
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 4/2015 
Sessió: ordinària 
Caràcter: públic  
Data: 20 de gener de 2015 
Horari: 12:30  a 12:37 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa 
 
 
Assistents  
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde  
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Gerent  
Francesc de Puig Viladrich 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior  
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 68, que va tenir lloc el 
dia 23 de desembre de 2014. 
 
 
2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’establiment de la tarifa del preu públic aplicable al llibre-

catàleg Valentí Gubianas, 20 anys. 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, la desestimació de la sol·licitud de la bonificació del 95% de la 

quota íntegra de l’IBI de l’edifici d’habitatges universitaris del Campus de 
Manresa. 
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2.1.3 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat. 

 
2.1.4 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de tres sol·licitants per a la reforma, 
reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat. 

2.1.5 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres a favor d’una sol·licitant per a la reforma d’un 
bany i cuina al c. Sant Cristòfol, 56, 3r-2a. 

 
2.1.6 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles i façanes situats al nucli antic de la 
ciutat. 

 
2.1.7 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la millora 
o rehabilitació de façanes d’immobles de la ciutat. 

 
2.1.8 Aprovar, si escau, la desestimació de la concessió d’una bonificació del 95 % de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor d’un sol·licitant per a la 
col·locació de rètol a la façana de l’edifici del c. Jaume I, 3, cantonada Muralla 
Sant Domènec, 5. 

 
 
3. Àrea de Territori i Paisatge  
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, la ratificació 
de la Resolució del Tinent d’Alcalde Regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i 
Mobilitat núm. 11769, de 19 de desembre de 2014, referent a l’aprovació de les 
tarifes del servei públic de transport urbà de viatgers de la ciutat de Manresa per 
a l’exercici 2015. 

 
3.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serv eis Urbans 
 
3.2.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau l’atorgament 
de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 

 
3.2.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, 
l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 25 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 

 
3.2.3 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Prorrogar, si escau, les 
concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
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3.2.4 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Acceptar, si escau, la renúncia 
a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri Municipal. 

 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions  
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Aprovació acta anterior  
 
El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la 
Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 68, que correspon a la sessió 
extraordinària del dia 23 de desembre de 2014 i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 7 membres presents. 
 
 
2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’establiment de la tarifa  del preu públic aplicable al llibre-

catàleg Valentí Gubianas, 20 anys . 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“La tècnica de cultura, en relació a la proposta d’establiment d’un preu públic aplicable al 
llibre-catàleg Valentí Gubianas, 20 anys, ha emès l’informe següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Els ajuntaments de Manresa i Navàs han coeditat Valentí Gubianas, 20 anys. Es tracta 
del catàleg de l’exposició que es fa entorn aquest artista, amb un tirada de 750 
exemplars, que ha tingut els següents costos: 
 

Concepte Import 

Disseny, maquetació i seguiment de l’edició 2.000,00 € 

Impressió i enquadernat  3.327,50 € 

Textos 1.000,00 € 

Total 6.327,50 € € 
 
L’Ajuntament ha assumit les despeses de disseny i maquetació (amb personal del propi 
Ajuntament) i l’encàrrec de textos (una despesa directa). A més de la coordinació del 
projecte. 
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L’Ajuntament de Navàs s’ha fet càrrec de la impressió. 

Per això és necessari aprovar un preu públic per l’esmentada publicació. 

Aquest llibre forma part de la línia de catàlegs de les exposicions que produeix el propi 
Ajuntament, els altres volums de la qual han tingut un PVP de 5, 10, 15 o 20 € (depenent 
de les dimensions i tipus d’edició). Per a aquesta edició proposem un preu de 10 €. 

El preu proposat respon també a la voluntat que el catàleg sigui accessible al major 
nombre de persones possibles. Aquest catàleg s’utilitzarà com una promoció de l’obra 
dels artistes de casa nostra, fent-lo assequible i enviant-lo a centres d’art, museus i 
biblioteques especialitzades. 

CONCLUSIONS 

Per tot el que s’ha exposat, es proposa aplicar el preu públic corresponent: 

 ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

 Preu públic per a la venda del llibre: 

 Llibre Valentí Gubianas, 20 anys: 10 euros 
 

La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha emès la corresponent memòria 
econòmic financera, segons la qual les tarifes proposades s'ajusten al que s'estableix al 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

El Regidor Delegat d'Hisenda i Governació proposa a la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple de la Corporació segons acord del dia 21 de juliol de 2011,  l'adopció 
dels següents 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar l'establiment de les tarifes del preu públic aplicable al llibre-catàleg 
Valentí Gubianas, 20 anys següent: 

1. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS  I IMPRESOS 

Epígraf  Tarifa (€) 

27 Llibre-catàleg Valentí Gubianas, 20 anys  9,62 

Els epígrafs 4 a 27 estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit que en cada 
moment sigui vigent. 

 
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 
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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 següent a la seva publicació.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, la desestimació de la sol· licitud de la bonificació del 95% 

de la quota íntegra de l’IBI de l’edifici d’habitat ges universitaris del Campus 
de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
En data 10 de desembre de 2009, l'Ajuntament de Manresa va formalitzar el contracte de 
concessió d’obra pública per a la  construcció i explotació d’un edifici d’habitatges 
universitaris al campus universitari de Manresa , adjudicat a favor de l’oferta 
presentada conjuntament per CONSTRUCTORA D’ARO SA (NIF A-08.270.993), 
COMPACT HABIT SL (NIF B-63.579.429) i VISOREN RENTA SA (NIF A-63.951.370), 
que van concorre a la licitació amb el compromís de constituir una societat mercantil, 
sota la denominació Compact Visoren SL. 
 
La constitució de la mercantil COMPACT VISOREN SL (B-65.255.366) amb domicili a la 
Ronda General Mitre núm. 126 2n 4a de Barcelona 08006, mitjançant escriptura pública 
autoritzada pel senyor Fernando Bautista Pérez, Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Catalunya, amb el número 86 del seu protocol, es va formalitzar en data 19 de gener de 
2010, amb una participació d’un 20% de Constructora d’Aro SA, un 20% de Compact 
Habit SL i un 60% de Visoren Renta SA. 
 
En data 23 de maig de 2014, COMPACT VISOREN SL ha presentat una instància en 
què sol·licita, entre d’altres, l’aplicació d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de 
l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
En data 10 de juny de 2014, la cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció va emetre 
un informe, valorant la situació cadastral de l’immoble i les exempcions de l’Impost sobre 
béns immobles aplicables.  
 

� L’immoble adscrit a la concessió està ubicat a l’Avinguda Universitària núm. 12, i li 
correspon la referència cadastral 2514044 DG0221A 0001IK. 

 
� Compact Visoren SL gaudeix d’una bonificació del 50% de l’IBI en aquest immoble, 

per als exercicis 2012 a 2017, per tractar-se d’habitatges de protecció oficial. 
 

� L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles per aquesta finca, per a l’any 
2014, és de 10.167,06 €. 

 
A la vista de l’informe anterior, el cap de la Secció d’Ocupació i Universitats i la cap de la 
Unitat d’Universitats, van emetre un informe, en data 28 de novembre de 2014, del que 
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se’n desprèn que l’equipament en qüestió, adscrit a la concessió, no compleix cap dels 
paràmetres previstos a l’article 6 h) de l’Ordenança municipal de l’IBI per a ser declarat 
bé d’especial interès o utilitat municipal. 
 
La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe jurídic, en data 7 de gener de 
2015, en què conclou que a la vista de les exempcions previstes a l’Ordenança municipal 
i no podent catalogar l’immoble com a ‘d’especial interès o utilitat municipal’, s’escau 
desestimar l’aplicació de la bonificació sol·licitada sobre la quota íntegra de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
 
 
Consideracions Jurídiques 
 
1a. Exempcions a l’Impost de Béns Immobles. La societat Compact Visoren sol·licita 
la bonificació potestativa fins el 95% de l’article 74.2 del TRLHL, sense més detall. 
L’apartat 2 de l’article 74 del TRLHL permet als ajuntaments l’establiment de diverses 
bonificacions de caràcter potestatiu de fins al 95% de la quota de l’impost. 
 
L’apartat 2.bis  disposa: 
Els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació de fins al 95 per 
cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles d'organismes públics de recerca 
i els d’ensenyament universitari.  
L’ordenança fiscal reguladora de l’IBI ha recollit aquesta bonificació al seu article 6, 
lletra f), en els termes següents: 
S’estableix una bonificació del 95% per als immobles propietat dels establiments públics 
d’ensenyament universitari, sempre i quan aquests béns estiguin afectes a la seva 
finalitat.  
Aquesta bonificació no és aplicable al cas que ens ocupa, doncs no es compleixen els 
requisits ni subjectiu (el bé no pertany a un establiment públic d’ensenyament 
universitari) ni objectiu (el bé no està afecte a la finalitat d’ensenyament universitari). 
 
L’apartat 2.ter  fa referència a monuments i béns de caràcter històric, i per tant, tampoc 
no és aplicable en aquest cas. 
 
L’apartat 2.quàter  estableix: 
Els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació de fins al 95 per 
cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els quals es desenvolupin 
activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació 
que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i 
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres.  
Per a l’exercici 2014, les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Manresa han incorporat 
aquesta bonificació potestativa a la lletra h) de l’article 6, amb la regulació següent: 
Els béns immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap supòsit de no 
subjecció o d’exempció, estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions 
esportives, culturals, centres cívics i altres equipaments municipals, podran gaudir d’una 
bonificació del 50% en la quota, amb caràcter indefinit, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, i tota vegada que siguin declarats d’especial interès  o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històr ic artístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració .  
L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat pel Ple de la 
Corporació, previ informe del servei corresponent. 
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2a. Declaració d’especial interès o utilitat municipal.  En aquest supòsit no concorre 
cap criteri artístic, històric o cultural, atès que l’edifici no presenta singularitats 
arquitectòniques, artístiques o històriques significatives, ni s’hi desenvolupa cap activitat 
cultural o assimilable. No hi concorre el supòsit de foment de l’ocupació atès que el seu 
ús és el d’allotjar estudiants i membres del campus i no és un centre que capaciti 
professionalment els beneficiaris. Tampoc desenvolupa activitats d’orientació ni millora 
de l’ocupabilitat o assessorament en projectes empresarials o d’autoocupació. La 
residència no respon a una política social o inclusiva atès que la seva funció pròpiament 
és allotjar als estudiants universitaris i proporcionar un entorn òptim per a l’estudi. 
Tampoc podem considerar que respongui a objectius assistencials o de beneficència. I 
no està ubicada en una zona especialment degradada o que necessiti intervencions i 
rehabilitacions urbanístiques. Per la qual cosa no s’escau la declaració de bé d’especial 
interès o utilitat municipal. 
 

3a. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a la resolució de qualsevol incident relatiu 
a la concessió és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP. 

 
Tanmateix, per acord del Ple de 21 de juliol de 2011, l’exercici d’aquesta competència ha 
estat delegat a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a Regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent  
 
 

ACORD 
 
PRIMER. Desestimar la sol·licitud bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI sobre 
l’immoble adscrit a la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici 
d’habitatges universitaris al campus universitari de Manresa, en els termes proposats per la 
concessionària, en la mesura que no es troba en cap dels supòsits previstos a l’apartat 2 de 
l’article 74 del TRLHL i l’Ordenança fiscal reguladora de l’IBI.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.3 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de di versos sol·licitants per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la  ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 7 b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles, en qualsevol 
indret del terme municipal no inclòs en l’apartat 1 b) d’aquest article.  
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat favorablement les 
sol·licituds, per  reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es detalla a 
la part dispositiva. 
 
Per tant,  es compleixen els requisits previstos a l'article 6 de l'ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant:  XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000306 (GTR.ICI / 2014000702 - 
LLI.COM/2014000236) 
Descripció obres: Col·locació de fustes pintades al C/. Barcelona, 18-20-baixos 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: QUILES 2011 SLU 
Expedient: GTR.ICB/2014000316 (GTR.ICI / 2014000712 - 
LLI.COM/2014000246) 
Descripció obres: Pintar i sanejar façana a la Cra. de Vic, 205 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000352 (GTR.ICI / 2014001426 - 
LLI.OBM/2014000125) 
Descripció obres: Adequació d'un local destinat a bar-restaurant al C/. Sallent, 28 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000388 (GTR.ICI / 2014000829 - 
LLI.COM/2014000301) 
Descripció obres: Renovació de sanitaris, pintura i col·locació de rètol al local C/. 
Oms i de Prat, 22-baixos. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: CASUAL DREAMS,S.L.U 
Expedient: GTR.ICB/2014000389 (GTR.ICI / 2014000830 - 
LLI.COM/2014000302) 
Descripció obres: Adequació de local de venda de bijuteria al C/. Àngel Guimerà, 
27 
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Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000392 (GTR.ICI / 2014001338 - 
LLI.COM/2014000306) 
Descripció obres: Rehabilitació de cuina i bany a la Cra. de Cardona, 48-4t.-3a, 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000394 (GTR.ICI / 2014001341 - 
LLI.COM/2014000308) 
Descripció obres: Rehabilitació de cuina i bany al C/. Barcelona, 4 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000396 (GTR.ICI / 2014001339 - 
LLI.COM/2014000310) 
Descripció obres: Reparar teules en mal estat i impermeabilitzar mitgera que filtra 
aigua de les pluges al C/. S. Joan Bta. de la Salles, 32 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000400 (GTR.ICI / 2014001345 - 
LLI.COM/2014000313) 
Descripció obres: Canvi de banyera per plat de dutxa al Grup Font dels 
Capellans, 14-2n.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000403 (GTR.ICI / 2014001348 - 
LLI.COM/2014000314) 
Descripció obres: Repicar i arrebossar la planta baixa del C/. Picancell, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000408 (GTR.ICI / 2014001354 - 
LLI.COM/2014000321) 
Descripció obres: Col·locació de tàbic pluvial al lateral de l'habitatge del C/. Gaudi, 
28 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER DE LA PAU 19 
Expedient: GTR.ICB/2014000411 (GTR.ICI / 2014001356 - 
LLI.COM/2014000323) 
Descripció obres: Canvi de teules  i voladís al 4t. pis al C/. de la Pau, 19 
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Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000416 (GTR.ICI / 2014001367 - 
LLI.COM/2014000330) 
Descripció obres: Reformes bany, cuina i canvi de finestres al C/. Poeta Mistral, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C. SÈQUIA 39 representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000419 (GTR.ICI / 2014001371 - 
LLI.COM/2014000332) 
Descripció obres: Reparació de coberta planta baixa al C/. Sèquia, 39 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C. SABADELL 17 
Expedient: GTR.ICB/2014000420 (GTR.ICI / 2014001372 - 
LLI.COM/2014000333) 
Descripció obres: Reforma quartos trasters al C/. Sabadell, 17 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA 
Expedient: GTR.ICB/2014000421 (GTR.ICI / 2014001370 - 
LLI.COM/2014000335) 
Descripció obres: Reforma lavabos de l'edifici situat al Passeig de Pere III, 14-16 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000430 (GTR.ICI / 2014001380 - 
LLI.COM/2014000341) 
Descripció obres: Reforma cuina i bany i terra al C/. Verge de les Neus, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000433 (GTR.ICI / 2014001382 - 
LLI.COM/2014000343) 
Descripció obres: Retirada de fals sostre de canyís a la Cra. de Vic, 86 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000434 (GTR.ICI / 2014001377 - 
LLI.COM/2014000342) 
Descripció obres: Reforma local comercial al C/. Àngel Guimerà, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: SUNGLASS  HUT IBÈRICA, S.L. representat per GIORGIO 
ZAMBARBIERI MATTEO 
Expedient: GTR.ICB/2014000437 (GTR.ICI / 2014001385 - 
LLI.COM/2014000345) 
Descripció obres: Adequació de local comercial al C/. Àngel Guimerà, 17 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS PASSEIG PERE III 76 
Expedient: GTR.ICB/2014000446 (GTR.ICI / 2014001393 - 
LLI.COM/2014000351) 
Descripció obres: Instal·lació de comptadors d'aigua al Passeig de Pere III, 76 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: FUNDACIO PRIVADA VEDRUNA MANRESA 
Expedient: GTR.ICB/2014000448 (GTR.ICI / 2014001398 - 
LLI.COM/2014000353) 
Descripció obres: Reparació de coberta a l'edifici de l'escola Vedruna, Santa 
Joaquima, 2-4 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS PL. M. MATILDE ALMENDROS, 8-9 
Expedient: GTR.ICB/2014000454 (GTR.ICI / 2014001402 - 
LLI.COM/2014000358) 
Descripció obres: Reparació terrat i barana a la plaça de Matilde Almendros, 8-9 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000455 (GTR.ICI / 2014001401 - 
LLI.COM/2014000359) 
Descripció obres: Refer paret existent al C/. Bisbe Comes, 16 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000457 (GTR.ICI / 2014001407 - 
LLI.COM/2014000361) 
Descripció obres: Substitució de teules trencades al C/. Cóº s, 39 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000458 (GTR.ICI / 2014001403 - 
LLI.COM/2014000362) 
Descripció obres: Renovació mobiliari, instal·lació i falç sostre de bany i cuina al 
C/. Sant Maurici, 69 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.4 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de tr es sol·licitants per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la  ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds de bonificació del 95% de la quota 
segons l’apartat 7 a) de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions i obres que disposa que gaudiran de bonificació les obres de millora o 
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprès en la 
lletra b) de l’apartat anterior, que es relacionen : 
 
 És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació d’immobles de la ciutat. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat que es tracta d’una 
actuació puntual a la façana i per tant no es pot aplicar la bonificació sol·licitada. 
  
L’apartat 7 b) de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que 
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de reforma, 
reparació i rehabilitació d’immobles, en qualsevol indret del terme municipal, no inclòs en 
l’apartat 1. b) d’aquest article. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement les 
sol·licituds en base a l’apartat 7 b) de l’article 6. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: ESPAI IDEAL ESPAI VITAL, SL representat per PEÑA ARNAU 
RAMON 
Expedient: GTR.ICB/2014000415 (GTR.ICI / 2014001364 - 
LLI.COM/2014000329) 
Descripció obres: Sanejament d'arrebossat façana situada a la Muralla ST. 
Francesc, 14 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS C/ LLEIDA, 14 
Expedient: GTR.ICB/2014000418 (GTR.ICI / 2014001368 - 
LLI.COM/2014000331) 
Descripció obres: Col·locar suports metàl·lics pedra sota balcó al C/. LLeida, 14 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: MAJO GRAU IMMOBLILIARIA SL representat per TORT REBULL 
ALBERT 
Expedient: GTR.ICB/2014000431 (GTR.ICI / 2014001355 - 
LLI.COM/2014000320) 
Descripció obres: Rehabilitació puntual façana a la Cra. de Cardona, 91 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.5 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonific ació del 50 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor d’una  sol·licitant per a la 
reforma d’un bany i cuina al c. Sant Cristòfol, 56,  3r-2a. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“La Sra. XXX ha sol·licitat la bonificació del 95% de la quota en base a l’article 6 lletra e) 
de l’ordenança fiscal núm. 3 sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres, que 
disposa que gaudiran d’una bonificació del 95% les obres de reforma, reparació o 
rehabilitació d’elements catalogats d’edificis inclosos en el Catàleg i Pla Especial del 
Patrimoni historicarquitectònic  i ambiental de Manresa. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora  i rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Pels tècnics competents de Servei de Territori ha informat que no es pot aplicar l’article 
6, lletra e), doncs l’obra que s’executa no afecta cap aspecte catalogat de l’edifici. 
 
Tanmateix l’apartat 7 b) de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa 
que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de reforma, 
reparació i rehabilitació d’immobles, en qualsevol indret del terme municipal, no inclòs en 
l’apartat 1. b) d’aquest article. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement la 
sol·licitud en base a l’apartat 7 b) de l’article 6. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació 
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
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la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar l’obra que es relaciona d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir les bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
 

Sol·licitant: XXX representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2014000439 (GTR.ICI / 2014001387 - 
LLI.COM/2014000347) 
Descripció obres: Reforma de bany i cuina C/. Sant Cristòfol, 56-3r.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50%  de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.6 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de di versos sol·licitants per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles i faç anes situats al nucli antic 
de la ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de 
millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex 
núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat favorablement les 
sol·licituds, per  reunir els requisits establerts a l'apartat 1, lletra b) esmentat, segons es 
detalla a la part dispositiva. 
 
Per tant,  es compleixen els requisits previstos a l'article6 de l'ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per al Cap de secció de gestió tributària i inspecció 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
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Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: OBRES SOLER RUIZ,S.L. 
Expedient: GTR.ICB/2014000369 (GTR.ICI / 2015000002 - 
LLI.OBM/2014000131) 
Descripció obres: Reparació puntual de coberta, cel rasos i envans al C/. Jaume I, 
8 (Restaurant Miami) 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: NEOTECH CLINICAL SL 
Expedient: GTR.ICB/2014000386 (GTR.ICI / 2014001378 - 
LLI.OBM/2014000126) 
Descripció obres: Adequar l'interior d'un local per a la clínica dental del C/. Born, 
36 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.7 Aprovar, si escau, la concessió de bonificaci ons del 95 % de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a favor de di versos sol·licitants per a la 
millora o rehabilitació de façanes d’immobles de la  ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  les 
sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 7 a) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la 
quota de l’impost les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol indret del 
terme municipal. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi 
de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
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la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: RODI SERVEIS INTEGRALS AUTOMOCIO SL representat per 
ESTEVE ORO JOSEP 
Expedient: GTR.ICB/2014000412 (GTR.ICI / 2014001359 - 
LLI.COM/2014000324) 
Descripció obres: Pintar façana i adequar rètols a la Ctra. de Vic, 215 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat  7 A) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS JOAN JORBA,2 
Expedient:  
GTR.ICB/2014000414 (GTR.ICI / 2014001362 - LLI.COM/2014000327) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana principal al C/. Joan Jorba, 2 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat  7 A) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: OBRES SOLER RUIZ,S.L. 
Expedient: GTR.ICB/2014000428 (GTR.ICI / 2014001375 - 
LLI.COM/2014000338) 
Descripció obres: Repassar esquerdes façana i canviar teules malmeses al C/. 
Bernat de Cabrera, 4 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat  7 A) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal.” 
 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.8 Aprovar, si escau, la desestimació de la conc essió d’una bonificació del 95 

% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i  obres a favor d’un 
sol·licitant per a la col·locació de rètol a la faç ana de l’edifici del c. Jaume I, 
3, cantonada Muralla Sant Domènec, 5. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat  la 
sol·licitud que es relaciona més endavant. 
 
L’apartat 7 a) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la 
quota de l’impost les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol indret del 
terme municipal. 
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'ha informat desfavorablement la 
sol·licitud, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es detalla a 
la part dispositiva. 
 
Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l'article 6 de l'ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a 
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor 
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Desestimar la sol·licitud que s'especifica: 
 

Sol·licitant: UNITED BAGS COMPANY S.L 
Expedient: GTR.ICB/2014000305 (GTR.ICI / 2015000004 - 
LLI.OBM/2014000115) 
Descripció obres: Col·locació de rètol a façana de l'edifici al C/. Jaume I, 3 
cantonada Muralla St. Domènec, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat  7 A) de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: La instal·lació d'un rètol no suposa cap obra de millora o 
rehabilitació d'una façana.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Àrea de Territori i Paisatge  
 
3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar, si escau, la 
ratificació de la Resolució del Tinent d’Alcalde Re gidor delegat 
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat núm. 11769, de 19  de desembre de 2014, 
referent a l’aprovació de les tarifes del servei pú blic de transport urbà de 
viatgers de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2 015. 

 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 7 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, de 22 
de desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
Es fa constar que aquesta proposta ja ha estat dictaminada per la Comissió informativa 
de Territori i Paisatge en sessió d’aquest dilluns dia 19 de gener de 2015. 
 
“FETS : 
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Primer.- En data 20 de desembre de 2006 l’Ajuntament de Manresa,  la societat 
EMPRESA CASTELLÀ S.A. i l’Autoritat del Transport Metropolità van subscriure un 
Conveni d’Adhesió dels serveis urbans de la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità . De conformitat amb el pacte sisè de l’esmentat 
Conveni, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a realitzar l’adequació i revisió dels preus dels 
títols propis al nivell de preus del Sistema tarifari Integrat. 
 
Segon.- Mitjançant Resolució del Tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge 
i Mobilitat del dia   19 de desembre de 2014, es van aprovar els percentatges a aplicar 
per a determinar les tarifes dels títols propis, en funció de les que estableixi el Consell 
d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, 
 
Tercer.- El Consell d’Administració de l’ATM , en sessió celebrada el dia 12 de desembre 
de 2014, ha aprovat les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari 
Integrat a partir de l’1 de gener de 2015. 
 
Quart.- En data 17 de desembre de 2014   la Cap de Secció de Mobilitat ha emès 
informe tècnic proposant la revisió de les tarifes. 
 
Cinquè.- En data 18 de desembre de 2014  el Lletrat Cap de la Secció de Serveis Públics 
ha emès informe jurídic de conformitat amb la proposta de revisió. 

En conseqüència, el Tinent d’Alcalde , regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció del següent 
 

A  C  O  R  D  S 
 
RATIFICAR  la resolució del Tinent d’alcalde regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i 
Mobilitat de 19 de desembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“FETS : 
 
 Primer.-  En data 20 de desembre de 2006 l’Ajuntament de Manresa,  la societat 
EMPRESA CASTELLÀ S.A. i l’Autoritat del Transport Metropolità van subscriure un 
Conveni d’Adhesió dels serveis urbans de la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità . De conformitat amb el pacte sisè de l’esmentat 
Conveni, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a realitzar l’adequació i revisió dels preus dels 
títols propis al nivell de preus del Sistema tarifari Integrat. 
 
Segon.- El Consell d’Administració de l’ATM , en sessió celebrada el dia 12 de desembre 
de 2014, ha aprovat les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari 
Integrat a partir de l’1 de gener de 2015. 
 
Les tarifes de ATM aprovades per a 2015 d’una zona (títols comparables al transport 
urbà de Manresa) amb l’IVA del 10% inclòs són les següents: 
 

 
Tarifes ATM (1 zona) 

 

 
Tarifes 
2013 

 

 
Tarifes 
2014 

 

 
Tarifes 
2015 

 
Senzill 2,00 € 2,15 € 2,15 € 
T-10 9,80 € 10,30 € 9,95 € 

T-Mes 52,75 € 52,75 € 52,75 € 
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Tercer.-  En data  17 de desembre de 2014 la Cap de Secció de Mobilitat ha emès 
informe  proposant aplicar a les tarifes del servei de transport d’autobús urbà de Manresa 
els percentatges següents  en funció dels preus aprovats pel Consell d’administració de 
l’ATM : 
 
Bitllet senzill: el 100% del bitllet senzill de ATM d’una zona 
T-10: el 80% de la T-10 de ATM d’una zona 
T-Mes: el 80% de la T-Mes de ATM d’una zona 
 
D’on resulten les tarifes següents (amb el 10% de IVA inclòs) :  
  

Tarifes Bus Manresa Tarifes 
2013 

Tarifes 
2014 

Tarifes 
2015 increment 

Bitllet senzill 2,00 € 2,15 2,15 0,00% 
T-10 7,85 € 8,25 7,95 -3,64% 

T-mes 42,20 € 42,20 42,20 0,00% 
 
Per a la resta  de títols propis del transport públic urbà d’autobús de  Manresa proposa 
les tarifes següents : 
 
T-social: 0 euros 
T-2 Comerç: 1,60 euros 
 
FONAMENTS DE DRET :  
 
Primer.-   L’article 249 del Reglament d’Obres , activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la potestat dels Ens locals 
que son titulars de serveis objecte de concessió, de revisar i modificar les tarifes del 
servei , per tal de mantenir l’equilibri financer de la concessió. 
 
Segon.-  La revisió de les tarifes no altera el règim econòmic financer de la concessió, en 
establir el contracte de la concessió  la modalitat retributiva de la subvenció per a cobrir 
el dèficit  d’explotació. 
 
Tercer.-  L’òrgan competent  per a l’aprovació de les tarifes dels preus públics és el Ple, 
si bé aquesta facultat va ser delegada en la Junta de Govern Local mitjançant acord  
plenari de 21 de juliol de 2011.Tanmateix, atesa la urgència de comunicar les noves 
tarifes a l’ATP per a la seva publicació  al DOGC, es proposa la seva aprovació 
mitjançant resolució del regidor delegat d’urbanisme,paisatge i mobilitat, i sotmetre-la a 
ratificació de la primera sessió pública de la Junta de Govern Local  
 
Quart.-  Les noves tarifes objecte d’aprovació hauran de ser publicades  ala tauler 
d’edictes i seu electrònica de l’Ajuntament, i al DOGC, en donar-se els requisits  dels 
articles 59.6 i 60.1 de la Llei 3071992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i  article 58 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
 
En base als fets i fonaments legals exposats,  
 

RESOLC 
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Primer.-  Aprovar , amb efectes des del dia 1 de gener de 2015, les tarifes del servei de 
transport públic urbà  en autobús de Manresa, que seran les següents (amb  el 10% 
d’IVA inclòs) :  
 

Títol Tarifa (€) 
Bitllet senzill 2,15 
Targetes multiviatge monomodals :  

T-10 7,95 
T-mes 42,20 
T-social 0 
T-2 comerç 1,60 

 
 
Segon.-  Notificar aquesta Resolució a l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i la 
societat concessionària del servei, Manresa Bus, S.A. 
 
Tercer.- Publicar  aquesta Resolució al tauler d’edictes i a la seu electrònica de 
l’Ajuntament, i al Diari Oficial de la Generalitat. “  
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serv eis Urbans 
 
3.2.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar, si escau 
l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini p úblic al Cementiri 
Municipal. 

 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 7 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, 
de 9 de gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
Es fa constar que aquesta proposta ja ha estat dictaminada per la Comissió informativa 
de Territori i Paisatge en sessió d’aquest dilluns dia 19 de gener de 2015. 
 
“Vistes les sol·licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri municipal. 

Atès que l'article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de 
Manresa, estableix la regulació per atorgar concessions per períodes de 5 anys, 
prorrogables per successius períodes de cinc anys  fins a un màxim de 50 anys, i que es 
constituiran només amb motiu de la inhumació d’un cadàver consecutiva a la defunció, 
de restes  humanes i restes cadavèriques procedents d’un altre cementiri.  

Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
concessions de dret funerari sobre nínxols previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a 
constitució de concessions temporals de dret funerari per cinc anys. 
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Vist l’informe emès pel cap de la Secció  de Serveis Públics del Servei del Territori en 
data 09/01/2015. 

Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent : 

ACORD 
 

ATORGAR, als interessats relacionats a continuació la concessió de dret funerari pel 
període de 5 anys, prorrogables, amb subjecció a l’obligació de satisfer  la taxa per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal.  
  (Els noms s’han omès en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals) 

 
 

   

  

IZQUIERDO SANCHEZ ROSARIO, 39304895 
24/10/2014 

 FUN.C05 
2014000068 

1497 St. Maurici 
(10151497) 

24/10/2019 
 

MASEGOSA MOLINA ANGEL, 74586496 
30/10/2014 

FERNANDEZ DELGADO JUANA, 39297181 FUN.C05 
2014000069 

1377 St. Maurici 
(10151377) 

30/10/2019 
 

PICASSO RAMON JAUME, 39272305 
03/11/2014 

FRANQUESA SOCIATS MARIA TERESA, 39293066 FUN.C05 
2014000070 

1222 St. Maurici 
(10151222) 

03/11/2019 
 

DE MIGUEL TRULLAS DAVID, 39367049 
06/11/2014 

DE MIGUEL TRULLAS EVA, 39353868 FUN.C05 
2014000071 

897 St. Maurici 
(10150897) 

06/11/2019 
 

CODINA SANTOLARIA JORDI, 39321243 
16/11/2014 

CODINA SANTOLARIA INMACULADA, 39303969 

 

FUN.C05 
2014000072 

140 Verge del Carme 
(12650140) 

16/11/2019 

 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.2.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar, si escau, 
l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 25 anys, 
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prorrogables, per utilització privativa de domini p úblic al Cementiri 
Municipal. 

 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 7 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, 
de 9 de gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
Es fa constar que aquesta proposta ja ha estat dictaminada per la Comissió informativa 
de Territori i Paisatge en sessió d’aquest dilluns dia 19 de gener de 2015. 
 
“Vistes les sol·licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del Cementiri 
municipal, per un període de 25 anys prorrogables per un altre  període d’igual durada. 

L'article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa 
estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel·les, nínxols i altres sepultures 
implica l'autorització del seu ús, durant 25 anys, adquirint-se mitjançant el pagament dels 
drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal. 

El Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de Govern 
Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les concessions 
de dret funerari sobre nínxols, previstes al Reglament regulador del servei públic de 
cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a constitució de 
concessions de dret funerari per 25 anys, prorrogables per 25 més. 

Vist l’informe emès pel cap de la Secció  de Serveis Públics del Servei del Territori en 
data 09/01/2015. 

Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent: 

ACORD 
ATORGAR, als interessats relacionats a continuació i sobre les sepultures respectives,  
la concessió de dret funerari pel període de 25 anys  prorrogables que s’hi fa constar, 
amb aplicació de la taxa per utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal.  
 

  (Els noms s’han omès en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals) 

 

 
 

   

  

VICENS MOLLAR DOLORS, 39272341 
,  29/12/2014 

CIFUENTES VICENS MARIA DOLORES, 
39352456 

FUN.C25 
2014000010 

859 St. Joan 
(13130859) 

29/12/2039 
,   

SOLER GRAU JUAN, 39338685 
,  19/12/2014 

SOLER GRAU LUIS, 39328267 
FUN.C25 

2014000012 
937 St. Joan 
(13130937) 

19/12/2039 
,   
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SANJOSE QUIÑONERO M.TERESA, 39338344 
,  20/01/2015 

SANJOSE QUINONERO RUFINO, 39331592 
FUN.C25 

2014000013 
172 St. Carles 

(13820172) 

20/01/2040 
,   

CAÑADO BACARDIT JORGE, 39307541 
,  15/12/2014 

CANADO BACARDIT JOSEP, 39286312 
FUN.C25 

2014000014 
78 St. Carles 

(13830078) 

15/12/2039 
,   

ALCAIDE GALIOT RAFAELA, 29983499 
,  15/12/2014 

DUARTE ALCAIDE FRANCISCO MANUEL, 
39340307 

FUN.C25 
2014000015 

47 St. Ignasi 
(13220047) 

15/12/2039 
DUARTE ALCAIDE MARIA ANGELES, 39345138  

PADROS BADIA MARIA, 36343615 
,  15/01/2015 

PORTELL PADROS JOSEP MARIA, 39325750 
FUN.C25 

2014000016 
270 St. Carles 

(13830270) 

15/01/2040 
PORTELL PADROS JOAN, 39313421  

PODEROS CAVERO M LUCIA, 37265709 
,  20/01/2015 

PENA PODEROS RUTH, 43417148 
FUN.C25 

2014000017 
73 St. Fruitós, A 

(10530073) 

20/01/2040 
,   

ROMAN LOPEZ M.SOLEDAD, 39330617 
,  11/12/2014 

HIDALGO ROMAN MANEL, 39397577 
FUN.C25 

2014000018 
93 St. Joan 
(13130093) 

11/12/2039 
,   

PUY ALMAGRO MIQUEL, 39375786 
I ALMAGRO MARQUEZ, ANA, I 39311116 20/01/2015 

,  
FUN.C25 

2014000019 
181 St. Carles 

(13810181) 

20/01/2040 
,   

PATISME PERA EMILIA, 39294438 
,  20/01/2015 

GARRIGA GIRALT ANTONI, 39326929 
FUN.C25 

2014000020 
322 Verge de l'Alba 

(D2110322) 

20/01/2040 
,   

OLLER HUIX MONTSERRAT, 39351866 
,  20/01/2015 

OLLER HUIX ESTEVE, 39349324 
FUN.C25 

2014000021 
123 St. Josep 

(13420123) 

20/01/2040 
,   

PADROS BADIA MARIA, 36343615 
,  20/01/2015 

PORTELL PADROS JOSEP MARIA, 39325750 
FUN.C25 

2014000023 
282 St. Carles 

(13830282) 

20/01/2040 
PORTELL PADROS JOAN, 39313421  

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.2.3 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Prorrogar, si escau, les 
concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri  Municipal. 

 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 7 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, 
de 9 de gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
Es fa constar que aquesta proposta ja ha estat dictaminada per la Comissió informativa 
de Territori i Paisatge en sessió d’aquest dilluns dia 19 de gener de 2015. 
 
“Vistes les diferents sol·licituds de renovació de concessions de dret funerari temporal de 
5 anys, prorrogables, pel mateix període de temps. 

Atès que l’article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de 
Manresa estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de dret funerari sobre 
nínxols, per períodes de 5 anys, fins a un màxim de 50 anys mitjançant el pagament del 
cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent. 

Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
concessions de dret funerari sobre nínxols, previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a 
pròrrogues de concessions temporals per 5 anys.  

Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori de 
data 09/01/2015. 

Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent : 
 

ACORD 
 
PRORROGAR, per un període de 5 anys, les concessions temporals de dret funerari a 
favor dels interessats relacionats a continuació, de conformitat amb el que es disposa a 
l’article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa, 
amb aplicació de la taxa per utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal.  
  (Els noms s’han omès en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals) 

    

    

    

FUN.PRO 772 St. Joan  CARMONA MARTINEZ CARMEN, 39315183 

2014000191 (13160772) 09/09/2014 ,  

  09/09/2019  

FUN.PRO 455 St. Ignasi  RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL,  

39211787 
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2014000193 (13250455) 30/03/2014 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO, 35025951 

  30/03/2019   

FUN.PRO 359 St. Ignasi  MARTINEZ CARRERA ISIDRO,  

39299379 

2014000194 (13240359) 23/12/2014 COLLDEFORNS LLAGOSTERA MARIA TERESA, 
39655021 

  23/12/2019   

FUN.PRO 499 St. Joan  ROMERO MARTINEZ DOMINGO,  

31562492 

2014000195 (13140499) 26/12/2014 PORCEL RUIZ MARIA PILAR, 37784593 

  26/12/2019   

FUN.PRO 984 St. Joan  GUADALAJARA ARMERO ELVIRA,  

39285842 

2014000196 (13120984) 29/12/2014 GUADALAJARA ARMERO DIONISIO, 39294622 

  29/12/2019   

FUN.PRO 25 St. Joan  MARTIN SALAZAR JOSE FELIX,  

29429173 

2014000197 (13150025) 26/12/2014 ORDONO TOLEDO MARIA ALBA, 39317368 

  26/12/2019   

FUN.PRO 4 St. Ignasi  CARRASCO LOPEZ ISABEL,  

39345517 

2014000198 (13240004) 24/08/2014 CARRASCO VILCHES DANIEL, 39377194 

  24/08/2019   

FUN.PRO 54 St. Pau  MORIANA RODRIGUEZ ANTONIO JOSE,  

39358863 

2014000199 (13960054) 14/12/2014 MORIANA RODRIGUEZ MARIA MAR, 39343554 

  14/12/2019   

FUN.PRO 202 St. Maurici  MORALES ORTEGA ANTONIA,  

28234024 

2014000200 (10150202) 12/12/2014 CANO MORALES ANTONIA, 39309643 

  12/12/2019 CANO MORALES PASION, 39357390   

FUN.PRO 1344 St. Maurici  BARO OBRADORS M.DE LOS ANGELES,  

39307392 

2014000201 (10161344) 07/12/2014 GRIFOL BARO ANNA, 39369732 

  07/12/2019   

FUN.PRO 1271 St. Maurici  AYALA BALAGUER FREDERIC,  

39347261 

2014000202 (10161271) 10/12/2014 BALAGUER FERRAN MARGARITA, 39192525 

  10/12/2019   

FUN.PRO 348 St. Maurici  PORRAS PORRAS ANDREA,  
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25244399 

2014000203 (10160348) 22/12/2014 PELAEZ PORRAS MANEL, 39322204 

  22/12/2019   

FUN.PRO 635 St. Maurici  RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA,  

39366737 

2014000204 (10160635) 29/12/2014 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL, 39371462 

  29/12/2019   

FUN.PRO 129 St. Carles  PEREZ GARCIA CARLOS,  

39321852 

2014000205 (13850129) 22/12/2014 PEREZ GARCIA JOSE, 39273818 

  22/12/2019   

FUN.PRO 20 St. Ramon  GONZALEZ BENITO MONTSERRAT,  

39320442 

2014000206 (13640020) 30/01/2015 ,  

  30/01/2020   

FUN.PRO 540 St. Ignasi  SOTO MATA ANGELES,  

39213187 

2014000207 (13250540) 14/11/2014 RODRIGUEZ SOTO AMPARO, 39320898 

  14/11/2019   

FUN.PRO 516 St. Ignasi  AGUSTI CASTELLVI AGUSTI,  

39211719 

2014000208 (13210516) 08/01/2015 ESPINALT JORBA CARME, 39192095 

  08/01/2020   

FUN.PRO 839 St. Joan  SOCA FARRAN JOSEFA,  

38165286 

2014000212 (13110839) 13/01/2015 SOLER SOCA CRISTINA, 39338406 

  13/01/2020   

FUN.PRO 30 St. Pau  TERRADELLAS COLETAS JOSEP MARIA,  

39304172 

2014000213 (13960030) 16/12/2014 VEGANZONES SANZ NURIA, 39335886 

  16/12/2019   

FUN.PRO 70 Sta. Agnès  LUPON BAS NURIA,  

39318205 

2014000214 (10250070) 22/12/2014 LUPON BAS MARTA, 39340292 

  22/12/2019   

FUN.PRO 70 St. Ignasi  GALLEGO BRAVO JULIAN,  

76189293 

2014000215 (13250070) 10/01/2015 GALLEGO GARCIA YOLANDA, 39367524 

  10/01/2020   
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.2.4 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Acceptar, si escau, la 
renúncia a concessions temporals de drets funeraris  del Cementiri 
Municipal. 

 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 7 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, 
de 9 de gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
Es fa constar que aquesta proposta ja ha estat dictaminada per la Comissió informativa 
de Territori i Paisatge en sessió d’aquest dilluns dia 19 de gener de 2015. 
 
 “Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, vint-i-cinc 
i/o cinquanta anys, presentades pels respectius titulars amb motiu d'haver sol·licitat la 
conducció o trasllat de les restes contingudes cap a una altra sepultura, o cap a un altre 
cementiri.   

Atès que conformitat amb l'article 61 del Reglament regulador del servei públic de 
cementiri municipal de Manresa, les sepultures en règim de concessió podran ser 
retrocedides pels seus titulars a l’Ajuntament, sempre que aquests no en tinguin la 
possessió amb caràcter provisional, abonant-se les quantitats que corresponguin en 
funció de l’aplicació de l’Ordenança fiscal.  

Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de 
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 
concessions de dret funerari sobre nínxols previstes al Reglament regulador del servei 
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, l'extinció de la concessió 
administrativa en els supòsits previstos a l'article 70 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del Patrimoni dels ens locals. 

Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori, en 
data 09/01/2015. 

Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de 
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució 
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció 
del següent : 

ACORDS 

PRIMER .- ACCEPTAR  la renúncia a les concessions temporals de les sepultures 
relacionades a continuació, formulada pels respectius titulars, amb efectes des del dia 
següent a la data de presentació de la sol·licitud de conducció o trasllat de restes, o de 
retrocessió del dret funerari, i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin 
d'aplicar l'article 61 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de 
Manresa. 
  (Els noms s’han omès en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals) 
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FUN.REN 
2014000059 24/04/2009 

FUN.TRA/201400
0076 

E2014058458 

MARGARITA MARTINEZ FERRER 

19/11/2014 

672 St. Maurici 
(10160672) 

24/04/2014 
41395265 

GRUP FONT DELS CAPELLANS 
9, 5e 1a 

MANRESA 
 

FUN.REN 
2014000060 16/10/2012 

FUN.TRA/201400
0077 

E2014059616 

MONTSERRAT SORIGUERA 
SERRA 

25/11/2014 

156 St. Joan 
(13110156) 

16/10/2017 
39315938 

PTGE de VILASECA – GARRIGA 
C, 4t 

MANRESA 
 

FUN.REN 
2014000061 14/08/2013 

FUN.TRA/201400
0083 

E2014061374 

M.SOLEDAD ROMAN LOPEZ 

05/12/2014 

204 St. Maurici 
(10160204) 

14/08/2018 
39330617 

GRUP del PARE IGNASI PUIG 
16, 3r 2a 

MANRESA 
 

FUN.REN 
2014000062 10/12/2011 

FUN.TRA/201400
0084 

E2014061720 

ESTEVE COMELLAS GRAU 

10/12/2014 

539 Sta. Agnès 
(10250539) 

10/12/2016 
39335340 

C d'ENRIC MORERA 18-20, 3r 3a 
MANRESA 

 

FUN.REN 
2014000063 05/02/2013 

FUN.TRA/201400
0079 

E2014060529 

LIDIA RUIZ MUÑOZ 

01/12/2014 

105 St. Joan 
(13150105) 

05/02/2018 
39332764 

C de la TRIETA 14-16, 2n 2a 
MANRESA 

 

FUN.REN 
2014000064 19/01/2012 

FUN.TRA/201400
0087 

E2014062172 

TEOFILO PARDO HERRAIZ 

12/12/2014 

842 St. Joan 
(13140842) 

19/01/2017 
04507236 

REAL ARRIBA 3 
MONTEAGUDO DE LAS 

SALINAS (CUENCA) 
 

FUN.REN 
2014000066 09/01/2010 

FUN.TRA/201400
0093 

E2014063383 

M.LUISA MARTINEZ COMELLAS 

19/12/2014 

475 St. Joan 
(13150475) 

09/01/2015 
39301847 

C de VALENTÍ ALMIRALL 26 A 
MANRESA 

 

FUN.REN 
2014000067 09/03/2012 

FUN.TRA/201400
0094 

E2014063884 

NURIA CASTELLS ROJAS 

29/12/2014 

889 St. Joan 
(13130889) 

09/03/2017 
39359766 

C de BARCELONA 57, 4t 1a 
MANRESA 

 

FUN.REN 
2014000068 12/07/2010 

FUN.TRA/201400
0092 

E2014063265 

M.MONTSERRAT AMIL LOPEZ 

19/12/2014 

48 St. Maurici 
(10160048) 

12/07/2015 
39349826 

C d'OLEGUER MIRÓ 6, 1r 2a 
MANRESA 

 

FUN.REN 
2014000069 06/05/2009 

FUN.TRA/201400
0091 

E2014063264 

DOLORES LOPEZ RODRIGUEZ 

19/12/2014 

834 Verge de l'Alba 
(12150834) 

06/05/2014 
30011439 

GRUP BALCONADA - IGNASI 
IGLESIAS 9, 4t 2a 

MANRESA 
 

FUN.REN 
2015000001 03/02/2010 

FUN.FCO/201500
0001 

E2015000153 

Mª. TERESA LOZANO GRANE 

02/01/2015 

130 Verge de Núria 
(12750130) 

03/02/2015 
39328302 

C PEDRAFORCA 33 
SANTPEDOR 
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FUN.REN 
2015000002 14/01/2010 

FUN.TRA/201400
0097 

E2014063936 

ENCARNACION MARTINEZ 
TORRES 

29/12/2014 

634 St. Ignasi 
(13240634) 

14/01/2015 
39350112 

C del REMEI DE DALT 38, BX 
MANRESA 

 

 
 
SEGON .- DECLARAR  l’extinció de les concessions sobre el domini públic del Cementiri 
municipal relacionades en l’acord anterior. 
 
TERCER .- DECLARAR  la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les sepultures 
que són objecte de renúncia.  
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
No se’n presenten. 
 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions  
 
No se’n formulen. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general,  
 


