habitabilitat.
b. L’edifici no haurà d’estar situat dins d’àmbits de planejament inclosos dins del primer
sexenni que puguin causar incompatibilitats amb les obres a finançar.
c. El règim i condicions urbanístiques aplicables a l’edifici hauran de ser compatibles amb
les obres a finançar.
d. L’edifici no haurà d’estar declarat en ruïna.
e. L’edifici no haurà de tenir obert cap expedient de protecció de la legalitat urbanística,
ordre d’execució o mesures cautelars que comportin o puguin comportar l’alteració de
les obres a finançar.
f. L’edifici, el seu accés i els elements comuns de l’edifici, hauran d’acomplir condicions
de seguretat i salubritat en aquells aspectes que afectin a l’habitatge. Podrà valorar-se
l’admissió de l’execució simultània d’obres de poca envergadura per aconseguir
aquestes condicions, no finançables.
g. Les obres a finançar, abans del seu inici, hauran de disposar de les llicències,
comunicacions o d’altres autoritzacions que siguin preceptives.
h. Les obres podran referir-se a un habitatge que ja tingui la cèdula d’habitabilitat, però
que requereixi obres per mantenir o aconseguir novament les condicions mínimes
d’habitabilitat.

8

DESPESES FINANÇABLES

A efectes del còmput del cost total d’execució de les obres no es tindran en compte les
despeses de redacció del projecte i informes, direcció d’obra, taxes, impostos o llicències (en
aquest sentit, l’IVA no es considerarà en cap cas, una despesa subvencionable).
Les obres susceptibles de ser finançades són:














Dotació dels elements mínims de l’equip de cuina (aigüera, cocció, extracció de fums).
Dotació dels elements mínims de la cambra higiènica (rentamans, inodor, plat de dutxa
o banyera, ventilació).
Accessibilitat interior de l’habitatge.
Evitar perill per pavimentació deficient.
Instal·lació elèctrica mínima.
Instal·lació d’aigua calenta sanitària mínima (inclou la caldera o sistema alternatiu).
Obres necessàries per poder instal·lar una rentadora (no inclouen la rentadora).
Col·locació de baranes en desnivells interiors.
Demolició i/o construcció d’envans, per tal d’aconseguir habitacions. (inclou obertures
per al millor accés a estances necessàries per a l’habitabilitat)
Instal·lació de portes (inclou les portes).
Mesures d’eficiència energètica, aïllament tèrmic, estanqueïtat o ventilació que no
afectin als elements comunitaris.
Obres per evitar problemes de salubritat (humitats, sanejament).
Sistema elèctric d’il·luminació de l’espai d’accés a l’habitatge.
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Com a requisit indispensable per poder rebre el crèdit, s’haurà de justificar per part del
sol·licitant i verificar per la comissió d’avaluació que amb l’execució de totes les obres que
s’especifiquin en la memòria valorada de la sol·licitud, s’aconseguiran les condicions
d’habitabilitat mínimes per obtenir la cèdula d’habitabilitat.

9

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini de presentació de sol·licituds
finalitzarà el dia que es fixi en la convocatòria.
S’adjunta, com annex 1, un model de sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.
La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa a l’adreça: http://www.manresa.cat/subvencions.
Les persones que no estan obligades a presentar les instàncies telemàticament, podran
presentar la sol·licitud igualment a través de mitjans electrònics o bé mitjançant sol·licitud a
l’Oficina Municipal d’Habitatge.
Cada sol·licitud presentada farà referència únicament a un habitatge.
Els propietaris o usufructuaris podran presentar fins a dues sol·licituds, corresponent cada una
a un habitatge. La limitació sobre els sol·licitants també s’aplica als altres titulars del dret de
propietat o del dret d’usdefruit sobre el mateix habitatge que no hagin sol·licitat el microcrèdit.
En les properes convocatòries de microcrèdits no podran sol·licitar-se crèdits per un habitatge
que ja hagi sigut objecte d’un microcrèdit en anteriors convocatòries.
A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:










Fotocòpia del DNI/NIE o CIF del sol·licitant
Còpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat en
cas de persones jurídiques i DNI/NIE de la persona signant per actuar com a
representant legal de l’empresa, si s’escau
Documentació acreditativa de la titularitat sobre el dret de propietat o d’usdefruit de
l’habitatge
Declaració responsable del sol·licitant respecte al compliment dels requisits d’admissió,
segons model que s’adjunta com annex 2
Documentació acreditativa d’altres subvencions concedides per a la mateixa finalitat
Memòria valorada de les obres objecte de la sol·licitud del crèdit (descripció i
pressupost desglossat per partides). La memòria també ha d’incloure la part de les
obres no finançables amb el microcrèdit que siguin necessàries per aconseguir les
condicions d’habitabilitat de l’habitatge. En aquest sentit, el sol·licitant s’obliga a
l’execució de totes les obres necessàries que requereixi l’habitabilitat de l’habitatge.
Fotografies de l’estat actual de l’habitatge

Els models dels impresos normalitzats de la sol·licitud (annex 1) i de la declaració responsable
(annex 2) es podran obtenir a l’Oficina municipal d’Habitatge (c. Amigant, núm. 5), a l’OAE i a la
pàgina web municipal.
L’Ajuntament de Manresa pot fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les
comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions
presentades.
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L’Ajuntament de Manresa, en el procés de valoració de les memòries valorades, pot sol·licitar,
per escrit o mitjançant entrevista personal, la informació complementària, les dades o les
acreditacions que consideri necessàries, així com realitzar inspeccions de l’habitatge. De no
poder-se realitzar les comprovacions o inspeccions necessàries per valorar la sol·licitud,
aquesta quedarà exclosa del procés d’adjudicació.
Un cop examinades les sol·licituds i documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases i/o no s’esmenen els defectes o adjunten els documents
preceptius, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa
l'article 68 de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El destí dels microcrèdits no podrà alterar-se, llevat que, excepcionalment, es puguin admetre
modificacions de les obres descrites en la memòria de la sol·licitud per part de la Secció
Tècnica d’Habitatge de l’OMH, sempre i quan s’aconsegueixin les condicions d’habitabilitat de
l’habitatge i no es redueixi la part del pressupost de les obres finançables per sota de l’import
del microcrèdit concedit.

10

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència, d’acord amb els principis
establerts a l’article 8 de la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions, en tot el que sigui
aplicable al règim jurídic específic dels crèdits.
Correspondrà la instrucció i la proposta de resolució del procediment de cada convocatòria i
de concessió de cada crèdit a la regidoria delegada d’habitatge.

11

FORMA D’AVALUACIÓ: COMISSIÓ TÈCNICA AVALUADORA

Les Seccions Tècnica i Jurídica de l’Oficina Municipal d’Habitatge comprovaran el compliment
dels requisits de totes les sol·licituds.
En el supòsit que les obres de rehabilitació de l’habitatge puguin interferir en el règim de
protecció pública de l’edifici, es suspendrà el procediment per tal que la Comissió Permanent
de Patrimoni de l’Ajuntament, que funciona com a ponència tècnica, emeti el seu informe, amb
caràcter previ a l’avaluació de la sol·licitud.
Les sol·licituds seran avaluades, d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei
estatal 38/2003, General de Subvencions.
Als efectes d’atorgament dels microcrèdits es tindrà en compte l’ordre de presentació de les
sol·licituds.
L’encarregada de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l’aplicació dels
criteris de concessió establerts, serà una comissió tècnica avaluadora integrada per:
-

El/la cap de la Secció Tècnica d’Habitatge (OMH)
El/la cap de la Secció Jurídica d’Habitatge (OMH)
Un tècnic del Servei d’Urbanisme
Un tècnic de FORUM, expert en obres de rehabilitació d’habitatges

Aquesta comissió tindrà la facultat de proposar la denegació de les sol·licituds que incompleixin
els requisits i condicions establertes en aquestes bases.
12

RESOLUCIÓ

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

107

Emès l’informe per part de la comissió tècnica avaluadora, el regidor delegat d’habitatge emetrà
la proposta de resolució i l’òrgan municipal competent aprovarà l’atorgament del crèdit o la seva
denegació.
Els crèdits concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en
aquestes bases, si en el termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la
concessió, no es manifesta per part dels beneficiaris la seva renúncia expressa.
La resolució d’atorgament del crèdit especificarà les condicions tècniques i econòmiques i
requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un conveni que contindrà les obligacions
mútues entre cada un dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa. S’adjunta con annex 3 el
model de conveni.
La resolució municipal d’atorgament del crèdit no allibera als beneficiaris de tramitar la
comunicació o la sol·licitud de llicència urbanística.
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de 6 mesos a partir de l’endemà de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
estatal 39/2015 i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva
publicació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 20 de la Llei estatal 38/2003.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs
de reposició davant l’òrgan municipal que hagi emès la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la seva notificació.

13

MODIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE CONCESSIÓ

L’Ajuntament de Manresa té la facultat de revisar els crèdits concedits i modificar la resolució
de concessió en el cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la
concessió del crèdit.
Els beneficiaris podran retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o
parcialment el crèdit, si ho consideren oportú.

14

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Els beneficiaris hauran de:
a) Executar les obres detallades en la memòria valorada, que han fonamentat la concessió del
crèdit, en el termini de sis mesos, a comptar des del dia següent al de la disponibilitat del
crèdit.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar pels serveis tècnics de
l’Ajuntament, així com al control financer que puguin realitzar els òrgans de control
competents.
c) Retornar els crèdits en el termini de 6 anys i en quotes mensuals segons les condicions
fixades en la resolució d’atorgament i/o en el conveni. El conveni contindrà les obligacions
mútues i establirà la quantia del préstec concedit, la periodicitat de les amortitzacions i la
forma de supervisió i seguiment de les obres per part de l’Ajuntament.
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La primera quota de devolució del crèdit es farà efectiva el primer dia del mes següent al de
la finalització del termini de 6 mesos establert per a l’execució de les obres.
El procediment de devolució dels crèdits atorgats es regularà per la normativa específica sobre
subvencions que sigui aplicable i per la legislació general tributària i de recaptació, així com per
la legislació de procediment administratiu comú i del règim local.
Les quotes de devolució del crèdit tindran la consideració d’ingressos de dret públic.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, seran responsables subsidiaris de la devolució
del crèdit els administradors o persones assimilables per les seves responsabilitats legals o
estatutàries.
La transmissió de la propietat o del dret d’us sobre l’habitatge objecte de les obres finançades,
no alliberarà als beneficiaris del crèdit de l’obligació de la seva devolució, sent el crèdit concedit
una obligació personal.

15

DISPONIBILITAT DELS MICROCRÈDITS CONCEDITS

La disponibilitat dels microcrèdits concedits es farà efectiva en el termini màxim d’un mes a
partir del dia següent al de la signatura del conveni, d’acord amb el pla de disposició de fons de
la Tresoreria municipal.

16

JUSTIFICACIÓ DELS MICROCRÈDITS

Les persones beneficiàries dels microcrèdits han de presentar a l’Ajuntament de Manresa, en el
termini màxim de 7 mesos, a comptar des de l’endemà de la disponibilitat del crèdit, el
comunicat de finalització de l’execució de les obres, justificant el compliment de la finalitat per a
la qual es va concedir el microcrèdit, mitjançant la presentació de la documentació següent:
-

Factures justificatives pagades pels beneficiaris.
Llicència d’obres o comunicació prèvia, en el seu cas.
Fotografies de les obres executades.

Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació. La Secció Tècnica de l’Oficina Municipal d’Habitatge comprovarà que les factures
presentades es corresponen amb les obres executades i s’ajusten a preus normals de mercat.
En el supòsit que les obres no poguessin iniciar-se per responsabilitat de l’Ajuntament en la
tramitació de la comunicació o sol·licitud de llicència urbanística que les obres requerissin, es
descomptarà del còmput del termini d’execució de les obres i de justificació, el temps de
tramitació municipal.
17

INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT FORÇÓS

En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases, en el corresponent
acte d’atorgament o en el conveni, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament
de subvencions previstes en la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions, en el seu
Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, en l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i en les bases generals d’atorgament de subvencions que formin part de les
bases d’execució del pressupost municipal.
El beneficiari té l’obligació de retornar íntegrament l’import del crèdit concedit, pendent de
devolució, en els casos d’incompliment següents:
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a) Si en el termini dels 7 mesos següents al dia de percepció del crèdit, no justifica
l’execució de les obres de rehabilitació.
b) Impagament de 2 quotes mensuals, encara que no siguin consecutives.
c) Si no executa les obres necessàries per aconseguir les condicions mínimes
d’habitabilitat de l’habitatge.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per a la concessió o justificació del crèdit.
e) Altres supòsits previstos en la normativa d’aplicació.
En els supòsits d’incompliment de les lletres a i b, abans d’iniciar-se el procediment de
reintegrament forçós, l’Ajuntament requerirà al prestatari el seu compliment extemporani en el
termini d’un mes. Si finalitzat aquest termini persisteix l’incompliment, s’iniciarà el procediment
de reintegrament forçós del crèdit.
Una vegada acordat el reintegrament forçós per incompliment, l’Ajuntament exigirà, per la via
recaptatòria, el reintegrament de tot l’import del crèdit pendent de devolució, més els interessos
de demora, i procedirà contra els béns i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa
l’article 38 de la Llei estatal 38/2003 i la legislació d’Hisendes Locals i General Pressupostària.

18

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i
seran tractades sobre la base de política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat
d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de
l’Ajuntament. Alhora els participants presten el seu consentiment perquè les seves dades
puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. Així mateix,
existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els
termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa.

19

PUBLICACIÓ DELS MICROCRÈDITS

L’Ajuntament i els beneficiaris donaran publicitat dels microcrèdits concedits segons les
previsions establertes en l’article 18 de la Llei estatal 38/2003, i també en els termes i
condicions establerts en la Llei estatal 19/2013, de transparència, accés a la informació pública,
i en la Llei catalana 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ANNEX 1
SOL·LICITUD D’UN MICROCRÈDIT PER A L’ARRANJAMENT D’UN HABITATGE
BUIT
1.Dades de la persona que ho sol·licita (*)
 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:

Nacionalitat:
CP:
Tel. Mòbil:

(*) En el supòsit que el microcrèdit el sol·licitin dues persones, la sol·licitud i el conveni s’adaptaran al règim
d’assumpció solidària de les obligacions que contreuen i també de la seva actuació.
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 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic
indicada en aquesta sol·licitud
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Raó social:
Adreça:
Població:
Correu electrònic per a notificacions:
Tel. Fix
Nom i cognoms del representant legal:
Número de DNI / NIE:
Tel. Fix

Núm. CIF:
CP:
Tel. Mòbil:

Tel. Mòbil:

2. Dades del microcrèdit que es sol·licita
Adreça de l’habitatge a rehabilitar:
Títol del sol·licitant sobre l’habitatge:
Obres a finançar (breu descripció de les obres que es pretenen executar):
Pressupost de les obres a executar (IVA exclòs):
Import del crèdit que es sol·licita: (màxim 12.000 € per a un o dos habitatges – s’ha de presentar una sol·licitud per cada habitatge)
Data i signatura
___________________________,____________de _________________de 201...
Signatura de la persona/representant que ho sol·licita

AJUNTAMENT DE MANRESA

Documentació que s’adjunta










Fotocòpia del DNI/NIE o CIF del sol·licitant
Fotocòpia del document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques
i del DNI/NIE de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa, si s’escau
Fotocòpia de la documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge, com a propietari o com a
usufructuari de l’habitatge
Declaració responsable del sol·licitant respecte al compliment dels requisits d’admissió, segons el model
que contenen les bases reguladores dels microcrèdits, com a annex 2
Fotocòpia de la documentació acreditativa d’altres subvencions concedides per a la mateixa finalitat
Memòria valorada de les obres objecte de la sol·licitud del crèdit (descripció i pressupost desglossat per
partides de la totalitat de les obres necessàries per aconseguir les condicions d’habitabilitat de l’habitatge,
encara que el seu cost superi el crèdit que es demana, especificant les partides d’obra per les quals es
demana el crèdit)
Fotografies de l’estat actual de l’habitatge

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos en la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer
tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA SOL.LICITUD D’UN MICROCRÈDIT
PER A L’ARRANJAMENT D’UN HABITATGE BUIT
Adreça de l’habitatge objecte de la sol·licitud del crèdit::

 Ompliu en cas de ser una persona física (*)

Nom i cognoms:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:

Nacionalitat:
CP:

(*) En el supòsit que el microcrèdit el sol·licitin dues persones, hauran de formalitzar aquesta declaració les dues
persones.

 Ompliu en cas de ser una persona jurídica

Raó social:
Adreça:
Població:

Núm. CIF:
CP:

Nom i cognoms del representant legal:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:

CP:

Actuant en nom i interès propi / en representació de l’entitat indicada a l’encapçalament, DECLARO:
-

-

l’habitatge es troba desocupat a la data de la sol·licitud del crèdit.
El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, General de
Subvencions.
El/la sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores dels microcrèdits i de la
normativa vigent d’aplicació.
El/la sol·licitant es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Manresa i no
es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei estatal 38/2003, General de
Subvencions.
El/la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta
declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del
compliment d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics expedits per les administracions públiques
competents.

I perquè així consti, signo aquesta declaració,
a .............................................., el dia ....................d.............................de 201..

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que heu d’incloure en aquest
formulari són de caràcter obligatori; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició. Les vostres dades s’incorporaran
als fitxers automatitzats i/o manuals de l’Ajuntament de Manresa únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. També us informem que podreu
exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament o a
l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.
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ANNEX 3
CONVENI REGULADOR DEL MICROCRÈDIT ATORGAT PER L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A L’ARRANJAMENT D’UN HABITATGE BUIT

A Manresa, el ___ de _________ de 201....

REUNITS
D’una part, el senyor Valentí Junyent i Torras, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa,
I de l’altra, el/la senyor/a ....., amb DNI / NIE ......, domiciliat a................
INTERVENEN
El senyor Valentí Junyent i Torras, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça Major, núm. 1, i NIF P-0811200-E, assistit
pel secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis González Leal. que dona fe de
l’atorgament, en exercici de l’atribució legal que li confereix l’art. 3, apartat 2, lletra i, del RD
128/2018.

El/La senyor/a (*).................................., en nom i interès propi/ en la seva qualitat de
representant de l’entitat ...................................., amb domicili social al carrer ............... de
............... i CIF ............., d’ara en endavant el beneficiari. Es troba facultat per a l’atorgament
d’aquest acte en virtut de.......
(*) En el supòsit que el microcrèdit l’hagin sol·licitat dues persones, el conveni s’adaptarà al
règim d’assumpció solidària de les obligacions que contreuen i també de la seva actuació.

MANIFESTEN
I.

L’Ajuntament de Manresa té la voluntat de concedir microcrèdits, sense interès, per a les
obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits, situats dins
del municipi de Manresa

II.

L’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària de ............., va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de microcrèdits a petits propietaris per a l’arranjament
d’habitatges buits, publicades ...........

III.

El Regidor ..........................................., per resolució núm........de .............., va aprovar la
convocatòria per a la concessió dels microcrèdits, publicada ............

IV.

En data ................ (R.E. núm. ..................) el beneficiari ha presentat sol·licitud per
participar en la convocatòria de concessió de microcrèdits per a l’arranjament de
l’habitatge situat al c/ .......................... i ha sol·licitat un crèdit, sense interès, per un import
de .............€, amb destí a l’execució d’obres valorades en .............€

V.

Una vegada avaluada la sol·licitud presentada, s’ha constatat que compleix tots els
requisits necessaris, d’acord amb l’ordre de presentació i amb els criteris establerts en les
bases.

VI. Mitjançant resolució del regidor .................................................. núm.......,de data
................., li ha estat atorgat a .............................., un crèdit per un import de .................
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euros, per a l’execució de les obres detallades en la resolució, a l’habitatge situat al c/
......................................... i amb càrrec a l’aplicació pressupostària ...............del
pressupost municipal de 20...
VII. La base 12 de les bases reguladores d’aquests microcrèdits estableix la necessitat de
formalitzar l’atorgament del crèdit mitjançant un conveni que contingui les obligacions
mútues entre el beneficiari i l’Ajuntament de Manresa.
VIII. Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei estatal 9/2017, de Contractes
del Sector Públic, d’acord amb l’establert a l’article 6.2 d’aquest text legal.
Per això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat jurídica i d’obrar, s’obliguen al compliment
dels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’atorgament i devolució del crèdit, sense
interès, atorgat per l’Ajuntament de Manresa, mitjançant resolució del regidor
................................................................. núm..... de data ......, per un import de ...............€ a
favor de ............................................., per a portar a terme les obres d’arranjament de
l’habitatge situat al c/ ..........................
Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària ........ del pressupost municipal.

Segon. Obligacions
L’Ajuntament de Manresa formalitza l’atorgament i el/la Sr./a.................... formalitza l’acceptació
del crèdit, sense interès, per un import total de .................€., obligant-se a aplicar aquesta
quantitat a l’execució de les obres que es descriuen a continuació i a retornar-lo d’acord amb
les condicions establertes en aquest conveni.
OBRES OBJECTE DEL CRÈDIT
. descripció:

. termini d’execució: sis mesos, a comptar des del dia següent al de la disponibilitat del crèdit.

Tercer. Condicions econòmiques
1. Import del crèdit atorgat: ________ €
2. Interès nominal anual: 0% (TAE: 0%)
3. Disponibilitat del crèdit:
- el crèdit concedit es farà efectiu en el termini màxim d’un mes a partir del dia següent
al de la signatura del conveni, d’acord amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria
municipal.
- el crèdit es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte bancari del
beneficiari, obert a l’entitat bancaria ........................................................., amb el núm.
IBAN..................................................................... -s’adjunta com annex núm. 1 la
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domiciliació bancària, per a l’ingrés del crèdit i el cobrament de les quotes
d’amortització, amb validació de l’entitat bancaria de la titularitat del compte (admetentse el document bancari d’identificació telemàtica de la titularitat)
4. Termini total d’amortització: 6 anys (que equival a 72 mesos)
5. Periodicitat de les quotes d’amortització: mensual
6. Import de cada quota mensual: _________ €
7. Data pagament primera quota: la primera quota de devolució del crèdit es farà efectiva
el primer dia del mes següent al de la finalització del termini de 6 mesos establert per a
l’execució de les obres finançades.
Quart. Finalitat
El crèdit, sense interès, haurà de destinar-se íntegrament a abonar les despeses que tinguin
relació directe amb les obres a executar, no excloses del finançament per les bases
reguladores dels microcrèdits.

Cinquè. Forma de devolució
El beneficiari es compromet a retornar a l’Ajuntament de Manresa la quantitat prestada en el
termini de 6 anys, a comptar des del primer dia del mes següent al de la finalització del termini
de 6 mesos establert per a l’execució de les obres finançades, com s’estableix al pacte tercer.
La forma de devolució serà mitjançant càrrecs bancaris mensuals domiciliats en el compte
bancari del beneficiari, obert a l’entitat bancària ........................................................., amb el
núm. IBAN ....................................................................., d’acord amb la domiciliació bancària
que forma part d’aquest conveni, com annex núm. 1. Aquests càrrecs bancaris mensuals seran
d’un import de ............ € cadascun.
S’entén per lloc de compliment de l’obligació el domicili de l’Ajuntament de Manresa, en la seva
condició de subjecte concedent del crèdit, sense que la domiciliació bancaria o altre sistema de
pagament que pogués admetre’s ho pugui modificar.
Sisè. Justificació
El beneficiari es compromet a justificar davant l’Ajuntament de Manresa el compliment dels
requisits i condicions de la concessió del crèdit i la realització de les obres que té per objecte.
A aquests efectes, en el termini màxim de 7 mesos a comptar des de l’endemà de la percepció
efectiva del crèdit, el beneficiari haurà de presentar, a l’Oficina Municipal d’Habitatge, el
comunicat final de l’execució de les obres, acompanyat de la documentació següent:
-

Factures justificatives pagades pel beneficiari
Llicència d’obres o comunicació prèvia, en el seu cas
Fotografies de les obres executades

Tota aquesta documentació haurà de presentar-se en format original i fotocòpia per a la seva
verificació.
Setè. Condicions de seguiment
El beneficiari es compromet durant la vigència d’aquests acords, a facilitar a l’Ajuntament de
Manresa tota aquella informació i documentació que li sigui requerida relativa a l’execució de
les obres, autoritzant la inspecció de l’edifici i de l’habitatge.
Així mateix es compromet a adoptar les recomanacions que se li indiquin des de l’Ajuntament.
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El seguiment d’aquestes obres es realitzarà mitjançant personal tècnic de l’Ajuntament que
vetllarà pel compliment d’aquests acords, l’execució de les obres i el control dels ingressos a
efectuar per la persona beneficiària.
Vuitè. Amortització anticipada voluntària del crèdit
El beneficiari podrà amortitzar anticipadament el crèdit concedit.
Davant l’amortització parcial anticipada del crèdit, el beneficiari podrà optar entre la reducció
del termini total o la reducció de la quota mensual en relació a la quantitat que quedi pendent.
Aquestes amortitzacions no meritaran cap comissió de cancel·lació anticipada.
Novè. Reintegrament anticipat forçós del crèdit per incompliment
En cas d’incompliment de les condicions establertes en les bases, en la resolució d’atorgament
i en aquest conveni i, sense perjudici de l’aplicació directe de les causes de reintegrament
establertes en l’article 37 de la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions, en el seu
Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006 i en l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament l’import concedit, en els
casos següents:
a) Si en el termini dels 7 mesos següents al dia de percepció del crèdit, no justifica
l’execució de les obres de rehabilitació.
b) Impagament de 2 quotes mensuals, encara que no siguin consecutives.
c) Si executa obres diferents de les contemplades en la memòria valorada per a les quals
es va atorgar el crèdit.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per a la concessió o justificació del crèdit
e) Altres supòsits previstos en la normativa d’aplicació.
En els supòsits d’incompliment de les lletres a i b, abans d’iniciar-se el procediment de
reintegrament forçós, l’Ajuntament requerirà al prestatari el seu compliment extemporani en el
termini d’un mes. Si finalitzat aquest termini persisteix l’incompliment, s’iniciarà el procediment
de reintegrament forçós del crèdit.
L’Ajuntament de Manresa exigirà el reintegrament total de l’import del crèdit pendent de
devolució davant l’incompliment, més els interessos de demora, d’acord amb el que disposa
l’article 38 de la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
En cas que, una vegada adoptada la resolució de declaració de l’incompliment i
reintegrament forçós, aquest no pogués pagar-se d’un sol cop, caldrà peticionar el
pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un aval bancari de l’import íntegre.
condicions d’autorització del fraccionament del reintegrament forçós es regularan
Reglament General de Recaptació.

del
seu
Les
pel

El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
estatal 58/2003, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es procedirà per la
via de compensació o de constrenyiment, d’acord amb el Reglament General de Recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors o les persones assimilables per les seves responsabilitats legals o estatutàries.
Desè. Durada
Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i finalitzarà una vegada el
beneficiari hagi retornat a l’Ajuntament la totalitat del crèdit.
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Onzè. Responsabilitat
Del conjunt de les obligacions assumides, el beneficiari en respon il·limitadament amb tots els
seus béns presents i futurs.
Dotzè. Causes d’extinció
Aquest conveni es pot extingir per les següents causes:
 Devolució anticipada del crèdit
 Per mutu acord de les parts.
 Per incompliment manifest d’una de les parts signants.
 Impossibilitat sobrevinguda de l’objecte del conveni
 Per qualsevol de les causes establertes a la llei.
Tretzè. Protecció de dades personals
La persona beneficiaria i les persones sota signants autoritzen a l’Ajuntament de Manresa a
incorporar les seves dades personals als fitxers informatitzats dels que l’Ajuntament de
Manresa és responsable, i que tindran com a finalitat el control i registre de les operacions al
seu nom, i en general la correspondència i la relació obligacional contreta.
Catorzè. Publicitat del crèdit concedit
La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) opera com a sistema nacional de
publicitat de subvencions i a aquests efectes l’Ajuntament haurà de remetre a la BDNS la
informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de crèdits, sense interès,
recaigudes.
La persona beneficiària haurà de donar publicitat del crèdit concedit en els termes i condicions
establerts a la Llei estatal 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; així com a la Llei catalana 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Quinzè. Notificació
La persona sota signant designa com a domicili per a tot tipus de notificacions, requeriments o
citacions, incloses les judicials, el que consta com a domicili en aquest conveni o l’adreça
electrònica designada en la sol·licitud per a la notificació a través de mitjans electrònics,
excepte en casos de modificació, sempre que hagi estat comunicada de manera fefaent a
l’Ajuntament de Manresa.
Així mateix, les notificacions i els requeriments de l’Ajuntament de Manresa a les persones que,
d’acord amb l’article 14 de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estan obligades a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració, es practicaran a través de mitjans electrònics.
Setzè. Interpretació
L’Ajuntament de Manresa es reserva la prerrogativa d’interpretar els pactes d’aquest conveni i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Dissetè. Règim jurídic
Aquest crèdit té naturalesa jurídica pública, definit com a crèdit a concedir per l’Administració
Pública a particulars, sense interès, sotmès al règim jurídic que estableix la Disposició
Addicional Sexta de la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
En tot allò no previst en aquest conveni s’aplicaran directament les bases reguladores de
l’atorgament dels microcrèdits, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions que formin part de les bases
d’execució del pressupost municipal, la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions, el seu
Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, i la resta de fons jurídiques aplicables a les
actuacions de foment de l’Administració Local.
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Divuitè. Jurisdicció
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
El beneficiari es sotmet voluntàriament a la jurisdicció competent al municipi de Manresa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i data que figuren a l’encapçalament.”

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=4433.0
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 2 GMCs) i 7 abstencions (4 GMPSC-CP i 3 GM
Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

7.-

PROPOSICIONS

7.1.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per reclamar el pagament
de l’IBI en béns immobles de titularitat de l’església catòlica i d’altres
confessions religioses.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal Fem Manresa, de 14 d’octubre
2019, que es transcriu a continuació.
“Atès que el pressupost del que disposa l’Ajuntament és insuficient per cobrir les
necessitats socials de les persones que viuen a la ciutat, i que la fiscalitat ha de ser el
principal instrument de redistribució econòmica i social dels poders públics.
Atès que necessitem un sistema fiscal més progressiu, redistributiu, igualitari i que
generi els recursos suficients per a prestar i sostenir els serveis públics fonamentals
que demanda la ciutadania.
Atès que l’Impost sobre els Béns Immobles és una de les principals fonts d’ingressos
d’aquest Ajuntament.
Atès que l’article 62 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’impost
sobre els béns immobles (IBI), en el seu apartat c, estableix que estaran exempts “els
de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord amb la Santa Seu sobre
Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords
de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa l’article 16 de la Constitució
Espanyola.”
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Atès que inicialment aquesta exempció legal només estava referenciada per finalitats
relacionades amb el culte religiós, el cert és que s’ha realitzat una aplicació extensiva,
gaudint de l’esmentada exempció no només temples i capelles, sinó residències,
oficines, seminaris, convents, habitatges, locals comercials de tot tipus, places
d’aparcaments, escoles de negocis, centres universitaris, solars i un llarg etcètera.
Atès que, de les diferents confessions, especialment l’Església Catòlica és una de les
propietàries immobiliàries més importants del país amb un gran nombre de finques,
edificis i d’altres propietats i que es calcula que es podria recaptar al voltant d’uns
3.000 milions d’euros amb la recaptació de l’IBI a aquesta institució arreu de l’Estat
Espanyol. Tot i que desconeixem la quantitat exacta que representaria per la ciutat de
Manresa, de ben segur que aquesta contribuiria a minvar l’estrès de les arques
municipals, un fet que considerem altament positiu.
Atès que aquestes institucions religioses reben la prestació de serveis per part del
nostre Ajuntament en igualtat de condicions que la resta de manresanes i manresans
que sí es troben obligades al pagament de l’IBI i que aquest privilegi representa un
greuge comparatiu per la resta de ciutadans i entitats de la ciutat.
Atès que l’esperit de la moció no és el de constituir cap atac a les creences religioses
de ningú, sinó que pretén remarcar que una de les raons, encertades, de ser dels
estats moderns és la separació entre afers públics i afers privats (com la religió), i que
entenem que aquests afers privats no haurien de condicionar les lleis.
Per tot això, Fem Manresa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Elaborar un cens de béns immobles rústics i urbans que estiguin censats i
registrats a nom de l’Església catòlica i d’altres confessions religioses.
SEGON.- Enviar rebut de cobrament de l’IBI corresponent a totes les finques que
constin en l’anterior registre que no siguin espais de culte en l’exercici 2020.”
El secretari exposa l’esmena dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM a la
proposició 7.1 del Grup Municipal Fem Manresa per a reclamar el pagament de l’IBI en
béns immobles de titularitat de l’església catòlica i d’altres confessions religioses, que
es transcriu a continuació:
“Els grups municipals que signen aquesta esmena proposen:
a) Substituir el segon acord pel següent:
SEGON.- Estudiar quins béns tenen l’Església catòlica i altres confessions religioses a
Manresa que no estan exempts d’IBI perquè obtenen beneficis fruit d’una activitat
econòmica i estan subjectes a l’Impost de Societats”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=5090.0
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena dels Grups Municipals de Fem Manresa,
ERC i JxM, a la proposició 7.1 del Grup Municipal de Fem Manresa, i el Ple
l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.1 del Grup Municipal de Fem Manresa,
amb l’esmena incorporada, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres, i
per tant, es declara acordat el següent:
“Atès que el pressupost del que disposa l’Ajuntament és insuficient per cobrir les
necessitats socials de les persones que viuen a la ciutat, i que la fiscalitat ha de ser el
principal instrument de redistribució econòmica i social dels poders públics.
Atès que necessitem un sistema fiscal més progressiu, redistributiu, igualitari i que
generi els recursos suficients per a prestar i sostenir els serveis públics fonamentals
que demanda la ciutadania.
Atès que l’Impost sobre els Béns Immobles és una de les principals fonts d’ingressos
d’aquest Ajuntament.
Atès que l’article 62 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’impost
sobre els béns immobles (IBI), en el seu apartat c, estableix que estaran exempts “els
de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord amb la Santa Seu sobre
Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords
de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa l’article 16 de la Constitució
Espanyola.”
Atès que inicialment aquesta exempció legal només estava referenciada per finalitats
relacionades amb el culte religiós, el cert és que s’ha realitzat una aplicació extensiva,
gaudint de l’esmentada exempció no només temples i capelles, sinó residències,
oficines, seminaris, convents, habitatges, locals comercials de tot tipus, places
d’aparcaments, escoles de negocis, centres universitaris, solars i un llarg etcètera.
Atès que, de les diferents confessions, especialment l’Església Catòlica és una de les
propietàries immobiliàries més importants del país amb un gran nombre de finques,
edificis i d’altres propietats i que es calcula que es podria recaptar al voltant d’uns
3.000 milions d’euros amb la recaptació de l’IBI a aquesta institució arreu de l’Estat
Espanyol. Tot i que desconeixem la quantitat exacta que representaria per la ciutat de
Manresa, de ben segur que aquesta contribuiria a minvar l’estrès de les arques
municipals, un fet que considerem altament positiu.
Atès que aquestes institucions religioses reben la prestació de serveis per part del
nostre Ajuntament en igualtat de condicions que la resta de manresanes i manresans
que sí es troben obligades al pagament de l’IBI i que aquest privilegi representa un
greuge comparatiu per la resta de ciutadans i entitats de la ciutat.
Atès que l’esperit de la moció no és el de constituir cap atac a les creences religioses
de ningú, sinó que pretén remarcar que una de les raons, encertades, de ser dels
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estats moderns és la separació entre afers públics i afers privats (com la religió), i que
entenem que aquests afers privats no haurien de condicionar les lleis.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Elaborar un cens de béns immobles rústics i urbans que estiguin censats i
registrats a nom de l’Església catòlica i d’altres confessions religioses.
SEGON.- Estudiar quins béns tenen l’Església catòlica i altres confessions religioses a
Manresa que no estan exempts d’IBI perquè obtenen beneficis fruit d’una activitat
econòmica i estan subjectes a l’Impost de Societats.”
7.2.-

Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa en suport a Rojava i en
defensa de la pau a Orient Mitjà.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal Fem Manresa, de 14 d’octubre
2019, que es transcriu a continuació.
“El territori de Rojava, al Kurdistan, està format per tres cantons: Efrîn, Kobani i Cizîrê
(Jazira). En aquests cantons, a partir del confederalisme democràtic, el poble kurd ha
aconseguit, enmig d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic, construir un
model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós enmig d’un
Orient Mitjà en plena guerra. Precisament aquest moviment ha estat estat clau al
Kurdistan per acabar amb el feixisme que representava Estat Islàmic
A principis d'octubre de 2019, l'Estat turc, saltant-se totes les normes del dret
internacional, ha començat a perpetrar atacs militars contra el Kurdistan occidental i
una campanya de bombardejos indiscriminats que estan provocant un preocupant
nombre morts i ferits entre la població civil. A més, el Comitè Internacional de Rescat
estima que aquesta operació de l'Estat turc, autoanomenada “Font de Pau”, pot
provocar més de 300.000 refugiats i més de cinc milions de persones civils es troben
amenaçades pel terror de la guerra perpetrada per l'Estat turc.
En els darrers dies, diversos estats europeus com Alemanya, els Països Baixos,
Suècia o Finlàndia han aprovat resolucions on rebutgen aquests atacs i la violació de
la legislació internacional que suposen, a més d'impulsar embargaments d'armament
al govern turc. En canvi, l'Estat espanyol no només continua subministrant armament
per perpetrar aquests atacs, sinó que a més ha mostrat a través de la seva diplomàcia
suport públic a aquesta ofensiva militar de l'Estat turc. L'Institut Internacional d'Estudis
per a la Pau d'Estocolm calcula que en els darrers anys l'Estat espanyol ha venut
armament a Turquia per un valor de més de 729 milions d'euros.
Manresa i la societat catalana es caracteritzen per valors com la no-violència a l'hora
d'afrontar els conflictes; així com una profunda aposta per la pau i per rebutjar la
guerra com a forma d'abordar les tensions i interessos de caire polític.
És per tot això, que el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Mostrar el suport del nostre Ajuntament a la regió kurda de Rojava i al seu
model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós.
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SEGON.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament a la ingerència de l’Estat turc a Síria i la
intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.
TERCER.- Exigir al govern de l'Estat espanyol que retiri el seu suport a l'Estat turc i a
aquesta ofensiva bèl·lica, demani al govern turc la retirada immediata de les seves
tropes i impulsi sancions en la línia dels altres països europeus.
QUART.- Comunicar aquests acords al consolat de Turquia a Barcelona; al Ministeri
d'Assumptes Exteriors i Cooperació de l'Estat espanyol; al President de l'Estat
espanyol; al President de la Generalitat de Catalunya; al Departament d'Acció Exterior
de la Generalitat de Catalunya; a l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament; a la Red Española de Immigración y Ayuda al Refugiado; així com
a entitats del nostre municipi que tinguin relació amb aquesta qüestió.”
El secretari exposa l’esmena dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM a la
proposició 7.2 del Grup Municipal Fem Manresa en suport a Rojava i en defensa de la
pau a Orient Mitjà, que es transcriu a continuació:
“Els grups municipals que signen aquesta esmena proposen:
a) Modificar el primer acord, que quedaria amb el redactat següent:
“PRIMER.- Mostrar el suport del nostre Ajuntament a la regió kurda de Rojava i al seu
dret a l’autodeterminació com a única garantia per mantenir el seu model social i polític
democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós.”
b) Convertir el quart acord en el sisè.
c) Afegir dos nous acords:
“QUART.- Reclamar a l’Estat espanyol l’immediat embargament de la venda d’armes
de la indústria espanyola a Turquia i que apliqui sancions econòmiques com ja han
realitzat diferents països nòrdics, com a mostra del rebuig de la vulneració de drets i
del patiment que està provocant a la població civil desprotegida, víctima dels
conflictes.”
“CINQUÈ.- Instar a l’estat espanyol a què es comprometi amb la reducció progressiva
del pressupost de defensa que no ha deixat d’augmentar els darrers anys, contribuint a
un relat de militarització de la seguretat i de la resolució dels conflictes només basada
en la força i la repressió. Per contra, exigim que els recursos es destinin a enfortir la
cultura de la no violència i del diàleg reforçant les activitats educatives i les polítiques
actives d’acollida i reforç de societat inclusives”.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=6080.0
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena dels Grups Municipals de Fem Manresa,
ERC i JxM, a la proposició 7.2 del Grup Municipal de Fem Manresa, i el Ple
l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 3 GM Fem Manresa), 2 vots
negatius (2 GMCs) i 4 abstencions (4 GMPSC-CP).
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2 del Grup Municipal de Fem Manresa,
amb l’esmena incorporada, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMERC, 8
GMJxM i 3 GM Fem Manresa), 2 vots negatius (2 GMCs) i 4 abstencions (4
GMPSC-CP), i per tant, es declara acordat el següent:
“El territori de Rojava, al Kurdistan, està format per tres cantons: Efrîn, Kobani i Cizîrê
(Jazira). En aquests cantons, a partir del confederalisme democràtic, el poble kurd ha
aconseguit, enmig d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic, construir un
model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós enmig d’un
Orient Mitjà en plena guerra. Precisament aquest moviment ha estat estat clau al
Kurdistan per acabar amb el feixisme que representava Estat Islàmic
A principis d'octubre de 2019, l'Estat turc, saltant-se totes les normes del dret
internacional, ha començat a perpetrar atacs militars contra el Kurdistan occidental i
una campanya de bombardejos indiscriminats que estan provocant un preocupant
nombre morts i ferits entre la població civil. A més, el Comitè Internacional de Rescat
estima que aquesta operació de l'Estat turc, autoanomenada “Font de Pau”, pot
provocar més de 300.000 refugiats i més de cinc milions de persones civils es troben
amenaçades pel terror de la guerra perpetrada per l'Estat turc.
En els darrers dies, diversos estats europeus com Alemanya, els Països Baixos,
Suècia o Finlàndia han aprovat resolucions on rebutgen aquests atacs i la violació de
la legislació internacional que suposen, a més d'impulsar embargaments d'armament
al govern turc. En canvi, l'Estat espanyol no només continua subministrant armament
per perpetrar aquests atacs, sinó que a més ha mostrat a través de la seva diplomàcia
suport públic a aquesta ofensiva militar de l'Estat turc. L'Institut Internacional d'Estudis
per a la Pau d'Estocolm calcula que en els darrers anys l'Estat espanyol ha venut
armament a Turquia per un valor de més de 729 milions d'euros.
Manresa i la societat catalana es caracteritzen per valors com la no-violència a l'hora
d'afrontar els conflictes; així com una profunda aposta per la pau i per rebutjar la
guerra com a forma d'abordar les tensions i interessos de caire polític.
És per tot això, que el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Mostrar el suport del nostre Ajuntament a la regió kurda de Rojava i al seu
dret a l’autodeterminació com a única garantia per mantenir el seu model social i polític
democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós.
SEGON.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament a la ingerència de l’Estat turc a Síria i la
intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.
TERCER.- Exigir al govern de l'Estat espanyol que retiri el seu suport a l'Estat turc i a
aquesta ofensiva bèl·lica, demani al govern turc la retirada immediata de les seves
tropes i impulsi sancions en la línia dels altres països europeus.
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QUART.- Reclamar a l’Estat espanyol l’immediat embargament de la venda d’armes
de la indústria espanyola a Turquia i que apliqui sancions econòmiques com ja han
realitzat diferents països nòrdics, com a mostra del rebuig de la vulneració de drets i
del patiment que està provocant a la població civil desprotegida, víctima dels
conflictes.
CINQUÈ. Instar a l’estat espanyol a què es comprometi amb la reducció progressiva
del pressupost de defensa que no ha deixat d’augmentar els darrers anys, contribuint a
un relat de militarització de la seguretat i de la resolució dels conflictes només basada
en la força i la repressió. Per contra, exigim que els recursos es destinin a enfortir la
cultura de la no violència i del diàleg reforçant les activitats educatives i les polítiques
actives d’acollida i reforç de societat inclusives.
SISÈ.- Comunicar aquests acords al consolat de Turquia a Barcelona; al Ministeri
d'Assumptes Exteriors i Cooperació de l'Estat espanyol; al President de l'Estat
espanyol; al President de la Generalitat de Catalunya; al Departament d'Acció Exterior
de la Generalitat de Catalunya; a l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament; a la Red Española de Immigración y Ayuda al Refugiado; així com
a entitats del nostre municipi que tinguin relació amb aquesta qüestió.”
7.3.-

Proposició del Grup Municipal de Cs sobre implementació de càmeres de
videovigilància.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Cs, de 14 d’octubre 2019, que
es transcriu a continuació.
“Debido a que, la ciudad de Manresa nunca se ha caracterizado por tener grandes
problemas de seguridad ciudadana hasta la actualidad.
En consecuencia a que, la ciudad tiene una insuficiencia de números de efectivos
policiales.
Dado a que, la crecida de la inseguridad ciudadana en Manresa ha adoptado una línea
creciente y preocupante para la ciudad y sus ciudadanos.
En virtud que, las calles con mayor afluencia de peatones y vehículos de la ciudad se
han vuelto más inseguras.
En consecuencia que, las conductas incívicas se han hecho más visibles y constantes
en la ciudad.
En vista que, la inseguridad en distintos barrios es más evidente.
Debido a que, la seguridad ciudadana, tiene que ser uno de los pilares de esta ciudad.
Por los motivos señalados anteriormente, esta moción tiene unos objetivos muy claros
y concisos, queremos impulsar un sistema de video vigilancia para acabar con la
tendencia creciente de la inseguridad en la ciudad; proporcionar más seguridad a
todos los ciudadanos /as de Manresa; disminuir mediante el efecto disuasorio de
cámaras las conductas incívicas, que se producen en la ciudad. Por último, ayudar al
ciudadano/a que haya sido víctima de actividades ilícitas o conductas incívicas.
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Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos Manresa solicita al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Analizar los puntos de inseguridad tanto vial como ciudadana para la
implementación de las cámaras de vídeo vigilancia.
SEGUNDO: Creación de un sistema de video vigilancia para proporcionar mayor
seguridad a los ciudadanos/as de Manresa. Dicha implantación deberá estar de
acorde a la Ley Orgánica 4/1997 de Protección Civil que regula la utilización de las
cámaras de video vigilancia en lugares públicos y cumplir con los requisitos de la Ley
de Protección de Datos que estipula la Agencia Española de Protección de Datos a
través del Reglamento General de Protección de Datos. Respetando así todo derecho
de privacidad e intimidad del ciudadano/a.
TERCERO: Dicho instrumento, no debe ser un fondo recaudatorio, sino un instrumento
para proporcionar mayor seguridad al ciudadano/a.
CUARTO: La implementación de este sistema debe hacerse de la mano de los
cuerpos de seguridad del municipio, para que pueda cumplir su función de forma
eficaz en los lugares necesarios.
QUINTO: El control del sistema debe ser gestionado y supervisado por el cuerpo de la
guardia urbana de Manresa, y ser utilizado y/o consultado en los casos necesarios.”
L’alcalde informa el Grup Municipal de Cs ha retirat la proposició 7.3 atès que l’equip
de govern s’ha compromès a treballar-la conjuntament en una nova proposició.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=7304.0

7.4.-

Proposició del Grup Municipal de Cs de condemna de la violència i el
terrorisme en democràcia.-

El secretari exposa la proposició del Grup Municipal de Cs, de 14 d’octubre 2019, que
es transcriu a continuació.
“En los últimas días se han puesto de manifiesto una serie de investigaciones
ordenadas por la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones centradas en
las acciones violentas que presuntamente estarían preparando una serie de personas
relacionadas con el mundo radical independentista y los denominados CDR (Comités
de Defensa de la República) coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1
de octubre de 2017 y la cercanía de las sentencias judiciales a los líderes políticos
independentistas presos y de entidades independentistas.
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Unas operaciones que han sido ejecutadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado (FCSE), y en concreto por la Guardia Civil, después de varios meses de
investigación y que presuntamente han conseguido evitar que estas acciones violentas
se llevaran a cabo produciendo males mayores. En contraposición, las formaciones
independentistas han pedido la retirada de la presencia de la Guardia Civil de
Cataluña, en un acto más de gran irresponsabilidad ante la situación actual de falta de
convivencia que se vive en Cataluña. Actualmente, la presencia de las FCSE en
Cataluña es absolutamente necesaria y conveniente, tal y como se ha demostrado con
la ejecución de la Operación Judas. Es inconcebible el acoso que recibe la Guardia
Civil en Cataluña por parte de las fuerzas independentistas y su entorno, poniendo en
riesgo y mermando la seguridad y la convivencia de todos los catalanes.
Desde las instituciones democráticas que emanan directamente de la Constitución
Española, como el Parlament de Cataluña, Diputaciones Provinciales, Consejos
Comarcales y Ayuntamientos, estamos asistiendo por parte de los partidos
separatistas a la aprobación de resoluciones expresamente declaradas ilegales por el
Tribunal Constitucional y de mociones que superan con creces las competencias de
estos organismos y que atentan directamente contra el Estado de Derecho y la
democracia.
Muchos de estos actos antidemocráticos realizados desde las propias instituciones
son una consecuencia de la realización y formalización de una serie de pactos de
gobierno entre algunas formaciones políticas presuntamente constitucionalistas con
los partidos independentistas, consecuencia del resultado de las últimas elecciones
municipales celebradas el pasado mes de mayo y de la consiguiente constitución de
los Consejos Comarcales y las Diputaciones Provinciales. Muchos de estos pactos
podrían haberse evitado y haber dejado a estas formaciones independentistas sin
muchas cuotas de poder de las que disfrutan en la actualidad.
Nuestro objetivo como representantes públicos es el de defender a todos aquellos
catalanes que se sienten amenazados frente a los que con sus actitudes y hechos
alientan y aplauden a los presuntamente terroristas. Como representantes de la
sociedad, escogidos democráticamente a través de las urnas, tenemos que estar del
lado de aquellos que defienden sus derechos y libertades frente a aquellos que
pretenden imponer su modelo de sociedad por la fuerza y de forma totalitaria.
Desde los partidos independentistas y de la izquierda radical se está produciendo un
blanqueamiento y lavado de imagen de líderes procedentes del terrorismo, algunos de
ellos condenados por estas causas o por haber cometido atentados y asesinatos, con
el consiguiente ejemplo negativo para el conjunto de la sociedad, a través de este
supuesto liderazgo moral de aquellos que quieren imponer sus ideas totalitarias a
través del terror, sin mostrar ningún respeto por la vida humana y sin mostrar ningún
tipo de arrepentimiento por estos hechos al no haber pedido perdón nunca por ello.
El ensalzamiento de estos líderes políticos procedentes del entorno del terrorismo
supone y constituye un blanqueamiento de la violencia y de los métodos terroristas, de
la misma manera que lo constituyen la realización y firma de pactos con estas
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organizaciones y formaciones políticas que no han condenado el terrorismo y se
niegan a hacerlo, o incluso, los jalean o alientan en las instituciones democráticas o
fuera de ellas. Estas actitudes y hechos suponen una denigración y una falta de
respeto de la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familiares. Estas
actitudes y hechos recuerdan al régimen del terror, opresión y de profundas heridas
que dejó el terrorismo en la sociedad vasca y española durante tantos años, y que de
ninguna manera ni modo podemos permitir que se instale y se normalice en Cataluña,
siendo una responsabilidad de los representantes públicos y del conjunto de la
sociedad.
Por todo ello, el GMCs
siguientes acuerdos:

insta al Ayuntamiento de Manresa a la adopción de los

1- Declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos en democracia
para alcanzar objetivos políticos y proclamar que el deber de todos los
demócratas es el de condenar su uso con independencia de las circunstancias.
2- Rechazar el acoso que está recibiendo la Guardia Civil en Cataluña por parte
de las fuerzas independentistas y agradecer la labor que realiza garantizando
la seguridad y la convivencia de todos los catalanes.
3- Condenar la irresponsable actitud de algunos políticos que persisten en buscar
la división, la radicalización y el cuestionamiento de las instituciones del Estado
y de la vigencia del Estado democrático de Derecho.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=7386.0
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4 del Grup Municipal de Cs, i el Ple la
rebutja per 2 vots afirmatius (2 GMCs) i 23 vots negatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4
GMPSC-C i 3 GM Fem Manresa).
7.5.-

Proposició dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM per
controlar la proliferació de les apostes online i cases de joc, i prendre
mesures de prevenció davant la ludopatia.-

El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM,
de 14 d’octubre 2019, que es transcriu a continuació.
“Atès que d'uns anys ençà han proliferat els anuncis de televisió, ràdio, premsa
escrita, xarxes socials, etc. de cases d'apostes esportives online.
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Atès que actualment hi ha 1.472.000 usuaris actius a les cases d'apostes, segons el
darrer Informe Trimestral del Mercat del Joc Online, unes 2,5 vegades més que en el
mateix període de fa 5 anys.
Atès que els operadors d'apostes es gasten més de 170 milions d'euros en
promocionar-se, moltes vegades en horari infantil, per tal d'incentivar que la gent
aposti.
Atès que el joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus
comportamental en les classificacions mèdiques i psicològiques, i que consisteix en la
pèrdua del control del comportament en relació al joc que es caracteritza per tenir
greus conseqüències per a les persones: problemes familiars, acadèmics, laborals,
econòmics, socials i/o legals associats al joc.
Atès que el 40% dels casos de ludopatia es desenvolupen en menors d’edat.
Atès que els operadors d'apostes tempten els col·lectius més desafavorits, els quals
normalment no poden accedir a ocupació estable tenint en compte el nivell d'atur i
treball precari, perquè arrisquin les seves rendes guanyades amb prou feina.
Atès que en els barris amb rendes més baixes sigui on les cases d'apostes provoquen
més estralls.
Proposem els següents
ACORDS
PRIMER: Declarar el rebuig de l’Ajuntament de Manresa a la proliferació
descontrolada de cases d’apostes i a les campanyes publicitàries que intenten
promoure-les i normalitzar-les.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a prohibir les
terminals d’apostes esportives a sales de joc, bingos i casinos.
TERCER: Estudiar i revisar les ordenances pertinents per tal d’introduir les màximes
limitacions urbanístiques possibles a la implantació de locals d’apostes a tot el
municipi, així com impedir que els establiments puguin tenir cartellera visible des de la
via pública que fomenti el joc i les apostes.
QUART: Assegurar l’eliminació de qualsevol cartellera del mobiliari urbà d’aquest tipus
d’establiments.
CINQUÈ.- Dotar els equipaments municipals més freqüentats per joves de material i
recursos enfocats a combatre les apostes i detectar conductes de risc entre els joves.
SISÈ: Impulsar i coordinar una campanya enfocada al jovent als centres escolars i
centres esportius en contra de les apostes esportives en línia i de les cases d’apostes.
SETÈ: Instar tots als equips, clubs, entitats esportives locals i els seus jugadors,
entrenadors i personal tècnic, sempre que sigui possible, a col·laborar perquè no
s'identifiqui l'esport amb les apostes i el joc online, assumint la seva responsabilitat
social, eliminant la publicitat de les cases d'apostes, posant en marxa campanyes de
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conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni patrocinar entitats esportives
que facin publicitat de les cases d'apostes.
VUITÈ: Reforçar la formació de la Policia Local de manera que es familiaritzi amb les
infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc, particularment en
l'accés de menors d'edat, persones incapacitades legals i persones amb l'accés al joc
legalment restringit.
NOVÈ: Bloquejar l’accés a les pàgines webs de les cases d’apostes i joc online a les
xarxes wifi i espais de connexió comunitaris administrats pel consistori.
DESÈ: Instar el Parlament Europeu a prohibir la publicitat de les cases d’apostes, tal
com es va fer amb el tabac en el seu moment.”
El secretari exposa l’esmena del Grup Municipal de Cs a la proposició 7.5 del Grup
Municipal Fem Manresa, ERC i JxM, per a controlar la proliferació de les apostes
online i cases de joc i prendre mesures de prevenció davant la ludopatia, que es
transcriu a continuació:
“El grupo municipal que firma esta enmienda propone:
a). Modificar el cuarto punto, que quedaría redactado de la siguiente manera:
Cuarto: Regular la limitación de cualquier publicidad y cartelería del mobiliario urbano
o del espacio público de este tipo de establecimientos, ciñéndose exclusivamente a los
carteles del propio local incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de
publicidad.
b). Añadir un nuevo acuerdo:
Sexto: Instar al Gobierno Estatal a reformar la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General
de la Comunicación Audiovisual y la Ley 33/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad para'- que se regule la publicidad de las Casas de Apuestas y de los
Portales on-line para que se reduzca la exposición de la población más joven.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=8640.0
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del Grups Municipal de Cs, a la proposició
7.5 dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM, i el Ple la rebutja per 6
vots afirmatius (4 GMPSC-CP i 2 GMCs) i 19 vots negatius (8 GMERC, 8 GMJxM i
3 GM Fem Manresa)

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 17 d’octubre de 2019

129

L’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació, i el Ple l’aprova per 23 vots
afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM, 4 GMPSC-CP i 3 GM Fem Manresa) i 2
abstencions (2 GMCs), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

L’alcalde informa que amb motiu de la Commemoració del Dia Mundial Contra el
Càncer de Mama, l’Associació d’Ajuda Mútua Contra el Càncer de Mama L’Olivera els
ha facilitat un llaç rosa a tots els membres d’aquest plenari. Així mateix, excusa
l’assistència a l’acte que ha organitzat per a aquesta tarda.

8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

No se’n presenten.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=10290.0

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.-

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=10298.0

10.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 39, 40 i 43, que corresponen a les sessions dels dies 17 i 24
de setembre i 1 d’octubre de 2019, i de la sessió núm. 33, que correspon a
la sessió amb caràcter públic del dia 16 de juliol de 2019.-

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm.39, 40 i 43, que corresponen a les sessions dies 17 i 24 de
setembre i 1 d’octubre de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter
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públic núm. 33, del dia 16 de juliol de 2019, 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.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=10306.0

11.-

Donar compte d’escrits que acrediten recepció d’acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament de Manresa.-

Data
d'entrada

08-10-2019

08-10-2019

Organisme
Generalitat de
Catalunya
Departament de
la Presidència
Generalitat de
Catalunya
Departament de
la Presidència

Remitent

Secretaria del
Govern

Secretaria del
Govern

Acord municipal

Proposició dels Grups Municipals d’ERC,
JxM i Fem Manresa en suport a la Llei
24/2015 i contra el tall de subministrament a
les famílies amb deute.
Proposició del Grup Municipal Fem
Manresa contra la crisi ecològica i climàtica
i de suport a les mobilitzacions climàtiques.

La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=10320.0

12.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

No se’n formulen.

La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd016dc8f
d079b0042?startAt=10325.0
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Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari general,

Vist i plau
L’alcalde,
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