EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança fiscal número 9,
reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública.
Es modifica el redactat de diversos articles, per tal d’incloure els supòsits de retirada de vehicles per la grua
municipal sense que aquests acabin en el dipòsit de vehicles pròpiament dit, sinó que també es puguin situar en
espais que no tinguin la consideració de dipòsit en sentit estricte.
Es modifica la redacció del primer paràgraf de l’article 2, relatiu al fet imposable de la taxa
ARTICLE 2
1.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les activitats municipals consistents en la
retirada de vehicles de la via pública per mitjà del servei de grua, l’estada al dipòsit de vehicles i la seva
immobilització mitjançant paranys, sempre que aquestes actuacions siguin motivades per infraccions a la
normativa vigent.
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Per tant i en compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica el text íntegre dels acords
presos i les modificacions aprovades.

Data 4-12-2019

Com sigui que no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment les modificació dels articles de les
ordenances fiscals reguladores de tributs municipals, s’eleva automàticament a definitiu l’acord
provisional, a l’empara del previst a l’article 17.3 del text refós de la llei d’hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Es modifica el redactat de l’epígraf 1 de l’article 6. La resta d’epígrafs i les tarifes no es modifiquen
ARTICLE 6
EPÍGRAF
1
1.1
1.1.1

1.1.2

2

CONCEPTE
Grua Municipal:
Serveis dins del nucli urbà.
Actuacions en l’horari detallat
de les 8 a les 20 hores
a partir de les 20 hores
Actuacions en què compareix el titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de retirada:
de les 8 a les 20 hores
a partir de les 20 hores
Estada al lloc de dipòsit
Primer dia o fracció
Altres dies, per dia o fracció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La resta de paràgrafs no es modifica
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Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX6RILRBXKVC

El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 26/09/2019 va aprovar provisionalment
la modificació de diversos articles de la Ordenança fiscal no. 9 reguladora de la taxa per la retirada de
vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública.

Es determina la forma de pagament en els casos en què el trasllat no ho sigui al dipòsit municipal. La totalitat
de l’article 7 quedarà redactat tal com es detalla:

4.

En els supòsits anteriors, no seran d’aplicació les previsions de l’ordenança fiscal general reguladora de la
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que permeten el
fraccionament o ajornament del deute sense aportar garantia.

SEGON: 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.

TERCER: 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
a partir de l’endemà de la seva publicació al BOP, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant de la
sala de lo contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar a partir de la l’endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de la
província, sens perjudici de qualsevol altre que considereu oportú.
La interposició de recurs no suspendrà per aquest únic motiu l’efectivitat de l’acord ni la
vigència de la modificació de les ordenances fiscals.

L'alcalde i regidor d’hisenda, Valentí Junyent Torras.

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/11/2019
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Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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Quan la retirada del vehicle o del bé moble no comporti el trasllat a cap dipòsit, de tal forma que el seu
titular se’n faci càrrec sense efectuar prèviament el pagament de la taxa, l’Ajuntament practicarà la
liquidació corresponent.
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3.
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No podrà retirar-se un vehicle del lloc de dipòsit ni retirar un parany d’immobilització sense que s’efectuï
prèviament el pagament de la taxa.

Data 4-12-2019

2.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança s’efectuarà en el moment de retirar el vehicle,
el contenidor o el bé moble del lloc de dipòsit. En els supòsits en què el titular no procedeixi a la retirada
del vehicle, contenidor o bé moble que hagi estat objecte de retirada o dipòsit, l’Ajuntament practicarà la
liquidació corresponent.
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ARTICLE 7

