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 dels epígrafs 1 i 2 de l’article 6, per deixar sense efectes la modificació errònia que es va
aprovar per acord plenari de 21 d’octubre de 2019.
ARTICLE 6
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Grua Municipal:

1.1

Serveis dins del nucli urbà.

1.1.1

Actuacions en l’horari detallat
de les 8 a les 20 hores
a partir de les 20 hores

1.1.2

Actuacions en què compareix el titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de retirada:
de les 8 a les 20 hores

2

a partir de les 20 hores
Estada al lloc de dipòsit
Primer dia o fracció
Altres dies, per dia o fracció

La resta d’epígrafs i l’import de les tarifes no es modifiquen.
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació del títol i diversos articles de l’ordenança fiscal número 36,
reguladora de la taxa per l’atenció i protecció d’animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i
prevenció de la zoonosi.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2

ACORDS

CVE 2020018642

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 17-7-2020

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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 30/04/2020 va aprovar
provisionalment la modificació de diversos articles de les ordenances fiscals.

A

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA

Es modifiquen diversos articles d’aquesta ordenança, en base a la proposta del servei:
Es modifica el títol de l’ordenança, i consegüentment, el redactat dels article 1 i 2

B

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX6341XBKTVC

SERVEI DE TRESORERIA GENERAL I
GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Secció de Gestió Tributaria i Inspecció

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’atenció i protecció d’animals
domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control del risc per la salut derivada d’aquests animals,
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat
reial decret legislatiu 2/2004.

A

ARTICLE 1

ARTICLE 4
2.

L’Ajuntament podrà determinar la gratuïtat de la taxa de forma excepcional en aquells casos en què les
circumstàncies socioeconòmiques de la persona ho determini, sempre amb l’informe previ dels serveis socials
municipals.

3.

Serà gratuïta la inscripció al Registre municipal d’animals de companyia d’aquells animals acollits en centres
d’allotjament temporal, quan quedi acreditat que aquests animals son adoptats per un particular. En el
supòsit de que l’animal adoptat per un particular sigui potencialment perillós també serà gratuïta l’ expedició
de llicència de tinença d'animals potencialment perillosos.

ARTICLE 5
S’estableixen dues noves tarifes
EPÍGRAF
8
9

CONCEPTE
Duplicat de la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos
Implantació de micro-xip

TARIFA (€)
15,00
20,00

La resta de tarifes no es modifica

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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-7-2020

Els apartats 1 i 4 no es modifiquen

Pàg. 2-2

Es modifica l’article 4, per incloure supòsits de gratuïtat de la taxa

CVE 2020018642

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, per part de l’Ajuntament, de serveis veterinaris i de
l’atenció i protecció d’animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control del risc per la salut
derivada d’aquests animals.

https://bop.diba.cat

ARTICLE 2

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 10/07/2020
11:33:36
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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El regidor delegat d’hisenda, Valentí Junyent Torras.

