
Les famílies monoparentals
que vulguin obtenir un ajut per al
pagament de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) a Manresa encara
ho poden fer fins al 28 de desem-
bre.  

La finalitat d’aquesta subven-
ció és el suport a les famílies mo-
noparentals  i, a més, equiparar la
repercussió que té l’IBI en l’eco-
nomia de la llar amb les famílies
que tenen la consideració de
nombroses. El termini per pre-
sentar la sol·licitud per obtenir
aquest ajut va començar el 5 de
novembre passat.

Poden sol·licitar l’ajut les famí-
lies que tinguin la condició de fa-
mília monoparental i constin com
a propietàries, copropietàries o
usufructuàries dels béns immo-
bles corresponents al seu domicili
habitual. 

També aquelles que visquin en
règim de lloguer i puguin acredi-

tar, mitjançant l’aportació del
contracte, que assumeixen el cost
de l’impost sobre béns immobles. 
La quantitat de l’ajuda es determi-
narà en funció de l’aplicació d’un
barem segons els ingressos anuals
de la família sol·licitant, i l’ajut pot
anar des del 10% fins al 90% de
l’impost.

L’Ajuntament de Manresa va
activar el programa d’ajudes a fa-
mílies monoparentals d’enguany
en una resolució que es va aprovar
el 9 d’octubre passat.

Tercer any
És el tercer any que s’aplica aquest
tipus d’ajut. 

El juny del 2016, l’entitat Dones
Solidàries del Bages va defensar
en un ple municipal una moció
per a l’aplicació d’ajudes munici-
pals a famílies monoparentals. En
aquella mateixa sessió plenària el
govern va aprovar fer descomptes
a l’IBI, mesura que s’ha anat repe-
tint cada any i que ja s’aplicava en
el cas de les famílies nombroses
que ho acreditaven i ho sol·licita-
ven. 

Dones Solidàries del Bages va
reclamar durant la intervenció al
ple el mateix tractament pel que
fa a altres taxes municipals, preus
públics i impostos.
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Les famílies monoparentals
encara poden demanar ajut
per pagar l’IBI a Manresa
Dones Solidàries del Bages va aconseguir el suport de l’Ajuntament 
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Gest! celebra el seu
cinquè aniversari 

L’Associació de Professionals
Sèniors al Servei del Territori,
Gest!, celebra l’acte commemora-
tiu del seu 5è aniversari amb la
taula rodona «L’experiència ja no
és un valor? L’aportació de la gent
gran a la societat actual», que tin-
drà la participació de Joan Uriach,
doctor en Farmàcia i president de
la Fundació Uriach 1838, i Genís
Sinca, escriptor i periodista. Mo-
derarà l’acte Anna Vilajosana, pe-
riodista. Tindrà lloc dilluns a 2/4
de 8 del vespre, a l’Auditori de la
Plana de l’Om, dins la programa-
ció del col·lectiu 3Ct.
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XERRADA

El paborde de la Seu a
la guerra de Successió 

Dimecres a 2/4 de 8 del vespre,
a la sala gòtica de la basílica de la
Seu, tindrà lloc la conferència que
havia quedat ajornada el mes
d’octubre al programa d’actes del
Dia de la Seu. Francesc Comas,
historiador i president del Centre
d’Estudis del Bages, parlarà de
«Marià Lladó Dalmases, el pabor-
de de la guerra de Successió».
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DEFENSOR DE LES PERSONES

El Síndic de Greuges,
dilluns al Casino 

L’oficina del Síndic de Greuges
serà a Manresa dilluns. Membres
de l’equip del Síndic atendran al
Centre Cutural El Casino, al pas-
seig de Pere III, 27, totes les perso-
nes que vulguin fer consultes o
presentar queixes contra les ad-
ministracions i les empreses que
presten serveis d’interès general
(llum, aigua, gas i telefonia, entre
d’altres). Per demanar visita, prè-
viament cal concertar l’entrevista
trucant al telèfon 900 124 124 o en-
viant un missatge a l’adreça elec-
trònica sindic@sindic.cat. Aquest
és un servei itinerant i de proximi-
tat que el Síndic ofereix a Manresa
quatre vegades al llarg de l’any.
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TRADICIONS

Novena i misses per la
Immaculada 

Dintre dels actes per celebrar la
Puríssima avui hi haurà la tradi-
cional novena i missa, a 2/4 de 7
de la tarda, i cant dels goigs, a les
7 de la tarda, a la capella de la Pu-
ríssima de la basílica de Santa Ma-
ria de la Seu, de Manresa. Demà a
les 11 del matí, festivitat de la Im-
maculada amb missa conventual
solemne. Formen part del progra-
ma preparat per la Confraria de la
Puríssima.
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El termini per a la presentació
de la documentació a
l’Ajuntament de Manresa
acabarà el 28 de desembre

Dones Solidàries del Bages va
defensar en un ple municipal
una moció per a l’aplicació de
les ajudes

La subvenció pot anar des del
10%, en el cas dels ingressos
més alts, fins al 90% de
l’impost per ingressos baixos
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