
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 48/2017 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 17 d’octubre de 2017 
Horari: 12:35 h a 12:37 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep Maria Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
El secretari general 
José Luis González Leal 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 43, que va tenir lloc el dia 19 de 
setembre de 2017. 
 

 
2. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
2.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 60% i del 
95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme municipal, o 
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions del 
centre històric. 

 
2.1.2 Aprovar parcialment, si escau, la modificació de les tarifes de diversos preus públics. 
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3. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
4. 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. 43  que correspon a la sessió ordinària 
del dia 19 de setembre de 2017 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 9 
membres presents. 
 
 
2. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
2.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 
60% i del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
per obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret 
del terme municipal, o de manteniment i conservació, consolidació, reforma i 
rehabilitació en edificacions del centre històric. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de 
setembre de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva d'aquest 
dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es poden 
gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits previstos a 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant  per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda  i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
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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: LLOVI SA  representat per LLOBET VENDRELL IGNASI 
Expedient: GTR.ICB/2017000051 (GTR.ICI/2017000470 - LLI.OBM/2017000046) 
Descripció obres: Reformar un local dedicat al comerç al detall d'alimentació, al 
carrer Sobrerroca, 13 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost  les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
  
Sol·licitant: IGNACIO ALTIMIRAS PONT 
Expedient: GTR.ICB/2017000074 (GTR.ICI/2017000450 - LLI.OBM/2017000056) 
Descripció obres: Rehabilitar les façanes del Mas de les Marcetes, a Viladordis, 
mitjançant instal·lació de bastida 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements 
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 
  
Sol·licitant: NATALIO HAMER GARCIA 
Expedient: GTR.ICB/2017000076 (GTR.ICI/2017000519 - LLI.OBM/2017000060) 
Descripció obres: Condicionar un local destinat a la venda de productes naturals i 
consulta de dietista al carrer Alfons XII, 25, bx i 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost  les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: MARIA-PILAR SENDER CANET 
Expedient: GTR.ICB/2017000103 (GTR.ICI/2017000495 - LLI.COM/2017000316) 
Descripció obres: Reformar el bany al carrer Puigterrà de Dalt, 32-34 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost  les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: BARBARO GARCIA PEREZ 
Expedient: GTR.ICB/2017000105 (GTR.ICI/2017000506 - LLI.COM/2017000323) 
Descripció obres: Reformar el bany al carrer Nou, 28-34, 4t 6a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost  les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: VICTORIA GARIJO HAYA 
Expedient: GTR.ICB/2017000110 (GTR.ICI/2017000524 - LLI.COM/2017000338) 
Descripció obres: Pintar façana al  c/ Saragossa 5 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats 
en qualsevol altre indret del terme municipal .”  
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.2 Aprovar parcialment, si escau, la modificació de les tarifes de diversos preus 

públics. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 6 d’octubre 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Per part de diversos serveis s’han proposat modificacions dels preus públics que hauran de 
regir per l'exercici 2018. 

 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha formulat la memòria econòmic financera 
que ha d'acompanyar l'expedient. 
 
El Regidor delegat d'Hisenda i Organització proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents  

ACORDS 
 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics següents: 
 
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 

 

   Epígraf Concepte Tarifa (€) 

1 Fotocòpies   

1.a) Foli i DINA 4   

1.a) 1 Una cara 0,20 

1.a) 2 Dues cares 0,40 

1.b) DINA 3   

1.b) 1 Una cara 0,30 

1.b) 2 Dues cares 0,50 

   
La resta de tarifes no es modifica  

   
   
2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS  

   
Es modifica el barem de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes, per adequar-lo al salari mínim interprofessional 
vigent. 
 

 

 
 

  

   

Aquest quadre de nivells de renda està referenciat al salari mínim interprofessional (SMI). En cas que a 
la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat 
del SMI o índex que el substitueixi. 
 
Es modifiquen les tarifes  

   Epígraf Concepte Tarifa (€) 

1 Colònies esportives infantils:   

1.1 Període d’una setmana amb 5 dies hàbils de mitja jornada, matí o tarda 54,00 

1.2 Període d’una setmana amb 4 dies hàbils de mitja jornada, matí o tarda 43,00 

  S’aplicarà al període:   

2 Aula de l'Esport   

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones

7 o més 

persones

9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84
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2.1 Cursos de formació. Per hora 2,75 

2.2 Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament Gratuït 

2.3 Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o AMPES Gratuït 

2.4 Utilització per esdeveniments extraordinaris d’interès ciutadà Gratuït 

3 Activitats i cursos adreçats a joves i gent gran   

3.1 Per hora i/o activitat sense material 2,00 

3.2 Hora d'activitat amb material inclòs 2,70 

3.3 Activitats tipificades d’interès social Gratuït 

  

Aquests cursos seran gratuïts per a l'entitat que els organitza, i les 
persones que s'inscriguin hauran de satisfer les tarifes previstes als 
epígrafs 3.1 i 3.2 en funció de les hores de durada   

      

  

Les entitats col·laboradores seran les encarregades de realitzar la 
inscripció a les activitats o cursos i en cas de no ser gratuït reintegraran 
a l’ajuntament els ingressos corresponents a les tarifes satisfetes per les 
persones que hi hagin participat   

      

  
Tots els cursos són gratuïts per a persones menors de 18 anys. Entre 
18 i 24 anys, s'aplicarà una reducció del 20%   

  

Les persones que acreditin la seva condició de voluntari en una entitat 
sense finalitat de lucre gaudiran d'una reducció del 25% sobre la tarifa. 
Aquest extrem s'acreditarà amb un certificat de l'entitat on es porten a 
terme les tasques de voluntariat, fent constar la condició de voluntari 
estable (no puntual) de la persona interessada, i acreditant una 
antiguitat mínima de sis mesos realitzant activitats.   

      

  
Les reduccions establertes en aquest epígraf seran acumulables fins a 
una reducció màxima del 45% de la tarifa.   

4 Aules de Cultura   

4.1 Curs de cultura,  per hora  4,75 

5 Tallers d'art   

5.1 Tallers d'art, per hora 2,40 

7 Curs d'autoformació en gestió de la innovació   

7.1 Per hora 3,75 

7.2 Per curs complet 169,00 

9 Lloguer de material esportiu    

9.1 Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada 34,40 

9.2 Biblioteca mòbil per jornada  56,40 

10 Tornejos esportius de lleure   

10.1 Inscripció per equip 386,80 

12 Activitat Fem un llibre en família 5,00 

   

   3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA 

   Epígraf Concepte Tarifa (€) 

1 VISITES GUIADES   

  

Tindran dret a tarifa gratuïta  les empreses, entitats i persones 
jurídiques, que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament al qual s’especifiqui aquesta gratuïtat als seus membres o 
socis    

1.1 VISITA GENERAL. GRUPS <15 PERSONES. PER GRUP   

  Preus per grup   

  Visita 1h 49,59 

  Visita 1h 30 74,38 

  Visita 2h 99,17 

  Visita guiada Esplendor Medieval 99,17 

  Visita Cor de Catalunya (2h) 99,17 
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  Visita ignasiana 99,17 

1.2 
VISITA GENERAL. GRUPS A PARTIR DE 15 O MÉS PERSONES. 
PREU PER PERSONA   

  Preus per persona   

  Visita 1h 3,31 

  Visita 1h 30 4,96 

  Visita 2h 6,61 

  Visita guiada Esplendor Medieval 6,61 

  Visita Cor de Catalunya (2h) 6,61 

  Visita ignasiana 6,61 

1.3 TARIFA REDUÏDA. GRUPS <15 PERSONES. PREU GRUP   

  Preus per grup   

  Visita 1h 44,63 

  Visita 1h 30 66,94 

  Visita 2h 89,26 

  Visita guiada Esplendor Medieval 94,21 

  Visita Cor de Catalunya (2h) 89,26 

  Visita ignasiana 89,26 

1.4 
TARIFA REDUÏDA. GRUPS A PARTIR DE 15 O MÉS PERSONES. 
PREU PER PERSONA   

  Preus per persona   

  Visita 1h 2,98 

  Visita 1h 30 4,46 

  Visita 2h 5,95 

  Visita guiada Esplendor Medieval 5,62 

  Visita Cor de Catalunya (2h) 5,95 

  Visita ignasiana 5,95 

1.5 VISITA TEATRALITZADA   

  Tarifa normal   

  Grups >20 persones. Preu per grup 111,11 

  Grups de 20 o més persones. Preu per persona 5,56 

  Tarifa reduïda   

  Grups >20 persones. Preu per grup 92,59 

  Grups de 20 o més persones. Preu per persona 4,63 

2 Bosses gratuït 

3 Carpetes gratuït 

4 Llibre Manresa Viva 48,08 

5 Tríptics generals gratuït 

6 Plànol guia gratuït 

7 Poster "la Manresa al 1375" 2,97 

8 Imant 1,49 

9 Pintem "Manresa Medieval" 3,72 

10 CD "El retaule de la Llum" 2001 (Orfeó Manresà) 14,42 

11 Llibre "la Seu de Manresa" 9,62 

12 Punt de llibre "Manresa" 0,41 

13 Bol de Sant Ignasi de fusta 6,20 

14 Iman de vidre artesanal Camí Ignasià 4,13 

15 Plat de vidre artesanal Camí Ignasià 9,92 

16 Safata de vidre artesanal Camí Ignasià 12,40 

17 Certificat Camí Ignasià 0,48 

18 Diploma 0,48 

   

   8. PREUS PÚBLICS PER SERVEIS EDUCATIUS  
 

   2 ESCOLA DE MÚSICA 

 

   Epígraf Concepte Tarifa (€) 
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1 SENSIBILITZACIÓ    

1.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del 
curs. 103,50 

1.1 Llenguatge musical I (5 anys) i II (6anys) 365,40 

1.2 Llenguatge musical +instrument individual +cor (opcional) 603,50 

1.3 Llenguatge musical +instrument grup +cor (opcional) 484,50 

2 INICIACIÓ   

2.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del 
curs. 103,50 

2.1 Llenguatge musical (a partir de 7 anys) + Cor (opcional) 365,40 

2.2 Llenguatge musical + instrument individual + cor (opcional) 603,50 

2.3 Llenguatge musical + instrument grup + cor (opcional) 484,50 

3 ESCOLA D'ADULTS   

3.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del 
curs. 103,50 

3.1 Llenguatge musical + cor 415,10 

3.2 Llenguatge musical + instrument individual  778,50 

3.3 Llenguatge musical + instrument grup  559,00 

3.4 Llenguatge musical + coral + instrument individuaL 854,10 

3.5 Llenguatge musical + coral + instrument grup 634,60 

4 FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA (FMB)   

4.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del 
curs. 103,50 

4.1 Llenguatge musical + instrument individual  693,60 

4.2 Llenguatge musical + instrument grup  468,90 

4.3 Llenguatge musical + instrument individual+ conjunt vocal o instrumental 864,50 

4.4 Llenguatge musical + instrument grup + conjunt vocal o instrumental 639,80 

4.5 Llenguatge musical + conjunt vocal i/o instrumental 415,10 

5 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA  (FMA)   

5.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del 
curs. 207,10 

5.1 
Llenguatge o harmonia +instrument individual + conjunt vocal o 
instrumental 1061,20 

5.2 Llenguatge o harmonia +instrument grup + conjunt vocal o instrumental 789,90 

5.3 Instrument individual + conjunts vocals o instrumentals 1061,20 

5.4 Instrument grup+ conjunts vocals o instrumentals 789,90 

5.5 Llenguatge o harmonia +instrument individual  1061,20 

5.6 Llenguatge o harmonia +instrument grup  789,90 

6 ASSIGNATURES ÚNIQUES   

6.1 Instrument individual 45'/set  903,70 

6.2 Instrument individual 60'/set 1205,00 

6.3 Instrument grup 60'/set  602,50 

6.4 Instrument complementari 600,40 

6.5 Introducció al jazz 600,40 

6.6 Educació corporal 600,40 

6.7 Ampliació i repertori 600,40 

6.8 Llenguatge musical 242,20 

6.9 Harmonia clàssica o moderna  242,20 

6.10 Idiomes aplicats al cant 242,20 

6.11 Història de la música 242,20 

6.12 Música i noves tecnologies 242,20 

6.13 Aproximació a les obres musicals 242,20 

6.14 Eines anàlisi i percepció auditiva 242,20 

6.15 Història de l'òpera 242,20 

6.16 Instrumentació i arranjaments 242,20 

6.17 Conjunt instrumental i/o vocal 186,30 

6.18 Composició 190,40 

6.19 Música de cambra   422,40 

7 ALUMNE/A COL·LABORADOR/A    
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7.1 
Participants en conjunts instrumentals/vocals avalats pel director del 
CMMM gratuït 

8 CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA   

8.1 Cursos a mida (mínim 10 alumnes). Preu hora 7,40 

8.2 Tallers especialitzats (mínim 5 alumnes). Preu hora 15,80 

9 CLASSES COL·LECTIVES OBERTES ANUAL   

9.1 Preu anual per a noves assignatures 246,40 

10 TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES   

10.1 1 setmana o 5 dies hàbils. Preu taller 73,50 

10.2 1 dia de taller d'estiu  14,50 

   
Es modifica el barem de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes, per adequar-lo al salari mínim 
interprofessional vigent. 

    

 
 

  

   

   

   
Aquestes tarifes seran aplicables als cursos que comencin amb posterioritat a l'entrada en vigor de 
l'acord de la seva modificació 

   

   3. ESCOLA D’ART. TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES 

 

   Epígraf Concepte Tarifa (€) 

1 TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES.    

1.1 Taller de 3 hores/setmana. Preu trimestre 126,30 

1.2 Taller de 2 hores/setmana. Preu trimestre 85,90 

1.2 Taller de 3,5 hores/setmana. Preu trimestre 148,00 

2 TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES   

2.1 1 setmana o 5 dies hàbils 58,00 

2.2 1 dia 11,60 

3 CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA   

3.1 Cursos a mida. Preu hora 7,40 

3.2 Tallers especialitzats. Per hora 16,30 

   
Es modifica el barem de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes, per adequar-lo al salari mínim 
interprofessional vigent. 

    

 
 

  

   

   

   
Aquestes tarifes seran aplicables als cursos que comencin amb posterioritat a l'entrada en vigor de 
l'acord de la seva modificació 

   

   10. PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L'OFICINA D'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA 

 

   
Es modifiquen els barems establerts en aquest preu públic, per adequar-los al salari mínim 
interprofessional vigent. 

 
 

 
 
 

 

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

persones

Tram B (fins a) 9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84

Tram D (fins a) 12.384,75 16.100,18 19.815,60 23.531,03 27.246,45 30.961,88 34.677,30

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

persones

Tram B (fins a) 9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84

Tram D (fins a) 12.384,75 16.100,18 19.815,60 23.531,03 27.246,45 30.961,88 34.677,30
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Aquest quadre de nivells de renda està referenciat al salari mínim interprofessional 
(SMI). En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el 
quadre en funció del nou import aprovat del SMI o índex que el substitueixi. 

   
   SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà 
en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o 
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 

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

   QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2018 les dotacions 
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons 
socials, benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus 
públics no cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti. 

    
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
4. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general 

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

persones

Bonificació 

aplicable

9.907,80 12.880,14 15.852,48 18.824,82 21.797,16 24.769,50 27.741,84 %100

12.384,75 16.100,18 19.815,60 23.531,03 27.246,45 30.961,88 34.677,30 %50

14.861,70 19.320,21 23.778,72 28.237,23 32.695,74 37.154,25 41.612,76 %30


