
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 16 
d'octubre del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 15 del Ple de la Corporació, amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 

 
Sr. Joaquim García i Comas 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Pons i Vallès 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Josep Empez i García 
Sra. Anna Torres i García  
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró 
Sr. Josep Maria Subirana i Casas 
Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
 
 
ABSENTS 

Sr. Francesc Caballo i Molina 
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Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 23 minuts del vespre i manifesta en 
nom de la Corporació Municipal el condol al regidor senyor Mora, que avui no 
és present a la sessió, per la mort de la seva mare; i també a la família del 
militar que ha estat víctima de l'atemptat terrorista que s'ha produït aquesta 
mateixa tarda a Sevilla.     
 
Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada 
la sessió, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a 
l’ordre del dia següent: 
 
1.  APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a les actes de les sessions corresponents als dies 17 de juliol, 18 i 22 de 
setembre i 2 d'octubre del 2000, la còpia de les quals s’ha distribuït juntament 
amb la convocatòria d'aquesta sessió. 
 
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 23 membres presents, 
les actes de les sessions corresponents als dies 17 de juliol, 18 i 22 de 
setembre i 2 d'octubre del 2000. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 36, 
37, 38 I 39, CORRESPONENTS ALS DIES 12, 18 I 25 DE SETEMBRE I 2 
D'OCTUBRE DEL 2000, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE 
DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS 
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 
22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL 
RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 36, 37, 38 i 39, 
corresponents als dies 12, 18 i 25 de setembre i 2 d'octubre del 2000, 
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE 
L’ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT 
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA 
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LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 
DE NOVEMBRE 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm. 
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de 
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.  
 
 2.3 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA SUBSECRETARIA DEL 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, EN RELACIÓ A LA CERTIFICACIÓ 
DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL PASSAT 
17 DE JULIOL, MANIFESTANT EL REBUIG AL DECRET SOBRE 
LIBERALITZACIÓ DELS HORARIS COMERCIALS. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la senyora Ana Maria Pastor Julián, del dia 
22 de setembre del 2000, en el que es justifica la recepció del certificat de l'acord.  
  
2.4 DONAR COMPTE DEL SALUDA DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT, 

EN RELACIÓ A LA CERTIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ DEL PASSAT 17 DE JULIOL, MANIFESTANT EL 
REBUIG AL DECRET SOBRE LIBERALITZACIÓ DELS HORARIS 
COMERCIALS. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit del senyor Joan Rigol i Roig, del dia 29 de 
setembre del 2000, en el que es justifica la recepció del certificat de l'acord. 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL SALUDA DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT, 

EN RELACIÓ A LA CERTIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ DEL PASSAT 17 DE JULIOL, SOBRE LA 
COBERTURA ASSISTENCIAL DEL RÈGIM D'AUTÒNOMS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit del senyor Joan Rigol i Roig, del dia 29 de 
setembre del 2000, en el que es justifica la recepció del certificat de l'acord. 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL 

TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 8 DE SETEMBRE DE 2000, 
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 19/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
 
 
 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal 
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RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 19/2000, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre diverses partides, 
que no superen l'import màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- 
pessetes, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases 
d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que figura en 
l'annex que es conté en l'expedient. 
 
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb 
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les 
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000." 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 14 DE 
SETEMBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SRA. MA. 
ASUNCIÓN PRADOS GÓMEZ COM A TREBALLADORA FAMILIAR, 
PER SUBSTITUIR LA TITULAR DEL LLOC DE TREBALL EN SITUACIÓ 
DE BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Gemma Montaña 
Punsà, que realitza tasques de treballadora familiar, ha presentat la baixa per 
incapacitat temporal amb efectes del dia 4 de setembre d’enguany i es preveu 
que la baixa esmentada sigui per un període de temps llarg.  
 
Vist l'informe proposta emès per la cap de Servei d'Acció Ciutadana, en el que 
manifesta la necessitat de substituir a la senyora Montañà el més aviat 
possible, ja que l’actual dotació del servei a domicili no pot assumir de forma 
continuada les tasques de l’esmentada treballadora.  
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima 
urgència a la senyora MARIA ASUNCIÓN PRADOS GOMEZ, des del dia 19 de 
setembre de 2000  i fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball. 
 
Vist el que disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD  2720/1998, de 18 de desembre, que regula 
la contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del 
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lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOL 
 
1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel 
procediment de màxima urgència, a la senyora MARIA ASUNCIÓN PRADOS 
GOMEZ (39319517) per tal de realitzar funcions de treballadora familiar, amb 
una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 19 de 
setembre de 2000 i fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball 
Gemma Montaña Punsà que es troba en situació de baixa per incapacitat 
temporal, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual  .............................................................. 173.944,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  ........................................ 173.944,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ........................................... 173.944,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Gómez s’efectua de conformitat amb el que 
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de 
maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació 
d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, 
així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 27 DE 
SETEMBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DELS SRS. EDUARD 
BLANCO CLARAMUNT, MAURICI CASASAYAS SOLER, CARMELO 
GARCIA SÁNCHEZ I ANNA VILANOVA SOLER, COM A MONITORS 
DE LES ESCOLES MUNICIPALS D'INICIACIÓ ESPORTIVA. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès l’informe proposta emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que 
manifesta que per tal de poder portar a terme les escoles municipals d’iniciació 
esportiva durant el proper curs escolar 2000-01, es fa necessari procedir a la 
contractació dels/de les monitors/es adients. 
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Atès que la tramitació per a la provisió d’aquests llocs de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractar a les persones següents: EDUARD BLANCO 
CLARAMUNT com a monitor de voleibol, ANNA VILANOVA SOLER com a 
monitora de piragüisme, CARMELO GARCIA SANCHEZ com a monitor de tai-
xi i MAURICI CASASAYAS SOLER com a monitor de judo i miniesports.  
 
Atès l’art. 16 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal per a la realització de tasques específiques de caràcter 
temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació de llocs de 
treball de l’entitat. 
 
Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.a)  del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que 
regula la contractació per obra o servei determinat, així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per 
obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència, a les persones 
que tot seguit es relacionen, per tal de realitzar tasques de monitors de 
diferents esports:  
 

COGNOMS I NOM: BLANCO CLARAMUNT, Eduard 
DNI núm. : 39366664-W 
FUNCIONS: Monitor de voleibol 
JORNADA: 5 hores setmanals 
PERÍODE: de l’1 al 31 d’octubre de 2000 

· 

RETRIBUCIÓ: 26.497,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

 
COGNOMS I NOM: CASASAYAS SOLER, Maurici 
DNI núm.: 36372363-C 
FUNCIONS: Monitor de judo i miniesports 
JORNADA: 7 hores setmanals 

· 

PERÍODE: de l’1 d’octubre de 2000 al 30 de juny de 2001 



 7

 RETRIBUCIÓ: 37.096,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

 
COGNOMS I NOM: GARCIA SANCHEZ, Carmelo 
DNI núm.: 36932404-Q 
FUNCIONS: Monitor de tai-xi 
JORNADA: 7 hores setmanals 
PERÍODE: de l’1 d’octubre de 2000 a 30 de juny de 2001 

· 

RETRIBUCIÓ: 37.096,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

 
COGNOMS I NOM: VILANOVA SOLER, Anna 
DNI núm.: 39378290-J 
FUNCIONS: Monitora de piragüisme 
JORNADA: 4 hores setmanals 
PERÍODE: de l’1 d’octubre de 2000 a 30 de juny de 2001 

· 

RETRIBUCIÓ: 21.198,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

 
 
 
 
2.- Les contractacions esmentades en el punt anterior s’efectuen de conformitat 
amb el que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós  de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel 
RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que 
regula la contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar les presents contractacions 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya." 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 27 DE 
SETEMBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SRA. OLGA 
MARTÍNEZ TRULLÀS, COM A MONITORA DE LES ESCOLES 
MUNICIPALS D'INICIACIÓ ESPORTIVA. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès que amb efectes del dia 15 de maig de 2000 es va declarar en situació 
d’excedència voluntària a la treballadora d’aquest Ajuntament senyora Ester 
Martínez Cano que prestava el seus serveis com a monitora de les escoles 
municipals d’iniciació esportiva, quedant, per tant, vacant el seu lloc de treball. 
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Atès l’informe proposta emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que 
manifesta que per tal de poder portar a terme les escoles municipals d’iniciació 
esportiva durant el proper curs escolar 2000-01, es fa necessari procedir a la 
contractació d’un/a monitor/a per tal de realitzar classes d’aeròbic i gimnàstica 
de manteniment. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractar a la senyora OLGA MARTINEZ TRULLÀS com 
a monitora de les escoles municipals d’iniciació esportiva pel període comprès 
entre el dia 1 d’octubre de 2000 i fins al 30 de juny de 2001.  
 
Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.a)  del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que 
regula la contractació per obra o servei determinat, així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per 
obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora 
OLGA MARTINEZ TRULLAS (DNI 39352619-X) per tal de realitzar funcions de 
monitora de les escoles municipals d’iniciació esportiva, amb una jornada de 10 
hores setmanals, pel període comprès entre el dia 1 d’octubre de 2000 i fins al 
30 de juny de 2001 i per les retribucions següents:  
 
Sou mensual  ................................................................ 52.994,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 52.994,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 52.994,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
Les retribucions que percebrà la senyora Martínez seran les corresponents al 
lloc de treball de monitora de les escoles municipals d’iniciació esportiva amb 
núm. de codi LC15029, de conformitat  i amb els efectes que disposen les 
normes d’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les 
retribucions del personal laboral aprovades pel Ple de la Corporació Municipal 
en sessió del dia 20 de març de 2000.  
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2.- La contractació de la senyora Martínez s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós  de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 
de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Adscriure a la senyora Olga Martínez Trullàs al lloc de treball de monitora de 
les escoles municipals d’iniciació esportiva amb núm. de codi LC15029 de la 
Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en 
sessió del dia 20 de març de 2000. 
 
4.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
SETEMBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DEL SR. FERRAN 
GARCIA GARCIA I DE LA SRA. ROSA MARIA DE PAZ SANJUAN COM 
A EDUCADORS SOCIALS.  

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès que en data 18 de setembre de 2000 es va aprovar el conveni de 
col.laboració entre l’Ajuntament i Càritas Manresa per l’atenció a nois/es 
immigrants amb dèficits d’integració. 
 
Atès que l’esmentat conveni preveu la contractació de dos educadors/es 
socials, com a part dels compromisos per part de l’Ajuntament. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana on 
informa de la proposta de contractació dels dos educadors, senyor FERRAN 
GARCIA GARCIA (dni 39352819-A) i ROSA MARIA DE PAZ SANJUAN (dni 
39339176-E), amb una contractació de 25 hores setmanals, per període que va 
de l’1 d’octubre de 2000 i fins el 31 de desembre de 2000. 
 
Atès l’art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de 
caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió dels llocs en la relació 
de llocs de treball de l’entitat. 
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Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.a)  del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat, a temps parcial, així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
RESOL 
 
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei 
determinat, a temps parcial i pel procediment de màxima urgència a les 
persones que seguidament s’esmenten, com a educador/a social, amb una 
jornada de 25 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 1 d’octubre de 
2000 i fins el 31 de desembre de 2000, i amb les retribucions següents: 
 
FERRAN GARCIA GARCIA 
dni 39352819-A 
 
Sou mensual  ..................................................................... 170.275.-
Paga extraordinària de Nadal  ............................................... 170.275.-
Paga extraordinària d’estiu  .................................................. 170.275.-
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
ROSA MARIA DE PAZ SANJUAN 
dni 39339176-E 
 
Sou mensual  ..................................................................... 170.275.-
Paga extraordinària de Nadal  ............................................... 170.275.-
Paga extraordinària d’estiu  .................................................. 170.275.-
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- Les contractacions esmentades en el punt anterior s’efectuen de conformitat 
amb el que disposen els art. 12 i 15.1.a)  del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel 
RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat, a temps parcial, així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.11 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL 

TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 2 D'OCTUBRE DE 2000, 
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SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 22/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 22/2000, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de personal, que no superen l'import 
màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a l'empara del que 
disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases d'Execució del Pressupost per a 
l'exercici de 2000, segons detall que figura en l'annex que es conté en 
l'expedient. 
 
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb 
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les 
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000." 
 
2.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 5 

D'OCTUBRE DE 2000, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A 
DETERMINAR ELS MÈRITS O CIRCUMSTÀNCIES QUE PUGUIN 
ACONSELLAR LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL 
SR. JACINT CARRIÓ I VILASECA.  

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès que és voluntat de tots els grups polítics que tenen representació 
municipal, iniciar els tràmits pertinents per tal de fer possible l’atorgament de la 
medalla de la ciutat, al Sr. Jacint Carrió i Vilaseca, per la seva trajectòria 
ciutadana en defensa dels valors cívics i de la llibertat, i que en l’actualitat 
encara manté mitjançant la dedicació a l’Amical Mathaussen. 
 
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula 
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual 
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària. 
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Atès el que s'estableix als articles 9 al 12, 16 i 17 del Reglament d'Honors i 
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19 
d'abril de 1994. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC: 
 
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 
aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al Sr. Jacint Carrió i Vilaseca. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i 
Subirana, Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la Sra. 
Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana. 
 
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera 
sessió que es celebri." 
 
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 CEDIR L'ÚS A FAVOR DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, 

RAMADERIA I PESCA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D'UN 
TERRENY UBICAT A LA ZONA DE CAN POC OLI-CAMÍ DE LES 
TRIES, DESTINAT A DOTAR LA CIUTAT D'UNA ESCOLA DE 
CAPACITACIÓ AGRÀRIA, I APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI 
REGULADOR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 25 de setembre del 
2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa és propietari de les següents finques 
registrals, ubicades a la zona de Can Poc Oli – Camí de les Tries: 
 
·Tom: 846 Llibre: 215 Foli: 76 Finca: 7.039 duplicada 

·Tom: 2.139 Llibre: 768 Foli: 68 Finca: 2.369-N. 

·Tom: 784 Llibre: 197  Foli: 172 gt. Finca: 5.744 

·Tom: 2.180  Llibre: 809 Foli: 198 Finca: 4.276-N. 

 
Atès que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, segons el seu ofici de data 24 de febrer de 2000, va comunicar a 
aquest Ajuntament que manifestava la seva conformitat respecte a una cessió 
d’ús, amb destí a Escola de Capacitació Agrària, d’un terreny de forma irregular 
de 54.586,20 m2 de superfície format per les parcel·les 271, 272, 273, 274, part 
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de la parcel·la 275, part de la parcel·la 276, i les parcel·les 277 i 313, del 
polígon 15, del cadastre de rústica (les quals corresponen a les finques 
registrals detallades al punt anterior), i amb els següents límits: 
 
Nord - Amb la parcel·la 248, i amb la parcel·la 247, mitjançant l’antiga 

carretera de Manresa a Abrera, propietat de Juan Playa Puig, amb la 
part de les parcel·les 276 i 275, de cessió d’ús a la Lliga per a la 
Protecció d’Animals i Plantes de Manresa i amb la parcel·la 269, 
propietat de Maria Puigbó Font. 

 
Sud 

 
- 

 
Amb la riera de Rajadell. 

 
Est 

 
- 

 
Amb la riera de Rajadell. 

 
Oest 

 
- 

 
Amb la parcel·la 278, propietat de Lluís Vilanova Garroset i amb la 
parcel·la 279, propietat de Juan Ribalta Capella. 

 
Considerant que les finques registrals números 7.039 dup., 5.744 i 2.369-N, 
figuren al full número 331.19 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i 
obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial; i 
pel que fa a la finca registral 4.276-N, figura com a bé patrimonial al full 331.82 
de l’esmentat Inventari, en virtut del decret d’actualització dictat per l’alcalde 
president en data 12 de desembre de 1995. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals van emetre un informe descriptiu i 
plànols de l’immoble, en data 5 de gener de 2000. 
 
Donat que mitjançant decret de l’alcalde president de data 12 de juny de 1998 
es va incoar expedient de cessió d’ús a favor del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i es va obrir alhora un 
termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte que els possibles interessats 
formulessin les reclamacions o al·legacions que consideressin pertinents, de 
conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons redacció donada pel 
decret 144/1994, de 14 de juny. 
 
Atès que l’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al 
públic en aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des del 
22 de juliol al 13 d’agost de 1998, ambdós inclosos, previ anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província número 173 que correspon al dia 21 de juliol de 
1998, sense que durant el període d’exposició es rebés cap reclamació. 
 
Atès l’informe jurídic emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en 
data 22 de setembre de 2000. 
 
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
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ACORD 
 
PRIMER. Cedir l’ús a favor del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya, d’un terreny de forma irregular de 54.586,20 m2 
de superfície, que figura als fulls 331.19 i 331.82 de l’Inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament amb la qualificació 
jurídica de bé patrimonial, terreny el qual està ubicat a la zona de Can Poc Oli – 
Camí de les Tries, segons queda concretat a la part expositiva d’aquest 
dictamen (queda delimitat en el plànol que s’acompanya com a annex número 
I). 
 
SEGON. El terreny objecte de cessió d’ús serà destinat a dotar la ciutat d’una 
Escola de Capacitació Agrària, per a la realització de les activitats pròpies del 
Centre de Capacitació Agrària de Manresa. 
 
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical de l’immoble objecte de cessió 
d’ús correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot 
moment el dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del 
cessionari de qualsevol de les regles que regulen la present cessió.  
 
QUART. Aprovar el projecte de conveni que s’adjunta a aquest dictamen i que 
regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
La senyora Pons i Vallès pren la paraula i explica que amb aquest conveni es 
formalitza la cessió, per part de l'Ajuntament, al Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, dels terrenys situats a Can 
Poc Oli, en els quals es realitzen, des de fa temps, les pràctiques dels estudiants 
de l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa. 
Es proposa una cessió d'ús de 25 anys, amb la condició que torni a revertir a 
l'Ajuntament de Manresa, en cas que deixi de destinar-se a l'ús que és objecte 
d'aquesta cessió. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
 
3.1.2 MODIFICAR L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN 

DATA 20 D'OCTUBRE DE 1997, RELATIU A LA CESSIÓ GRATUÏTA 
DEL DOMINI D'UN IMMOBLE UBICAT AL CARRER CREU GUIXERA, 
51, A FAVOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. 

 
 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 27 de setembre del 
2000 que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació de data 20 
d’octubre de 1997, es va acordar cedir gratuïtament al Servei Català de la Salut 
el ple domini d’un immoble situat al carrer Creu Guixera número 51, amb una 
superfície de 1.819 m2. 
 
Atès que en data 17 de novembre de 1997 es va trametre al Servei Català de la 
Salut la documentació requerida per tal de formalitzar la cessió gratuïta de ple 
domini, sense que s’hagués rebut cap contestació al respecte fins al dia 6 
d’abril d’enguany. 
 
Donat que en data 6 d’abril de 2000, i segons el registre general d’entrada 
número 9722, es va rebre en aquesta Unitat un ofici de l’Àrea de Recursos 
Econòmics del Servei Català de la Salut, mitjançant el qual se’ns comunica que 
en lloc dels esmentats 1.819 m2, la superfície a cedir en ple domini hauria de 
ser de 2.072,15 m2, i que, per altra banda, ha estat necessari un canvi 
d’orientació en la ubicació dels metres dins de la finca matriu (el nou plànol de 
la ubicació definitiva s’adjunta com a annex número 1). 
 
Atès l’informe i plànols emesos al respecte pels serveis tècnics municipals en 
data 30 de juny de 2000, dels quals es deriva la següent descripció i límits de 
l’immoble en qüestió: 
 

- Finca de forma irregular, de 2.072,15 m2 de superfície de sòl, ubicada 
al carrer Creu Guixera 51, que disposa dels límits que segueixen: 

 
 Nord - Part amb la finca de referència cadastral 32 137 59, propietat 

de la comunitat de propietaris de l’avinguda de les Bases de 
Manresa 160, i part amb la finca de referència cadastral 32 
137 56, propietat de la comunitat de propietaris de l’avinguda 
de les Bases de Manresa 166. 

 Sud - Amb porció de la finca de la qual forma part, propietat de 
l’Ajuntament de Manresa. 

 Est - Amb el carrer Creu Guixera. 
 Oest - Amb porció de la finca de la qual forma part, propietat de 

l’Ajuntament de Manresa. 
 
- Referència cadastral:  32 137 57 
 
- Dades urbanístiques: 
 Classificació del sòl: Sòl urbà 
 Qualificació: Sistemes. Equipament de reserva (clau – E.9) 
 
- Registre de la Propietat:  
 * 1.592,15 m2, a segregar de la finca que s’indica a 

continuació: Tom 2.131, Llibre 760, Full 41, Finca 38.807, + 
480 m2 corresponents a la finca 38.811, Tom 2.131, Llibre 
760, Full 45. 
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Atès que és voluntat municipal que es formalitzi la cessió gratuïta d’aquest 
immoble al Servei Català de la Salut, per tal de construir-hi un Centre d’Atenció 
Primària. 
 
Donat que la finca que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a la 
finalitat prevista. 
 
Atès que el bé a cedir no està comprès en cap pla d'ordenació, reforma o 
adaptació que el faci necessari a l'ens local segons es desprèn de l'informe 
subscrit per l'arquitecta tècnica de gestió, en data 30 de juny de 2000. 
 
Per tot això, l’alcalde president proposa al ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 20 d’octubre de 1997, 
relatiu a la cessió gratuïta del domini d’un immoble a favor del Servei Català de la 
Salut, que quedarà redactat tal com s’indica a continuació: 
 

/... PRIMER. “Cedir gratuïtament al Servei Català de la Salut, el ple domini de l’immoble que es 
descriu a continuació (queda delimitat en el plànol que s’adjunta com a annex número 1):  
 
- Finca de forma irregular, de 2.072,15 m2 de superfície de sòl, ubicada al carrer Creu Guixera 

51, que disposa dels límits que segueixen:   
 
Nord - Part amb la finca de referència cadastral 32 137 59, propietat de la comunitat de 

propietaris de l’avinguda de les Bases de Manresa 160, i part amb la finca de 
referència cadastral 32 137 56, propietat de la comunitat de propietaris de 
l’avinguda de les Bases de Manresa 166. 

Sud - Amb porció de la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament de Manresa.  
Est - Amb el carrer Creu Guixera. 
Oest - Amb porció de la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament de Manresa. 

 
- Referència cadastral:  32 137 57 
 
- Dades urbanístiques: 

 
Classificació del sòl: Sòl urbà 
Qualificació: Sistemes. Equipament de reserva (clau – E.9) 

 
- Registre de la Propietat:  

 
* 1.592,15 m2, a segregar de la finca que s’indica a continuació: Tom 2.131, Llibre 

760, Full 41, Finca 38.807, + 480 m2 corresponents a la finca 38.811, Tom 2.131, 
Llibre 760, Full 45. 

 
- Títol: 

 
* Pel que fa als 1.592,15 m2, pertanyen a l'Ajuntament de Manresa, per cessió gratuïta 

de la Sra. Angelina Alabern Playà, atorgada en escriptura pública davant del notari 
senyor Emilio Sánchez-Carpintero Abad el dia 13 d'agost de 1991 (número 1.202 del 
protocol). 

* Pel que fa als 480 m2, pertanyen a l’Ajuntament de Manresa, per cessió gratuïta de la 
Sra. Andrea Fabra Foignet, atorgada en escriptura pública davant el notari senyor 
Emilio Sánchez-Carpintero Abad el dia 13 d'agost de 1991 (número 1.203 del 
protocol). 

 
- Càrregues: 
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Lliure de càrregues i gravàmens que puguin afectar l'ús al qual es destina. 

 
La finalitat de la cessió es destinar l'immoble a Centre d'Atenció Primària. 
 
SEGON. Fer constar que el Servei Català de la Salut, ha de complir amb la finalitat per a la qual 
s'atorga la cessió en el termini màxim de 5 anys comptats a partir de l'adopció d'aquest acord i ha 
de mantenir la destinació indicada durant els 30 anys següents.  
 
Si el bé cedit no es destina a l'ús previst en el termini fixat o deixa de ser-hi destinat, revertirà 
automàticament de ple dret al patrimoni de l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb les condicions de 
l'article 50 del Decret 336/1988 de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals. 
 
TERCER. El Servei Català de la Salut, des de l'adopció d'aquest acord i en tant no es formalitzi la 
cessió de l'immoble en document públic, podrà disposar-ne gratuïtament. 
 
QUART. Facultar el senyor alcalde-president per a la signatura de la documentació necessària per 
a la complimentació de l'expedient. ..../" 

 
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que el Ple de la Corporació, va 
acordar a l'octubre de 1997 cedir gratuïtament al Servei Català de la Salut una 
finca situada al carrer de Creu Guixera, per a la construcció del Centre d'Atenció 
Primària. 
Tenint en compte que el 6 d'abril d'aquest any el Servei Català de la Salut, per 
nous requeriments en la tipologia de la construcció que s'ha d'utilitzar en el CAP, 
requereix una nova orientació en la finca, així com una quantitat de metres 
addicionals superior a la que s'havia cedit prèviament. Per això, el Servei Català 
de la Salut, va sol.licitar a l'Ajuntament la cessió de la nova finca, situada dins de 
la finca matriu, així com la nova orientació. 
Concretament, la finca té 2.072 metres quadrats, amb una nova orientació, que 
figura en el plànol annex al dictamen, i la seva finalitat és per a la construcció del 
Centre d'Atenció Primària, d'acord amb el compromís del Servei Català de la 
Salut.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que espera que aquest sigui un pas 
definitiu, perquè es pugui veure construït aquest CAP a la carretera de Santpedor, 
durant aquesta legislatura, tenint en compte que ja fa temps que hi ha els 
terrenys. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
3.1.3 PRENDRE CONEIXEMENT I EXECUTAR LA SENTÈNCIA NÚM. 703 

DICTADA EL 31 DE JULIOL DE 2000 PER LA SECCIÓ TERCERA DE 
LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE RESOL ESTIMAR EN 
PART EL RECURS INTERPOSAT PEL SR. AGUSTÍ GARRIGA 
VERDAGUER I ALTRES CONTRA L'ACORD PLENARI DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES D'ORDENACIÓ DE 
LA PL. SANT DOMÈNEC, 2A. FASE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 28 de setembre del 
2000 que, transcrit, diu el següent: 
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"Vista la sentència núm. 703 dictada el dia 31 de juliol de 2000 per la Secció 
Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que resol estimar en part el recurs contenciós-
administratiu núm.1560/97 interposat pel Sr. AGUSTÍ GARRIGA VERDAGUER 
i altres contra l'acord plenari de data 04-06-97, que aprovà definitivament 
l'expedient d'ordenació i aplicació de contribucions especials per a l'execució de 
les obres d'ordenació de la Plaça Sant Domènec, 2a. fase, de Manresa. 
 
Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres 
resolucions fermes dels Jutges i Tribunals. 
 
Atès el que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en relació a 
l'execució de sentències. 
 
Atès l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, que disposa la competència plenària per a l'exercici de les accions 
judicials i administratives en les matèries de la seva competència. 
  
Atès l’informe emès pel Cap de la Unitat de Serveis Jurídics, en el qual es 
proposa que el Ple prengui coneixement de la sentència esmentada en el punt 
anterior, i que s’acordi executar-la, vista la proposta del Lletrat defensor, per no 
concórrer els requisits exigits pels articles 86 i 96.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 
 
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència núm. 703 dictada el dia 31 de 
juliol de 2000 per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol estimar en part el recurs 
contenciós-administratiu núm.1560/97 interposat pel sr. AGUSTÍ GARRIGA 
VERDAGUER i altres contra l'acord plenari de data 04-06-97, que aprovà 
definitivament l'expedient d'ordenació i aplicació de contribucions especials per 
a l'execució de les obres d'ordenació de la Plaça Sant Domènec, 2a. fase, de 
Manresa. 
 
2n.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 703, esmentada a 
l’acord anterior, en la qual s’ha fallat estimar en part el recurs de l'actora, 
condemnant l'Ajuntament a reduir les quotes fixades als recurrents, retornant, 
en el seu cas, les quantitats percebudes de més, com a conseqüència de la 
inclusió com a subjectes passius els titulars de l'immoble assenyalat amb el 
número 2 de la Plaça Fius i Palà (Casa López) calculant la quota del mateix 
segons el sostre edificat, tot i la impossibilitat de repercutir-li la quota, en 
compliment del que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa." 
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El senyor Teixeiro i Macipe explica que al mes de juny de 1997 es va aprovar 
definitivament l'expedient d'ordenació de contribucions especials de les obres 
d'ordenació de la plaça de Sant Domènec, en la seva segona fase. 
El senyor Garriga i deu persones més van interposar recurs contenciós 
administratiu contra l'acord municipal d'aquesta imposició i aplicació de les 
contribucions especials.  
El recurs no té per objecte la pretensió anul.latòria de l'acord municipal. En ell 
s'al.leguen bastantes coses i, a continuació, comentarà la Sentència, que és 
l'objectiu d'aquest dictamen. 
Seguint l'ordre sistemàtic dels fonaments jurídics de la demanda, i en síntesi, 
es pot dir el següent: en primer lloc, els interessats pretenen la nul.litat del 
projecte d'ordenació, per haver-se tramitat com a obra ordinària, en lloc de fer-
ho com a obra d'urbanització. El Tribunal diu que no, i no es pot parlar de 
nul.litat radical. 
En segon lloc, els recurrents al.leguen que les obres alteren i infringeixen el Pla 
General d'Ordenació Urbana, respecte a la qual cosa el Tribunal també es 
manifesta contrari, dient que els vials segueixen subsistint si bé, donant 
preferència als vianants respecte a la circulació dels vehicles. 
En tercer lloc, s'al.lega la nul.litat per infringir la normativa vigent quant a la 
informació pública, respecte a la qual cosa el Tribunal també es manifesta 
contrari argumentant que l'Ajuntament va complir les previsions del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis. 
En quart lloc, en la demanda es nega l'existència del fet imposable, és a dir, 
que els veïns afectats obtinguin un benefici. En relació a aquest aspecte, el 
Tribunal diu que sí existeix un benefici individual com a conseqüència de les 
obres i, per tant, també existeix el fet imposable. 
En cinquè lloc, s'al.lega una incorrecta determinació dels subjectes passius 
afectats, i, en conseqüència, la nul.litat de l'expedient. 
El criteri de l'Ajuntament ha estat el d'incloure exclusivament les finques que 
tenen façana o limiten amb els vials que són objecte d'intervenció en el 
projecte. El Tribunal qualifica de correcte aquest criteri, justifica la inclusió dels 
immobles de què són titulars els recurrents i també la exclusió del Teatre 
Conservatori, així com dels edificis que, malgrat tenir vistes a la plaça, estan 
separats d'ella per la Muralla del Carme i per Muralla de Sant Domènec. 
No es pot dir el mateix, diu el Tribunal, del tractament que s'ha donat a l'edifici 
Can López, assenyalat amb el número 2 de la plaça de Fius i Palà.  L'expedient 
administratiu l'exclou de les contribucions, perquè, segons el Pla General 
d'Ordenació Urbana, té la qualificació de sistema viari i d'aparcament, la qual 
cosa suposa que la finca no sigui edificable. En aquest cas concret, el Tribunal 
diu que l'immoble està edificat i ocupat, almenys en part, i per tant, cal incloure'l 
també en el càlcul dels mòduls de repartiment. Tenint en compte, a més i 
seguint la pràctica jurídica, que els titulars de Can López no són part en 
aquesta litis i, per tant, la inclusió de la finca es farà de manera que no els 
perjudiqui. Per tant, en aquest apartat, el Tribunal dóna la raó als recurrents pel 
que fa a Can López. 
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En sisè lloc, els recurrents opinen que la base imposable és incorrecta en 
incloure les partides de sanejament i consideren exagerada la partida 
d'imprevistos. El Tribunal diu que tant la base com els imprevistos són 
correctes. 
L'equip de govern evidentment accepta la Sentència i l'executarà, tal com es 
diu en el dictamen, i està obert a qualsevol procés de negociació amb les altres 
parts i, en principi, no té la intenció d'interposar cap recurs de cassació. 
Així doncs, en resum, el Tribunal dóna la raó a l'Ajuntament en tots els punts 
excepte en el cas de Can López. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que té el dubte següent: hi 
ha un recurs previ de la propietat per a la qüestió del planejament o bé aquest 
tema està inclòs en aquest recurs? 
Ho diu perquè ha observat que en aquesta Sentència se li diu que sí a la 
qüestió del Pla d'Ordenació, i ell recorda una Sentència anterior en la que es 
deia que no. 
Li agradaria que se li aclarís aquesta qüestió. 
 
 
 
 
L'alcalde respon que respecte a tota la qüestió de Sant Domènec, s'han 
presentat tres recursos: un, referent estrictament a l'ordenació o al planejament, 
en el qual el Tribunal va dictaminar a favor de l'Associació Born-La Plana. Es 
deia que per realitzar les obres de la plaça de Sant Domènec, s'hauria d'haver 
fet una modificació del Pla General. Aquella Sentència anava en contra dels 
arguments defensats per l'Ajuntament. 
Els altres dos recursos presentats fan referència a la qüestió de les 
contribucions especials, malgrat que els actors siguin diferents. S'ha dictat 
Sentència respecte a un d'ells i les argumentacions dels actors feien referència 
a diferents qüestions una de les quals era sobre el planejament, que el Tribunal 
ha qualificat de correcta. Pel que fa a les contribucions especials, el Tribunal 
diu que són absolutament correctes, però que s'hi havia d'incloure aquella 
casa. L'Ajuntament valora positivament la Sentència. 
Aquesta Administració considera que la presentació per part de l'actora d'un 
recurs contra aquesta Sentència formaria part de la defensa dels interessos o 
dels drets dels ciutadans, però l'Ajuntament considera que és una Sentència 
justa i, per tant, no presentarà recurs. 
L'Ajuntament també entendrà que la part contrària decideixi interposar recurs 
davant el Tribunal Suprem, tenint en compte que hi ha dues Sentències 
contradictòries en un tema determinat, ja que en una es diu que el planejament 
està malament i en una altra, que està bé.  
Una de les Sentències no es pronuncia respecte a la qüestió econòmica, 
perquè no n'era l'objecte, i l'altra, sí perquè sí ho és.  
 



 21

El senyor de Puig i Viladrich agraeix l'explicació de l'alcalde i diu que el 
GMCIU votarà afirmativament el dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
 
3.1.4 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES I L'EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI 
DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL 
PUIGMERCADAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 4 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el cap de servei de Planificació i Coordinació, mitjançant informe 
emès en data 2 d'octubre de 2000, ha proposat la tramitació d'un expedient de 
contractació per a l'adjudicació de la concessió administrativa del servei de 
gestió i explotació del Mercat municipal de Puigmercadal. 
 
Donat que l'esmentat informe acompanya el pressupost d'explotació del servei i 
invoca la necessitat i interès per a que la concessió estigui adjudicada abans 
de 31 de desembre de 2000, a l'efecte d'iniciar-se l'1 de gener de 2001, per la 
qual cosa proposa la tramitació d'urgència de l'expedient. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
De conformitat amb l’article 159.1 del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, l'alcalde president proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la 
concessió administrativa del servei de gestió i explotació del Mercat municipal 
Puigmercadal, a adjudicar mitjançant concurs públic 
 
SEGON. Declarar urgent la tramitació de l’expedient de contractació de la 
concessió administrativa del servei de gestió i explotació del Mercat municipal 
Puigmercadal, atès que és necessari accelerar l'adjudicació per raons d'interès 
públic, de conformitat amb l’article 71 del Text refós de la Llei 13/1995 de 
contractes de les administracions públiques i l’informe emès pel cap de servei 
de Planificació i Coordinació en data 2 d'octubre de 2000, amb el consegüent 
efecte, entre altres, de reducció del termini de licitació establert per la llei a la 
meitat. 
 
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa 
indicada al punt anterior, per un termini de 5 anys, a adjudicar mitjançant 
concurs públic mitjançant procediment obert, de conformitat amb l'article 159.1 
del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 



 22

QUART. Sotmetre a informació pública pel termini de 10 dies el plec de 
clàusules administratives aprovat en el punt primer d'aquest acord i de forma 
simultània convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Si es presentessin reclamacions contra el plec del contracte durant el 
termini de la seva informació pública, s'estarà al que disposa l'article 122 apartat 
2n del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
CINQUÈ. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella pren la paraula i explica que se sotmet a la 
consideració del Ple de la Corporació el plec de clàusules administratives i 
l'expedient de contractació del servei de gestió i explotació del Mercat municipal 
Puigmercadal, respecte el qual, com ja és sabut l'Ajuntament va haver de 
recuperar la concessió a causa de les anomalies detectades en el seu 
funcionament per l'anterior concessionari.  
Un cop recuperada aquesta concessió, i després del transcurs d'un temps per 
tornar les coses al seu lloc i efectuar les millores corresponents, es convoca ara 
un concurs públic per adjudicar el servei de gestió i explotació del mercat 
municipal, els paràmetres principals del qual són els següents: el termini es 
planteja més curt, ja que és a cinc anys, amb una pròrroga de cinc anys més; el 
concessionari no té obligació de subrogar-se el personal, per tant, es deixa 
lliure de personal; l'Ajuntament manté la supervisió i la inspecció del servei i es 
preveu un pressupost màxim d'explotació de 31.700.000 pessetes 
aproximadament.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, tenint en compte que els 
informes que consten a l'expedient són favorables, el GMCIU no té cap 
inconvenient en votar afirmativament el dictamen, però té el dubte següent: des 
del moment en què es va aprovar la revisió de la normativa de funcionament 
del plec de clàusules del Mercat de Puigmercadal fins ara han passat dos anys. 
Per això, pregunta perquè han passat aquests dos anys, tenint en compte que 
aquest és un tema important per a l'Ajuntament. Voldria saber quins han estat 
els inconvenients o els entrebancs que s'han produït. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que destacaria els tres elements: en 
primer lloc, quan es va recuperar la concessió estava en molt males condicions 
tant la gestió com el manteniment de l'edifici. Per tant, durant aquest dos anys 
l'Ajuntament ha posat les coses al seu lloc, pel que fa al funcionament a partir 
de la comissió de seguiment. 
En segon lloc, durant aquests dos anys s'han fet importants obres de millora i 
manteniment de l'edifici, en concret, s'han reformat les cambres, els 
congeladors i els espais d'especejament. També durant aquest any s'ha 
equipat el mercat amb uns nous muntacàrregues. 
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Per tant, hi ha hagut molta més inversió per deixar l'equipament en bones 
condicions, perquè el nou concessionari disposi de l'estructura bàsica per 
poder funcionar.  
En tercer lloc, quan l'Ajuntament va recuperar la concessió, es va subrogar el 
personal i, per això, ha necessitat un temps per recol.locar aquest personal dins 
de l'Ajuntament.  
Per tant, aquesta Administració deixa la concessió al nou titular sense cap 
càrrega pel que fa al personal. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
 
3.1.5 PRORROGAR FINS EL 26 DE MAIG DE 2005 EL CONTRACTE DE 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT 
CONTROLAT DE VEHICLES SOTA CONTROL HORARI, ADJUDICAT A 
APARCAMIENTOS CONCERTADOS, SA, I MODIFICAR EL PLEC DE 
CLÀUSULES DE LA CONCESSIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 5 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de maig 
de 1995, va adjudicar la concessió administrativa del servei municipal 
d’estacionament vigilat de vehicles de motor en zones especials i determinades 
de la via pública de Manresa, sota control horari limitat, per un període de 5 
anys, a favor de l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A. 
 
Atès que la clàusula 4a del plec que regula la concessió estableix el següent: 
 

/... La durada de la concessió s'atorga per un termini de 5 anys,  a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació de l'acord municipal d'adjudicació de la concessió del servei. 
 
L'Ajuntament podrà aprovar una pròrroga única per un altre període de 5 anys, d'acceptació obligatòria 
per part del concessionari. La decisió municipal de prorrogar haurà de notificar-se al concessionari amb 
6 mesos d'anticipació a la finalització del primer termini.../ 

 
Donat que en sessió que va tenir lloc el dia 16 d'octubre de 1995, el ple de la 
corporació va acordar una pròrroga d'aquesta concessió pel període comprès 
entre els dies 26 de maig de l'any 2000 (data de l'acabament inicial de la 
concessió) i el 17 d'octubre del mateix any, com a compensació pel lucre 
cessant derivat de la demora en l'inici de l'explotació del servei, essent aquesta 
pròrroga computable als efectes de la pròrroga voluntària prevista a la clàusula 
4a del plec, reproduïda al paràgraf anterior. 
 
Vista la instància de referència registre d'entrada 23.603/19.09.2000, 
presentada pel senyor Josep Lluís Junyent, en representació de l'entitat 
mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., en la qual demana que 
l'Ajuntament acordi la pròrroga de la concessió, oferint les millores següents: 
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· Renovació i millora de tots els elements materials del servei, inclosos 
aquells que es van incorporar en la modificació aprovada pel ple de la 
corporació en data 20 de juliol de 1998. 

 
· Incorporació al servei d’un vehicle grua nou totalment equipat. Assumpció 

per part del concessionari del plus a un vigilant per efectuar tasques de 
conductor de grua. 

 
· Assumpció per part del concessionari de qualsevol increment del cost de 

personal amb independència de la causa. 
 
· Manteniment de la totalitat de les condicions vigents en l'actualitat, en 

particular de les econòmiques. 
 
Vist l'informe emès en data 4 d'octubre de 2000 pel cap de subservei d'Obres i 
Manteniments. 
 
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient. 
 
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple 
de la corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Prorrogar fins a 26 de maig de 2005 el contracte de concessió 
administrativa del servei d'estacionament controlat de vehicles de motor en 
zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota 
control horari limitat, adjudicat a l'entitat mercantil APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS, S.A. (A 28732915 - carrer Enginyer 11-13, 2n 1a 08400 de 
Granollers), acceptant les millores proposades per la concessionària en el seu 
escrit de referència registre d'entrada 23.603/19.09.2000 i que es concreten en 
els aspectes següents: 
 
· Renovació i millora de tots els elements materials del servei, inclosos 

aquells que es van incorporar en la modificació aprovada pel ple de la 
corporació en data 20 de juliol de 1998, sense cap cost per a l'Ajuntament. 

 
· Incorporació al servei d’un vehicle grua nou totalment equipat, optant pel 

model IVECO Daily 50C13 (dee 3450 mm) amb pales d'arrossegament 
FPZ-35. Aquesta incorporació del vehicle comporta també l'assumpció per 
part del concessionari del plus a un vigilant per efectuar tasques de 
conductor de grua. 

 
· Assumpció per part del concessionari de qualsevol increment del cost de 

personal amb independència de la causa, amb renúncia per l'adjudicatari a 
qualsevol reclamació d'un possible augment motivat per les determinacions 
de convenis col·lectius no considerats en l'estudi econòmic inicial. 

 
· Manteniment de la totalitat de les condicions vigents en l'actualitat, en 

particular de les econòmiques. 
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SEGON. Modificar el plec de clàusules que regula la concessió, en el sentit 
d'incloure el següent redactat en les clàusules que s'indiquen a continuació, 
com a conseqüència de la incorporació al servei d'un vehicle grua per a la 
retirada de vehicles: 
 
· Clàusula 2a. S'afegeix un darrer paràgraf a aquesta clàusula, amb el 

següent redactat: 
 
 /... - La retirada i transport de vehicles per qualsevol circumstància que ho aconselli (accident, avaria, 

abandonament, sanejament de la via pública, organització d'actes a la via pública, etc.)  i sigui 
ordenada per la Policia Local, inclosos els requeriments  a l'Ajuntament per part de l'autoritat judicial 
o altres autoritats públiques.../ 

 
· Clàusula 6a. S'afegeixen les següents lletres a aquesta clàusula, com a 

obligacions del concessionari: 
 
 /... u) Posar a disposició de la Policia Local el vehicle grua sempre que aquesta ho requereixi dintre 

de l'horari laboral del vigilant conductor. 
 
 v) Retirar aquells vehicles de la via pública que li ordeni únicament i exclusiva la Policia Local. Per 

poder-lo retirar serà condició necessària la presència d'un agent de la Policia Local. 
 
 x) Coordinar adequadament les seves activitats amb les de la Policia Local, i en particular, informar a 

aquesta de tot allò que sigui necessari pel bon funcionament del servei. Les actuacions que es 
produeixin estaran d'acord amb la lleis de seguretat vial, reglament general de circulació i 
ordenances municipals de circulació i transports i d'immobilització i retirada de vehicles. 

 
 y) Subscriure una pòlissa d'assegurança, garantint les possibles contingències que poguessin 

derivar-se a tercers per l'ús dels mitjans de transport i arrossegament.../ 
 
· Clàusula 15a. S'afegeix un darrer paràgraf amb el contingut següent: 
 
 /... S'haurà de garantir en tot moment que un dels vigilants estigui capacitat per conduir i operar amb 

el vehicle grua adscrit al servei.../ 
 
· Clàusula 24a. Quedarà redactada tal com s'indica a continuació: 
 
 /... Acomplert el termini fixat com a durada de la concessió, revertiran en ple domini a l'Ajuntament 

totes les instal·lacions, béns i elements adscrits al servei públic, inclòs el vehicle grua adscrit a la 
concessió, sense cap tipus de contraprestació o indemnització, havent-se de trobar en perfecte estat 
de conservació i funcionament.../ 

 
TERCER. Facultar al sentor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 
El senyor Canongia i Gerona explica que l'empresa adjudicatària del servei 
d'aparcament vigilat en superfície va sol.licitar poder fer ús de la potestat de 
què disposa de demanar la pròrroga a cinc anys per continuar essent titular de 
la concessió d'aquest servei, aportant una sèrie de millores que l'Ajuntament ha 
valorat positivament. 
Les millores consisteixen, bàsicament, en el canvi del material que hi ha en 
superfície, és a dir, les màquines, que permetran utilitzar tant les targetes com 
el nou sistema monetari que s'implementarà aviat. 
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L'empresa concessionària també es farà càrrec del servei de retirada de 
vehicles de la via pública, a requeriment de la Policia Local, a més de retirar els 
que estiguin en zona de parquímetres. 
També assumirà l'ampliació de personal que es derivi de la posada en 
funcionament d'aquest nou servei. 
L'Ajuntament considera que aquestes millores són més que suficients per 
concedir a l'empresa concessionària la pròrroga del servei i, per això, demana 
el vot afirmatiu al dictamen.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU voldria estar 
convençut que aquest dictamen de pròrroga de la concessió per cinc anys té la 
seva justificació en un projecte més global, però això no ho ha dit ningú en cap 
moment. 
Desconeix si la justificació d'aquesta pròrroga és el pla d'aparcaments que va 
elaborar el RACC en el seu moment, o els informes d'Urbanisme o alguna altra 
cosa. El GMCIU no troba cap justificació al fet de prorrogar per un termini més 
llarg o més curt la concessió o a l'establiment d'un nombre determinat de 
places.  
Té la sensació que respecte el tema de les zones blaves s'està anant una mica 
"a salto de mata", si se li permet l'expressió, dita en to "carinyós". 
De totes maneres, com que no se sap cap on es va, o almenys el GMCIU no ho 
sap, espera que després no serveixi aquella frase tan utilitzada darrerament per 
l'equip de govern, segons la qual sembla que el GMCIU no se n'enteri de les 
coses, però el cas és que ell no disposa d'aquesta informació. 
Així doncs, tenint en compte que el GMCIU no té aquesta informació, no votarà 
negativament el dictamen, però tampoc pot votar-lo afirmativament, per tant, 
s'abstindrà, com no sigui que hi hagi una argumentació important que l'obligui a 
canviar el sentit del vot. 
 
El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig que la pròrroga és per 
cinc anys perquè així ho preveia el plec de clàusula, per tant, no podia ser per 
tres anys ni per set. 
Pel que fa al fet d'anar a "salto de mata" respecte a la qüestió de les zones 
blaves, ell diria que es funciona amb rigor. Lamenta molt haver de dir al senyor 
de Puig que hi ha un trencament entre l'anterior equip municipal de 
Convergència i Unió i l'actual, que no li ha traspassat cap dels papers de 
l'anterior legislatura. Tots els papers de l'anterior legislatura, referents al Pla 
d'aparcaments, respecte els quals aquesta casa en va tenir ple coneixement i 
el GMCIU hi va participar activament, en el seu moment, definien tot el tema de 
l'aparcament a la ciutat de Manresa; no només l'aparcament vigilat en 
superfície, sinó també el soterrani, el lliure, el de les zones blaves dures, el de 
les zones blaves verdes, etc. És tot un procés que s'anirà implementant al llarg 
del temps i que s'està seguint amb un grau de rigor molt elevat, la qual cosa 
també honora l'actual regidor de Via Pública, que està fent un seguiment molt 
acurat del tema, que s'està portant amb una gran dignitat i sense fer massa 
escarafalls. 
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Potser algú té interès en fer enrenou sobre aquest tema, però no n'hi ha 
d'haver gaire, cal que tots siguin capaços de fer una ciutat més habitable i per 
aconseguir-ho l'ús del cotxe ha de ser més racional, per a la qual cosa, s'ha de 
racionalitzar també el tema de l'aparcament. Cal que hi hagi una visió global, 
que hi és, i el que s'està fent és anar pas a pas seguint tot un estudi i un 
projecte que porta a posar les condicions perquè els ciutadans puguin fer un ús 
racional del cotxe dins de la ciutat. En aquest sentit, avui es fa un pas més, 
consistent en la privatització de la grua. Aquest és un nou servei, que entrarà 
properament en funcionament, aprofitant l'excedent que es genera. Se sufraga 
un servei que no deixa de ser deficitari en sí mateix; una cosa va per l'altra. 
Possiblement, més endavant, quan se sotmeti a concurs els aparcaments 
soterrats, també s'hi hauran d'incloure els beneficis que genera l'aparcament en 
superfície, però es tracta de diferents passos, que s'han d'anar donant de mica 
en mica i no es poden fer de cop. A l'equip de govern li agradaria poder dir al 
senyor de Puig que tots els aparcaments de la ciutat se sotmeten a concurs 
aquesta mateixa setmana, però, malauradament, no ho pot fer per l'existència 
de diversos condicionants.  
S'hi està treballant, és una tasca lenta que es va fent i respecte a la qual es van 
veient els resultats. Està convençut que en un futur proper, es veuran altres 
resultats, que seran bastant més espectaculars que aquest.  
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que ha llegit el dictamen, l'informe i tota la 
documentació que l'equip de govern ha sotmès al Ple i no ha llegit enlloc que 
aquest pas formi part d'un treball global. 
En la seva anterior intervenció, només ha preguntat al senyor Canongia si això 
formava part d'un projecte global, sense demanar-li res més, ja que en el 
dictamen no es fa referència a aquest aspecte. 
El fet que se li hagi passat o no la informació i que se l'hagi llegida o no, és el 
seu problema, i potser el GMCIU té alguna part de culpa, però insisteix, amb la 
documentació que s'ha presentat al Ple, no es justifica que això formi part d'un 
projecte global.  
Per tant, torna a preguntar al senyor Canongia si el que es proposa aprovar 
avui amb aquest dictamen forma part d'un projecte global d'aparcament de la 
ciutat, o bé és tracta d'una qüestió aïllada.  
 
El senyor Canongia i Gerona respon que en la seva anterior intervenció ha 
intentat explicar-ho de la millor manera possible. Ell interpreta que això està 
dins d'un procés global i, si el senyor de Puig no ho sap llegir, és senzillament 
perquè no està redactat, ja que en aquest cas es tracta simplement del 
document jurídic de la prorroga de la concessió administrativa, és a dir, la 
justificació de la pròrroga del servei d'aparcament vigilat en superfície. La 
documentació que consta a l'expedient fa referència tan sols a aquest punt i, si 
el senyor de Puig vol la resta de la documentació l'equip de govern la hi farà 
arribar. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (10 GMS i 3 
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).  
 
3.1.6 DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT D'ALCALDE 

D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 24/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del dia 10 d'octubre del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2001, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de 
crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent  expedient de suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris degudament informat per la Intervenció municipal d'aquest 
Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
amb càrrec a majors ingressos, i a recursos generats per baixes de crèdits de 
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses 
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a 
l'exercici del 2001.  
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 24/2000 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es creen i que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a 
aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, l'expedient 24/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 
reclamacions." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe inicia la seva explicació dient que l'expedient de 
modificació de crèdits número 24/2000 comprèn augments de crèdits per valor 
de 35 milions de pessetes i crèdits extraordinaris per valor de 13,4 milions de 
pessetes, la qual cosa fa un total de 48,4 milions de pessetes, que es financen 
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amb recursos generats per Majors ingressos, per valor de 30,8 milions de 
pessetes i baixes de crèdit de despeses, per valor de 17,6 milions de pessetes.  
Conceptualment, les modificacions de partides són les següents: en primer lloc, 
per a equipament de la Deixalleria: es considera que aquesta instal.lació 
municipal ha de disposar d'un capítol propi al Pressupost. Es fa, doncs, una 
reclassificació per valor de 13,6 milions de pessetes. 
En segon lloc, també es fa una reclassificació per valor de 4 milions de 
pessetes, de personal de promoció del comerç a personal eventual de la 
subfunció Promoció de l'Ocupació. 
En tercer lloc, es produeix un increment de 2,6 milions de pessetes en Fires i 
promoció del comerç, finançades amb Majors ingressos procedents de la 
subvenció de la Generalitat per al projecte, Senyalització i identificació del 
Centre comercial. 
En quart lloc, amb motiu dels aiguats produïts el passat mes de juny, es 
realitzen obres de reparació de camins, per un import de 9,5 milions de 
pessetes. 
Per al departament de Secretaria General, es precisa un augment de la partida 
de prestació per al servei de correspondència, per un import de 5,5 milions de 
pessetes, per consignació insuficient. També són necessaris suplements de 
crèdit per a una previsió d'honoraris per a l'expedient d'expropiació del Casino, 
per valor de 6,5 milions de pessetes; també per als treballs realitzats per 
diverses empreses per a la residència d'avis Ramona Miró i Catalunya, per 
import de 6,7 milions de pessetes; i una petita aportació suplementària a la 
Mancomunitat de municipis del Bages per a l'Abocador, per valor de 500.000 
pessetes.  
Tot això suma 48,4 milions de pessetes, que és el total d'aquest expedient de 
modificació de crèdits.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 12 vots afirmatius (9 GMS: Sr. Jordi 
Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. Eduardo Teixeiro, Sr. Joan 
Canongia, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep Camprubí, Sr. Josep Empez, i Sra. 
Anna Torres; i 3 GMERC) i 9 abstencions (8 GMCIU i 1 GMPP: Sr. Xavier 
Javaloyes). 
 
4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
 
4.1.1 RATIFICAR EL REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL D'URBANISME, AMB LA INCORPORACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5 RELATIU A LA SEVA 
COMPOSICIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 6 
de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord plenari del dia 20 d’octubre de 1997 es va aprovar la 
constitució del CONSELL MUNICIPAL D’URBANISME. 
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Atès que el citat Consell, reunit en sessió del dia 1 de desembre de 1999 va 
acordar la modificació de la composició del propi Consell, amb la corresponent 
adequació de l’article 5 del seu Reglament i l’aprovació del Text Refós. 
 
Atès que l’article 20.4 del Reglament municipal de participació ciutadana 
disposa que els reglaments interns d’aquest tipus d’òrgans precisaran de la 
ratificació del ple de la Corporació, que cal entendre necessària també quan 
són modificats. 
  
Atès el que disposa l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, l’article 28.d) del ROM, el Tinent d'Alcalde, Regidor 
delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
composen la Comissió Informativa i de Control d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Via Pública, proposa que el Ple de la Corporació adopti el següent 
 
ACORD 
 
RATIFICAR el Reglament intern de funcionament del CONSELL MUNICIPAL 
D’URBANISME el text refós del qual s’ha aprovat en sessió del citat Consell del 
dia 1 de desembre de 1999, amb la incorporació de la modificació de l’article 5 
del text anteriorment aprovat, relatiu a la composició del propi Consell." 
 
El senyor García i Comas explica que amb aquest acord es ratifica el 
reglament del Consell Municipal d'Urbanisme amb la incorporació de la 
modificació del seu article cinquè, que fa referència als membres que el 
composen. Aquesta modificació es correspon amb el canvi de govern de l'any 
passat. Per tant, l'únic que es fa és adequar-se al nou Cartipàs municipal. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que des de l'aprovació del text refós 
fins ara han passat deu mesos i pregunta si hi ha hagut algun problema per 
trobar els substituts. Li ha sorprès, en veure el document, que avui se 
substitueix el senyor Magí Mas, que ja fa més d'un any que no és present a 
l'Ajuntament. 
 
El senyor García i Comas respon que es tracta de la ratificació d'un acord del 
Consell d'Urbanisme adoptat l'1 de desembre del 1999, quan es va produir el 
canvi. En aquest moment s'està preparant una nova convocatòria del Consell. 
Segons el Reglament, cal aprovar-ho pel Ple i per això se sotmet a aprovació el 
dictamen.  
 
El senyor de Puig i Viladrich pregunta si això significa que no es convoca el 
Consell des de fa deu mesos.  
 
El senyor García i Comas respon que no s'ha fet cap convocatòria del 
Consell, ja que des de l'anterior trimestre es va estar desenvolupant el 
Programa d'Actuació Municipal, i es va acordar amb els membres del Consell 
que mentre s'estigués discutint el PAM no se celebraria cap reunió. 



 31

En aquest trimestre se celebrarà una reunió del Consell i, per això, cal donar 
compliment a aquest requisit formal amb el dictamen que avui es proposa 
aprovar.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 4.1.2 i 4.1.3 de l'ordre del dia.      
 
4.1.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR 

D'ESPECTÁCULOS PADRÓ Y CABOT, SL, EN CONCEPTE 
D'HONORARIS DE REDACCIÓ I VISAT DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON I DEL PLA PARCIAL "ELS 
TRULLOLS 2", PER IMPORT TOTAL DE 8.409.775 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
29 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que 
s’adjunten, el regidor-delegat d’Urbanisme, proposa al Ple l'adopció del se-
güent:  
 
ACORD 
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel 
responsable del servei. 
 
CREDITOR 
 
ESPECTACULOS PADRO Y CABOT, S.L.  
CIF B-08129017 
Domicili: Pg. Pere III, 35. 08240 MANRESA 
 
CONCEPTES 
 
TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
POLIGON 1 DEL PLA PARCIAL “ELS TRULLOLS 2”. 
 
VISAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLIGON 1 DEL PLA 
PARCIAL “ELS TRULLOLS 2”. 
 
IMPORTS 
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Honoraris de redacció del projecte d’urbanització (amb 
l’estudi de Seguretat i Salut) 

8.204.860

 
Visat del projecte 204.915
 
TOTAL 8.409.775 PTA 

(inclòs l’IVA)"
 
4.1.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR 

D'EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA, EN CONCEPTE DE TREBALLS DE 
MILLORA I CONTROL DE QUALITAT DE LA URBANITZACIÓ ESPAI 
LLIURE UNITAT D'ACTUACIÓ ELS COMDALS, PER IMPORT TOTAL 
DE 9.808.502 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 2 
d'octubre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que 
s’adjunten, el regidor-delegat d’Urbanisme, proposa al Ple l'adopció del se-
güent:  
 
ACORD 
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel 
responsable del servei. 
 
CREDITOR 
 
EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A. 
CIF A-59.105.486 
Domicili: Carrer Sant Isidre, 40. 08250 Sant Joan de Vilatorrada 
 
CONCEPTES 
 
TREBALLS DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ ESPAI LLIURE UNITAT 
D’ACTUACIÓ ELS COMDALS  
 
CONTROL DE QUALITAT DELS TREBALLS DE MILLORA DE LA 
URBANITZACIÓ ESPAI LLIURE UNITAT D’ACTUACIÓ ELS COMDALS  
 
IMPORTS 
 
Treballs inclosos en el projecte de millora de la urbanització de 
l’espai lliure de la Unitat d’Actuació “Els Comdals” 

9.776.022
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Control de qualitat 32.480
 
TOTAL 9.808.502 PTA 

(inclòs l’IVA)"
 
El senyor García i Comas explica els dos expedients de reconeixements de 
crèdits, dient que el primer d'ells fa referència a uns honoraris per la redacció 
del projecte d'urbanització del Pla parcial, situat en l'entorn dels Multicinemes. 
En aquest moment ja està urbanitzat, però quan s'estava urbanitzant, el 
propietari de la societat Espectáculos Padró y Cabot, S.L. va avançar l'encàrrec 
i es va fer càrrec de les despeses dels treballs. 
L'Ajuntament no ha de pagar res dels 8.400.000 pessetes, sinó que només 
gestiona, és a dir, cobrarà les quotes d'urbanització corresponents a tots els 
propietaris i pagarà les despeses als redactors del projecte. 
El segon expedient correspon a una obra d'urbanització, en concret es tracta 
de la construcció de la pista poliesportiva descoberta del barri dels Comtals. En 
aquell barri s'estaven urbanitzant els carrers i era important que la pista, que no 
estava inclosa en la unitat d'actuació, estigués lligada a les obres 
d'urbanització, ja que s'havia de situar sobre un mur de contenció, que calia 
construir per poder urbanitzar els carrers. 
Per això, va ser necessari demanar al constructor que duia a terme la 
urbanització que construís aquesta pista poliesportiva. 
Per tant, tenint en compte que no es va seguir el procediment del concurs per 
les raons que ha explicat, cal fer un reconeixement de crèdit per poder fer 
efectiu el pagament al constructor. 
Està previst en el Pressupost fer front a aquest import de 9.808.502 pessetes. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà 
afirmativament els dos dictàmens, però té el dubte següent: els dos 
reconeixements tenen un import superior al que seria el tema de poder-los fer 
per adjudicació segons la Llei de contractes, i, per tant, d'alguna manera, 
sembla que es passa per sobre la qüestió de la pública concurrència.  
No ha estudiat els informes dels expedients i li agradaria que se li expliqués 
com funciona això, i quin és el sentit dels informes jurídics i d'Intervenció.  
 
El senyor García i Comas respon que evidentment en els reconeixements de 
crèdits no es fa procediment de concurs, per tant, es tracta d'un procediment 
molt extraordinari.  
En el primer cas, es tractava d'una qüestió d'urgència i la realització d'un 
concurs per als treballs de redacció del projecte hauria endarrerit quatre o cinc 
mesos l'encàrrec. Hi havia la promoció dels Multicinemes, que voltava per la 
comarca i l'Ajuntament va creure important facilitar el màxim aquesta inversió a 
la ciutat. 
En el segon cas, era una necessitat i no ho podia fer un altre constructor, sinó 
que era més lògic que el constructor que urbanitzava els carrers també 
construís els murs per aguantar el que hi havia a sobre. Per tant, es tractava 
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d'un problema de construcció i de com executar la pista poliesportiva, i no ho 
podia fer un altre constructor a no ser que s'haguessin encarit molt els 
procediments. 
Reconeix que en els dos casos es tracta d'imports alts. Per a la contractació  
d'obres no es fa servir mai el reconeixement de crèdit, però en alguns  casos 
extraordinaris cal seguir aquest procediment. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.2 i 4.1.3 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
4.1.4 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL DE MANRESA, LA TALAIA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 4 
d'octubre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de juny del 2000, va ser 
adoptat l’acord següent: 
 

1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç 
de planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. "LA TALAIA", redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de 
planejament urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies, 
comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de 
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en 
el seu cas, altres alternatives de planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així 
com en un dels diaris de major circulació de la província. 
 

Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública dels treballs 
constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 167, del dia 13 de juliol del 2000, així com en els diaris Regió 7, 
de 24 de juny del 2000, i El Periódico, de 26 de juny del 2000, i que una vegada 
transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentat 
cap tipus de suggeriment ni alternativa de planejament. 
 
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de 
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents, 
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Vist l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que diu: 
“L’aprovació inicial dels instruments de planejament (…) obliga l’administració 
actuant a acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, 
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d’edificació i d’enderrocament en els àmbits per als quals les noves 
determinacions comporta modificació del règim urbanístic”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA  
GENERAL DE MANRESA. LA TALAIA, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la 
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant 
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al de 
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de major 
circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de 
planejament urbanístic. 
 
3r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació, 
d’edificació i d’enderrocament, en tot l’àmbit afectat per la Modificació del Pla 
general en tràmit, en compliment d’allò que prescriu l’article 41 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de l'aprovació inicial d'una 
modificació del Pla General, pel que fa al terreny situat entre la Universitat 
Politècnica i el futur carrer Concòrdia, sobre les bases de Manresa. 
Recorda que és un conveni que es va fer amb el propietari per complir una 
Sentència judicial en aquest terreny.  
Demana el vot afirmatiu per a aquesta modificació del Pla General, de la qual 
es va informar en la darrera Comissió Informativa d'Urbanisme. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i article 112.3.k) de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
5.1.1 ESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PEL SR. JOAN COMELLAS TORRAS I RECONÈIXER EL TRASPÀS 
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DE LA TITULARITAT DE LA SEPULTURA NÚM. 385 DE LA SECCIÓ 
SANT MAURICI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL A FAVOR DEL 
RECURRENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 27 
de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, en data trenta-un de maig de mil nou-cents noranta-nou, s'inicia per 
aquesta Corporació expedient de caducitat relatiu a la sepultura núm. 385 de la 
Secció Sant Maurici. 
 
Atès que, amb posterioritat, i després de dur-se a terme els preceptius passos 
procedimentals i d'informació pública, es declara, per Acord de Ple de dinou de 
juny de dos mil, la caducitat del dret sobre el nínxol determinant-se la reversió 
del mateix a l'Ajuntament de Manresa. 
 
Atès que, en temps i forma, s'interposa per part de Joan Comellas Torras 
recurs potestatiu de reposició front a l'esmentat acord. 
 
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, parcialment modificada per la llei 4/1999, de 
13 de gener i articles 34 amb relació amb l'article 20 i 38 i següents del 
Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat per En Joan Comellas 
Torras anul·lant l'acord de reversió de la titularitat a favor de l'Ajuntament i, en 
conseqüència, reconèixer el traspàs de la titularitat a favor del recorrent prèvia 
publicació al Butlletí Oficial de la Província davant la possibilitat d'existència de 
tercers amb millor dret." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que es tracta d'anul.lar l'acord 
adoptat pel Ple de la Corporació el 19 de juny del 2000, respecte a la caducitat 
del dret sobre el nínxol que afectava el senyor Joan Comellas. El senyor 
Comellas va interposar un recurs de reposició en el que va demostrar la seva 
titularitat respecte a aquest nínxol.  
Per tant, un cop anul.lat l'acord del Ple esmentat, es traspassa la titularitat a 
favor del recurrent. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents.  
 
6. ÀREA D'HISENDA  
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6.1 REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA 
 
6.1.1 DESESTIMAR LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PELS SRS. 

FAUSTO SABATÉ SOLDEVILA I CARMEN TOSAS AGUSTÍ I 
APROVAR DEFINITIVAMENT L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL C/ DOCTOR 
FLÈMING, PASSATGE PILAR COTS I CAMÍ VELL DE SANTPEDOR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 9 d'octubre del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"En sessió plenària del dia 17 de juliol de 2000 es va aprovar provisionalment 
l'expedient d'ordenació i aplicació de les Contribucions Especials per a 
l'execució de les obres de remodelació del C/ Doctor Flèming, Passatge Pilar 
Cots i Camí Vell de Santpedor. 
 
Durant el termini d'exposició pública s'han presentat al·legacions pels Srs. 
FAUSTO SABATÉ SOLDEVILA I CARMEN TOSAS AGUSTÍ. 
 
Atès que els interessats al·leguen: 
 
Primer: Mòdul de repartiment 
 
Els interessats al·leguen: 
 

Que amb la utilització del volum edificable de les finques com a únic criteri 
de repartiment no s’aconsegueix una identificació fidedigna entre el 
benefici o augment de valor de la finca i la quota aplicada, ja que aquesta 
resulta així molt més elevada que si s’utilitza com a mòdul la longitud de la 
façana de la finca 

 
i sol·liciten 
 

L’aplicació de forma conjunta dels mòduls de metres lineals de façana i 
volum edificable de les finques afectades pel projecte. 

 
Segona: Quantia a repartir  
 
Els interessats al·leguen: 
 

· Que determinades finques, entre elles la finca de la seva propietat 
situada al C/ Doctor Flèming 14, han estat objecte d’expropiació 
parcial o compensació degut a l’execució del Pla Parcial Bases de 
Manresa Subsector I. 

 
· Que el cost de l’obra és molt elevat, degut a les característiques de 

les obres (peatonalització dels carrers, …), i que en altres expedients 
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la base imposable ha representat un percentatge inferior al 90% del 
cost de les obres que s’aplica en aquest cas 

 
i sol·liciten 
 
Que es rebaixi el percentatge aplicat. 
 
Vist l'informe emès per la tècnica d’administració general. 
 
Atès que, quant a la primera al·legació: 
 

· El mòdul de repartiment aplicat al present expedient és un dels 
establerts a l’article 32 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, i per tant, és completament ajustat 
a dret. 

 
· El valor urbanístic d’un terreny depèn fonamentalment de les 

possibilitats d’edificació i aprofitament urbanístic del mateix. Així, la 
millor manera de mesurar el seu aprofitament és l’edificabilitat 
mesurada en metres quadrats de sostre, i, en conseqüència, és el 
mòdul de repartiment de les contribucions especials més equitatiu i 
imparcial, atès que contribueixen més aquells propietaris que, en tenir 
una major edificabilitat assignada, obtenen un major benefici especial. 

 
· De la mateixa manera, el mòdul de la longitud només seria 

tècnicament correcte en sectors totalment homogenis 
urbanísticament, requisit que no es dona en el present cas, atès que 
l’aprofitament urbanístic assignat a una part d’aquest sector és 
justament la meitat que a la resta, i, per tant, amb l’aplicació d’aquest 
mòdul resultaria que a igual aprofitament uns subjectes passius 
contribuirien exactament el doble que els altres.  

 
Pels motius exposats es considera que el mòdul de repartiment aplicat, volum 
edificable de les finques afectades pel projecte, és el que suposa una 
distribució de quotes més equitativa, i, per tant, es troba correctament aplicat i 
ajustat a dret. 
 
Quant a la segona de les al·legacions: 
 

· Sobre el cost de les obres s’ha aplicat un percentatge del 90% per 
obtenir la base imposable de les contribucions especials, percentatge 
que es troba dins el límit permès per l’article 31.1 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i per tant, és 
completament ajustat a dret. 

 
· Les possibles problemàtiques referents a l’expropiació parcial 

d’algunes finques afectades pel projecte del Pla Parcial Bases de 
Manresa ja són objecte de consideració a l’hora d’establir el justpreu 
corresponent, i, per tant, no són rellevants en la qüestió que ens 
ocupa. 
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· Ens trobem davant la urbanització per primera vegada d’aquest 

sector, i per tant, el percentatge a aplicar sobre el cost de les obres ha 
de ser assimilable a la contribució que realitzen els propietaris de 
parcel·les integrades en plans parcials per la nova urbanització dels 
carrers, que també és del 90%. 

 
Per tant, el percentatge aplicat sobre el cost de les obres per obtenir la base 
imposable, el 90%, és considera adequat, i totalment ajustat a dret. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control  d'Hisenda i Especial de 
Comptes  proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER Desestimar l’al·legació presentada, atès que es consideren correctes i 
ajustats a dret tant el mòdul de repartiment utilitzat, volum edificable, com el 
percentatge aplicat sobre el cost total de les obres per obtenir la base 
imposable del tribut (90%). 
 
SEGON  Aprovar definitivament l'expedient, de contribucions especials per  a 
l'execució de les obres de remodelació del C/ Doctor Flèming, Passatge Pilar 
Cots i Camí Vell de Santpedor, que es resumeix a continuació : 
 

* Import del projecte d'execució d'obra  ......................... 47.720.056
* Cost de l'obra suportat pel municipi  ........................... 47.720.056
* Percentatge d'aplicació  ............................................. 90 %
* Base imposable  ........................................................ 42.948.050
* Suma dels mòduls de distribució  ................................ 12.504
* Preu unitari dels mòduls  ............................................ 3434,7448

(PTA/m2 de sostre)
 
TERCER  Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords adoptats." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i diu que al juny del 2000 es va 
aprovar provisionalment l'expedient de contribucions especials dels carrers 
Doctor Flèming, Passatge Pilar Cots i Camí Vell de Santpedor. 
Durant el període d'exposició pública, s'ha presentat una al.legació conjunta per 
part del senyor Fausto Sabaté i la senyora Carmen Tosas. 
Els interessats al.leguen dos aspectes: en primer lloc, el mòdul de repartiment, 
respecte el qual diuen que amb la utilització del volum edificable com a únic 
criteri de repartiment, no s'aconsegueix una relació fidedigna entre l'augment 
de valor de la finca i la quota aplicada. Sol.liciten, per tant, l'aplicació, de forma 
conjunta, dels mòduls de metres lineals de façana i volum edificable.  
Es desestima l'al.legació, perquè el valor urbanístic d'un terreny depèn, 
fonamentalment, de les possibilitats d'edificació i aprofitament urbanístic. Així, 
la millor manera de mesurar el seu aprofitament és l'edificabilitat mesurada en 
metres quadrats de sostre.  
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El mòdul de longitud només seria tècnicament correcte en sectors totalment 
homogenis urbanísticament, requisit que no es dóna en aquest cas.  
En segon lloc, els interessats formulen al.legacions respecte a la quantia a 
repartir. Consideren excessiu el percentatge d'aplicació del 90 per 100 i, per 
tant, sol.liciten que es rebaixi. 
Es desestima l'al.legació, donat que aquest percentatge es troba dins del límit 
permès per la Llei d'Hisendes Locals i, a més, ens trobem per primera vegada 
davant de la urbanització d'aquest sector. Per això, l'Ajuntament considera que 
aquest percentatge ha de ser assimilable a la contribució que realitzen els 
propietaris de parcel.les integrades en plans parcials, que també és del 90 per 
100. 
L'Ajuntament considera adequat el percentatge i, en conseqüència, s'acorda 
aprovar definitivament l'expedient de contribucions especials, amb les dades 
següents: l'import del projecte és de 47,7 milions de pessetes; el percentatge 
és del 90 per 100; i la suma dels mòduls de distribució és de 12.504. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que sempre que hi ha al.legacions 
d'aquest tipus en temes de contribucions especials es produeix la discussió 
sobre l'aplicació lineal o proporcionalment als metres quadrats. 
El GMCIU sempre ha considerat com a sistema més equitatiu el que utilitza 
aquest Ajuntament, és a dir, proporcionalment als metres quadrats. 
Per això, el GMCIU votarà afirmativament aquest dictamen, però voldria 
recordar, com ja ha comentat altres vegades, que quan una persona formula 
aquestes al.legacions potser ho fa per motius de càrrega econòmica important. 
Per això, demana que la regidoria d'Hisenda o la persona que aplica les 
contribucions especials es posi en contacte amb aquests interessats i faci els 
possibles per pactar la manera més còmoda de fer front a aquestes 
contribucions especials.  
 
El senyor Teixeiro i Macipe respon al senyor de Puig que en un primer 
moment es va parlar amb els interessats, a través de la regidoria i li garanteix 
que hi va haver una gran predisposició, des del punt de vista jurídic, per trobar 
una fórmula, però, com que no es va trobar, no es va poder cedir a les 
al.legacions formulades. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 i 6.1.7. de l'ordre del dia. 
 
6.1.2 ESTIMAR LA SOL.LICITUD I CONCEDIR A AMPANS UNA 

BONIFICACIÓ DEL 50% EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 
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El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 11 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JAUME ESPINAL FARRÉ en nom i 
representació d’AMPANS, en la qual demana l’atorgament de bonificació en 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la construcció d’una llar-
residència al C/. Florida, 48. 
  
Atès que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
l’impost disposa que “gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de 
l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment 
instruït a l’efecte”. 
 
Vist l'informe emès per la Tècnica d'Administració General. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana, 
segons el qual: 

 
- Atès que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal número 3 

reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres estableix 
que gaudiran d’una bonificació de fins el 50 % de la quota de l’impost les 
obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, 
circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment instruït a 
l’efecte. 

 
- Atès que aquestes obres impliquen l’adequació d’espais per a la integració 

de persones amb discapacitats físiques o psíquiques, el que suposa un 
benefici social molt important per a les persones amb aquestes 
discapacitats de la ciutat i comarca. 

 
- És pel que es valora molt positivament la realització de les obres de 

construcció de les llars-residència al carrer Florida, 48 de Manresa, per part 
de l’entitat AMPANS, que permetran donar acolliment a persones amb 
discapacitats, i es considera que reuneix els requisits establerts a l’apartat 
4 de l’article 4-bis de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, i per aquests motius es proposa la 
concessió de la bonificació del 50 % de la quota de l’impost per a la 
realització de les obres esmentades, en base a les circumstàncies 
expressades en els  punts anteriors. 

 
Per tot això, proposo: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir a l’entitat AMPANS, una bonificació del 50% en 
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per les obres de 
construcció d’una llar-residència al C/. Florida, 48 (Expedients OMA/003600 i 
ICB/007600), en base a l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de l’impost." 
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6.1.3 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50% EN 
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 11 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen:      
 

Sol·licitant: ROSENDO GUITART BUSQUETS, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS   
Expedient: COM/021500 – ICB/000073 
Descripció obres: Reparació i consolidació de façanes i balcons al C/. 
Àngel Guimerà, 28/C/. Sant Joan Bta. de la Salle, 17  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: EDUARD VICTORI RODRIGUEZ, en representació del Sr. 
JOAQUIM TARRAGÓ GARCIA   
Expedient: COM/027100 – ICB/000081 
Descripció obres: Repàs de façanes al C/. Mn. Jacint Verdaguer, 42 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Sol·licitant: LOURDES COROMINAS FONT, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER AMAT I PINIELLA, 2-4 
Expedient: COM/027100 – ICB/000081 
Descripció obres: Reparar cantells de balcons i obertures, repintat i 
reparació de baranes balcons, protegir formigó i reparar terrat al C/. 
Amat i Piniella, 2-4 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General. 
 
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació 
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes 
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de 
l’apartat 1. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
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Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 

 
Sol·licitant: ROSENDO GUITART BUSQUETS, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS   
Expedient: COM/021500 – ICB/000073 
Descripció obres: Reparació i consolidació de façanes i balcons al C/. 
Àngel Guimerà, 28/C/. Sant Joan Bta. de la Salle, 17  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: EDUARD VICTORI RODRIGUEZ, en representació del Sr. 
JOAQUIM TARRAGÓ GARCIA 
Expedient: COM/027100 – ICB/000081 
Descripció obres: Repàs de façanes al C/. Mn. Jacint Verdaguer, 42 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Sol·licitant: LOURDES COROMINAS FONT, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER AMAT I PINIELLA, 2-4 
Expedient: COM/027100 – ICB/000081 
Descripció obres: Reparar cantells de balcons i obertures, repintat i 
reparació de baranes balcons, protegir formigó i reparar terrat al C/. 
Amat i Piniella, 2-4 
Benefici fiscal  concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.1.4 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95% EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 11 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
    

Sol·licitant: POL MUNTADA MIRÓ, en representació del Sr. JOSEP 
MIRALDA SALVANS 

 Expedient: OBM/014800  - ICB/000084 
Descripció obres: Rehabilitació de 4 habitatges al C/. Puig Cardener, 1 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CRISTINA BLESA PICAS, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER CANAL, 27 

 Expedient: COM/026600 - ICB/000079 
Descripció obres: Reparació de coberta de teules i terrats i canvi de 
claraboia al C/. Canal, núm. 27 
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Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSÉ AGUSTIN GARRIGA CARO en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER NOU, 47. 

 Expedient: COM/026600 - ICB/000039 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al  C/. Nou, núm. 47 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONI GRANADOS PARÉS en representació del Sr. 
JOSEP MARIA COLL ALOY 

 Expedient: COM/028700 - ICB/000087 
Descripció obres: Reforma interior de bany al  C/. Joc de la Pilota. núm. 
7-1er.-3ra. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ISIDRE BRUNET NIETO en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA MURALLA DEL CARME, 9-11 

 Expedient: COM/028600 - ICB/000088 
Descripció obres: Acondicionament de teulada a la Muralla del Carme, 9-
11. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General. 
 

Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost 
les construccions, instal·lacions i 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. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 

 
Sol·licitant: POL MUNTADA MIRÓ, en representació del Sr. JOSEP 
MIRALDA SALVANS 

 Expedient: OBM/014800  - ICB/000084 
Descripció obres: Rehabilitació de 4 habitatges al C/.Puig Cardener, 1 
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CRISTINA BLESA PICAS, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER CANAL, 27 

 Expedient: COM/026600 - ICB/000079 
Descripció obres: Reparació de coberta de teules i terrats i canvi de 
claraboia al C/. Canal, núm. 27 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSÉ AGUSTIN GARRIGA CARO en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER NOU, 47. 

 Expedient: COM/026600 - ICB/000039 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al  C/. Nou, núm. 47 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Sol·licitant: ANTONI GRANADOS PARÉS en representació del Sr. 
JOSEP MARIA COLL ALOY 

 Expedient: COM/028700 - ICB/000087 
Descripció obres: Reforma interior de bany al  C/. Joc de la Pilota. núm. 
7-1er.-3ra. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ISIDRE BRUNET NIETO en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA MURALLA DEL CARME, 9-11 

 Expedient: COM/028600 - ICB/000088 
Descripció obres: Acondicionament de teulada a la Muralla del Carme, 9-
11. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.1.7 ESTIMAR LA SOL.LICITUD I CONCEDIR A JOSEP ARMENGOL 

TATJÉ, EN REPRESENTACIÓ DE FORUM, SA, UNA BONIFICACIÓ 
DEL 95% EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 11 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, 
que s’especifica : 
    

Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL TATJÉ, en representació de FORUM, S.A. 
 Expedient: OMA/006100  - ICB/000034 
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Descripció obres: Construcció d’edificis d’habitatges a la Plaça 
Immaculada, 1 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, a) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General. 
 
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra a) de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de  l’impost 
les construccions d’habitatges de protecció oficial d’iniciativa púbica. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que es compleixen la resta de requisits establerts per a tenir dret a la 
bonificació.  
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica : 

 
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL TATJÉ, en representació de FORUM, S.A. 

 Expedient: OMA/006100  - ICB/000034 
Descripció obres: Construcció d’edificis d’habitatges a la Plaça 
Immaculada, 1 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, a) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que el dictamen número 6.1.2 fa 
referència a la sol.licitud presentada pel senyor Espinal, en nom i representació 
d'AMPANS, en la que demana la bonificació de l'Impost sobre Construccions 
Instal.lacions i Obres (ICIO) per a la construcció d'una llar-residència al carrer 
Florida número 48. 
L'apartat 4 de l'article 4-bis de l'Ordenança de l'ICIO disposa que gaudiran 
d'una bonificació de fins el 50 per 100 de la quota les obres d'especial 
transcendència en l'àmbit social. Es valora molt positivament la realització 
d'aquestes obres, que permetran acollir persones amb discapacitats, la qual 
cosa suposa un benefici social molt important. 
En conseqüència, s'estima la sol.licitud d'AMPANS.  
El dictamen número 6.1.3 correspon a les sol.licituds de bonificació en l'ICIO a 
l'emparament de l'apartat 2 del mateix article de l'Ordenança, que estableix que 
gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota les obres de millora de 
façanes en qualsevol indret que no sigui el barri antic. 
S'han presentat tres sol.licituds, que s'han estimat: una és de la Comunitat de 
propietaris del carrer d'Àngel Guimerà número 28 i del carrer de Sant Joan 
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Baptista de la Salle número 17; una altra és del senyor Joaquim Tarragó, del 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 42; i la darrera, de la Comunitat de 
propietaris del carrer Amat i Piniella números 2 i 4. 
El dictamen número 6.1.4 fa referència a les sol.licituds de bonificació en l'ICIO, 
a l'emparament de l'apartat 1 de l'article regulador, segons el qual gaudiran 
d'una bonificació del 95 per 100 de la quota d'aquest impost les obres que es 
realitzin al barri antic. 
S'han presentat cinc sol.licituds, que s'han estimat i que corresponen al senyor 
Josep Miralda, per al carrer Puigcardener número 1; a la Comunitat de 
propietaris del carrer Canal número 27; a la Comunitat de propietaris del carrer 
Nou, número 47; al senyor Josep Maria Coll, per al carrer Joc de la Pilota 
número 7; i a la Comunitat de propietaris de la Muralla del Carme, número 9-
11. 
El dictamen número 6.1.7 correspon a la sol.licitud de bonificació en l'ICIO 
també a l'emparament de l'apartat 1 de l'article regulador, per part de la societat 
FÒRUM, S.A., per a la construcció d'un edifici d'habitatges a la plaça 
Immaculada número 1. Aquesta sol.licitud també s'estima. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.2, 6.1.3, 
6.1.4 i 6.1.7 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres 
presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura i el debat conjunts dels dictàmens inclosos en els 
punts 6.1.5 i 6.1.6 de l'ordre del dia. 
 
6.1.5 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS 

DE TARIFES A L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS 
PREUS PÚBLICS PER A L'EXERCICI DE L'ANY 2001. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 11 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a 
l'elaboració del projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança 
General Reguladora dels Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2001. 
 
Vistes les memòries econòmico-financeres que consten a l’expedient. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de tarifes a 
l'Ordenança General reguladora dels preus públics que a continuació es detallen: 
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ANNEX NÚM 1 
 
Preu públic per a la venda de Textos, Publicacions i Impresos 
 
EPÍGRAF 

 
TARIFA

PESSETES
 
1 

 
Revista Còmic-7 275

 
2 

 
Fotocòpies : 

 
 

 
a) Foli i DINA 4 

  
    una cara   25

     dues cares  50
  

b) DINA 3 
  

     una cara   35
      dues cares   60
 
3 

 
 Plànol general de la ciutat 100

 
ANNEX NÚM. 2 
 
Preu públic per serveis culturals i esportius 
 

EPIGRAF 
  

TARIFA 
PESSETES

 
Colònies esportives : 

 
1 
 
 

 
1.1 Període d’un setmana   7.925

 1.2 Jornada esportiva- recreativa (un dia) 2.400

 
2 

 
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, 
per sessió cinematogràfica: 

 
 
2.1 Entrada ordinària   350

 2.2 Entrada reduïda   225

 

 
Gaudiran d’entrada gratuïta: 
 
a) Les persones jubilades i pensionistes. 
b) Les persones amb carnet d’atur. 
c) Els estudiants universitaris 
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3 

 
Curs de costura 4.000

 
S’eliminen els anteriors epígrafs 1.2, 1.3 i 1.4 i l’anterior 1.5 passa a ser l’1.2. 
 
Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se 
als assistents als cursets colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels 
preus públics o taxes que siguin d’aplicació. 
 
Gaudiran de matrícula gratuïta els alumnes als quals sigui concedida una beca, 
en atenció a les seves circumstàncies econòmiques i personals justificades 
degudament. 
 
ANNEX NÚM. 3 
 
Preu públic Mercat Municipal de Puigmercadal. 
 
UNITAT DE LOCAL TARIFA 
  
Pàrking 128.169
Cambres frigorífiques (PTA/m3. congelació) 2.458
Cambres frigorífiques (PTA/m3.   refrigeració) 1.966
Obrador núm.1 3.984
Obrador núm.2 3.984
Obrador núm.3 2.806
Obrador núm.4 2.806
Obrador núm.5 12.578
Obrador núm.6 5.593
Planta baixa (Ajuntament) 43.487
Autoservei 95.409
82 parades planta baixa (2,5 m.lineals) 10.335
25 parades planta baixa cantonada (4,7 m.lineals) 19.431
2 parades planta baixa (3,75 m.lineals) 15.503
4 parades planta baixa (2,75 m.lineals) 11.369
1 parada planta baixa (4,25 m.lineals) 17.570
1 parada interior (1,727 m.lineals) 7.140
1 parada interior (3,273 m.lineals) 13.531
Altell (botiga núm.1) 22.777
Altell (botiga núm.3) 20.167
Altell (botigues 2-4-5-6-7) 12.410
Bar i magatzem Bar (altell) 73.315
Planta primera (Ajuntament) 4.340
Oficines Generalitat (Ensenyament) 25.695
planta primera (Ajuntament) 11.959
Planta primera (Ajuntament) 2.614
Magatzem A (planta 2a.) 15.959
Magatzem B (planta  2a.) 6.133
Magatzem C (planta2a.) 12.112
Magatzem D (planta 2a.) 16.591
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Magatzem E  (planta 2a.) 16.720
Oficines Direcció (altell) 5.980
   
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 2001 i regiran mentre no s'acordi la 
seva modificació o derogació. 
 
Quart: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2001 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 que es tracti." 
 
6.1.6 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES 

ORDENANCES FISCALS QUE HAURAN DE REGIR PER L'EXERCICI 
2001. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 11 d'octubre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a 
l'elaboració del projecte de modificació de les Ordenances reguladores dels 
Tributs Municipals que hauran de regir per l'exercici 2001. 
 
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal 
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2001. 
 
Atesos els informes econòmics emesos per la Tècnica d’Administració General. 
 
El President de la Comissió Informativa i de  Control d'Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les 
Ordenances Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es 
detallen: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÂNICA  
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Article 5 
 
1.- Les  quotes    de  l'Impost  seran  les resultants  de l'aplicació del quadre de 
tarifes següents: 
 
Potència i tipus de vehicle Quota (pessetes)
 
a) Turismes: 
 
De menys de 8 cavalls fiscals                          3.345
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals                              9.030
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals                   19.065
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals                           23.745
De 20 cavalls fiscals en endavant 29.680
 
b) Autobusos: 
 
De menys de 21 places                                  22.075
De 21 a 50 places                                       31.440
De més   de 50 places                                  39.295
 
c) Camions : 
 
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil         11.205
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil                22.075
De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil          31.440
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil                   39.295
 
d) Tractors : 
 
De menys de 16 cavalls fiscals                       4.680
De 16 a 25 cavalls fiscals                             7.360
De més de 25 cavalls fiscals                            22.075
 
 
e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica: 
 
De menys de 1.000 i més de 750 Kg. de càrrega útil               4.680
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil                  7.360
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil                   22.075
 
 
f) Altres vehicles :   
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Ciclomotors                                             1.170
Motocicletes fins a 125 cc                            1.170
Motocicletes de més de 125 fins 250 cc                2.005
Motocicletes de més de 250 fins 500 cc                4.015
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc             8.025
Motocicletes de més de 1.000 cc                       16.055
 
Apartat 2 i 3 sense modificació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS,  INSTAL.LACIONS I OBRES¡Error! Marcador no definido. 
        
Article 4 
 
3. El tipus de gravamen serà del DOS AMB SEIXANTA-VUIT PER CENT (2,68 
%). 
 
Apartats 1, 2 i 4 sense modificació. 
 
Article 5 
 
6. Queden exclosos del procediment  general d’autoliquidació establert a l’apartat 
primer d’aquest article, les liquidacions acreditades per les Administracions 
Públiques, els Organismes i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques i les 
Societats mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a 
l’Administració. 
 
En aquests casos, es practicarà liquidació d’ingrés directe una vegada concedida 
la llicència municipal corresponent. 
 
S’afegeix l’apartat 6 
Apartats 1, 2, 3, 4 i 5 sense modificació. 
 
ANNEXE 2 A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.- 
 
COCONCEPTE TARIFA 
Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual 
d’alguna teula i neteja de les canaleres 3.100 ptes/m2.

 

Substitució total de la coberta i formació de nova amb 
solera d’emmatxat ceràmic sobre biguetes de formigó i 
col·locació de teula 23.000 ptes/m2

 
Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, 
incloent l’aïllament i formació de pendents. 10.800 ptes/m2
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Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o 
terrasses 5.650 ptes/m2

 
Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat 
amb morter de ciment pòrtland 3.100 ptes/m2

 
Repicat de l’arrebossat de la façana, i posterior escardejat 
i/o arrebossat amb morter de ciment pòrtland incloent la 
part proporcional de muntatge i desmuntatge de bastides. 4.500 ptes/m2.

 
Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el 
muntatge i desmuntatge de bastides. 2.150 ptes/m2

 
Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus 
“Onduline” o similar. 2.450 ptes/m2

 
Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa 
general de clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa. 12.850 ptes/m2

 
Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual. 6.150 ptes/ml.
 
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat 
interior de la planta i formació de nova distribució amb 
acabats inclosos, en habitatges de superfície útil superior a 
120 m2.  46.300 ptes/m2

 
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat 
interior de la planta i formació de nova distribució amb 
acabats inclosos, en habitatges de superfície útil inferior a 
120 m2  38.050 ptes/m2

 
Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en 
modificació d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, 
sense fer-ne la substitució total d’aquests  12.000 ptes/m2

 
Substitució o addició de paviment al terra del pis o local. 8.950 ptes/m2

 
Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys. 6.150 ptes/m2

 
Substitució de fusteria interior amb fusta per vernissar de 
qualitat mitjana (Embero o similar). 32.950 ptes/ud
 
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb 
fusta de flandes per pintar ( inclou bastiments ). 15.450 ptes/m2

 
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb 
PVC o alumini de mitjana qualitat (inclou bastiments). 

25.750 ptes/m2
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Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes 
les peces de sanitari incloses, i superfície útil superior a 5 
m2. Inclou alicatat de parets. 130.000 ptes/m2

 
Substitució o formació de bany senzill, amb W.C., 
rentamans i dutxa com a mínim, i superfície útil inferior a 
5 m2. Inclou alicatat de parets. 105.000 ptes/m2

 
Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i 
baixos, pica-rentaplats i alicatat de parets. Superfície útil 
superior a 10 m2.. 105.000 ptes/m2

 

Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i 
baixos, pica-rentaplats i alicatat de parets. Superfície útil 
inferior a 10 m2.  85.000 ptes/m2

 
Substitució de taulell de cuina, amb granit tipus Porriño o 
similar. 

10.000 ptes/m2

 
Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, 
caixes, endolls i interruptors. Per m2. o fracció de superfície 
útil d’habitatge o local. 1.350 ptes/m2

 
Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de 
regates, col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2. o 
fracció de superfície útil d’habitatge o local. 2.400 ptes/m2

 
Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, 
incloent xarxa d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m 
2. o fracció de superfície útil d’habitatge o local. 3.300 ptes/m2

 
Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció 
d’obertures a façanes o parets de càrrega. 77.200 ptes/m2

 
Per subministre i col·locació de perfils laminats de ferro per 
reforç d’estructura d’habitatges o locals. 155 ptes/Kg
 
Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent 
distribucions, acabats i instal·lacions. 61.750 ptes/m2

 
Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent 
distribucions, acabats i instal·lacions. 66.900 ptes/m2

 
Rehabilitació de local comercial existent, consistent en 
reformes per adaptació o modernització. 30.850 ptes/m2
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Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o 
modernització. 33.450 ptes/m2

 
Instal·lació i legalització de grua-torre. 205.800 ptes/ud

 
Per a totes aquelles obres que no es disposi de pressupost visat per col·legi 
professional i que no es puguin incloure cap dels apartats anteriors, l’interessat 
haurà de declarar el temps estimat d’execució de l’obra, calculant-se el valor 
final a 4.500´--ptes/hora de parella (oficial-peó) i incrementar un 40% pel 
concepte de materials intervinents. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Article 17 
 
3.- Les declaracions-liquidacions presentades fora dels terminis voluntaris 
d’ingrés a què es fa referència a l’apartat anterior, s’ingressaran amb els 
recàrrecs que preveu l’article 61.3 de la Llei General Tributària. 
 
Apartats 1 i 2 sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  6  REGULADORA DE LA TAXA PER 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 6 
 
La tarifa a aplicar per la tramitació completa,  en cada instància de tota mena 
d'expedient  de competència municipal, des de la seva  iniciació fins a la resolució 
final, inclosa la certificació i  notificació a l'interessat de l'acord  que hi recaigui, 
serà la següent: 
 

EPÍGRAF  TARIFA
PESSETES

 CERTIFICACIONS I INFORMES 

1 1.- D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i 
documents que integrin un expedient administratiu, per cada 
acord, acte o documents fins a un màxim de dues cares de 
l'escrit 

1.255

 Per cada cara que excedeixi de dues 310

 2.- De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments 660

 3.- D'havers actius o passius 370

 4.- Cèdules i certificats urbanístics: 

 4.1 Cèdules urbanístiques de terrenys o edificis 2.340

 4.2 Certificats d'aprofitament urbanístic 16.440
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 5.- Certificació de documents i informes dels serveis tècnics, 
sobre circumstàncies urbanístiques, obres o activitats 
industrials 

8.220

 6.- Atorgament de cèdules d'habitabilitat, en el cas de segona 
o posteriors ocupacions : 

 a) Tarifa normal 21.705

 b) Tarifa reduïda pels contribuents amb ingressos mensuals 
inferiors al salari mínim interprofessional 1.555

 7.- Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de 
Seguretat Ciutadana 

 a) Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal 6.305

1 b) Relatius a altres intervencions portades a terme per la 
Policia Local 1.255

 8.- Certificat de documents o de dades no incloses en altres 
apartats, excepte certificats de dades del padró d'habitants 895

 9.- Conservatori Professional de Música : 

 a) Expedició de certificacions acadèmiques 1.920

 b) Trasllat d'expedient acadèmic 950

 CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES 

2 1.- Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors 
cadastrals, per cada finca o unitat urbana 865

 2.- Informes generals sobre solvència o titularitat de béns, 
activitats o vehicles, per cada titular o subjecte passiu : 

 a) Informes positius 865

 b) Informes negatius 580

 3.- Informes sobre dades dels padrons o matrícules fiscals o 
d'ingressos de quotes, per exercici i objecte tributari 

No serà d’aplicació en el supòsit d’expedició de certificats que 
supleixin rebuts a lliurar per les entitats bancàries en els casos 
de pagament per domiciliació bancària 

580

 4.- Informes i consultes de l'article 107 de la LLei General 
Tributària : 

 a) Impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana : 

 a.1) Finques i locals que no requereixen de prèvia alta o 
alteració del valor cadastral 970

 a.2) Finques i altes que requereixen de previ informe i 
valoració cadastral 1.930

 b) Altres consultes 1.930

 5.- Reproduccions de plànols existents en el Pla General 
d'Ordenació Urbana i altres Plans Urbanístics, compulsats 
degudament pel Secretari General 4.330
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 6.- Informes sobre plànols alineacions, replantejament o 
qualsevol altra circumstància urbanística 8.955

 7.- Reproduccions de plànols i documents dels projectes 
d'obres municipals. 

 Tipus A: 

 Documentació simplificada 3.325

 Documentació completa 9.945

2 Tipus B:  

 Documentació simplificada 6.650

 Documentació completa 19.890

 8.- Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs 
anteriors 475

 9.- Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o a 
audiència de l'interessat amb exclusió d'aquells documents la 
reproducció dels quals comporti una taxa específica 
determinada en aquesta Ordenança sempre que el seu 
lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia : 

 A una cara 25

 A dues cares 50

 EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS 

3 1.- Proposicions per a concursos, subhastes i concursos 
subhastes 1.325

 TRESORERIA 

4 Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de 
concursos i subhastes, incloent els resguards dels que s'hagin 
constituït a la Caixa de Dipòsits : l'ú per cent del seu nominal. 

 SERVEIS  URBANÍSTICS 

5 1.- Tramitació d'expedients de declaració de ruïna 19.675

 2.- Amidament de terrenys i/o solars 

 2.1.- Amidament de terrenys: 16 ptes./Ha., amb una tarifa 
mínima de 19.675 pessetes. 

 2.2.- Amidament de solars: 103 Ptes./m2., amb una tarifa 
mínima de 19.675 pessetes. 

 3.- Planejament urbanístic 

 3.1.- Formació o modificació a iniciativa privada, d'alteracions 
del Plans Generals, Normes complementàries de planejament, 
Programes d'actuació urbanística, Plans Parcials, Plans 
Especials i/o Estudis de Detall d'ordenació volumètrica, per Ha 
o fracció. 

 
 
 

59.000

 3.2.- Formació o modificació, a iniciativa privada, d'Estudis de 
Detall amb la finalitat d'assenyalament d'alineacions i rasants, 
per Ha o fracció 39.350
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 3.3.- Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de projectes 
d'urbanització, per Ha o fracció 59.000

 3.4.- Tramitació d'alteracions del Pla General i/o de normes 
complementàries de planejament proposades pels 
administrats 

59.000

4 3.5.- Tramitació de programes d'actuació urbanística, Plans 
Parcials, Plans Especials i/o Estudis de Detall d'ordenació 
volumètrica elaborats per administrats, per Ha o fracció 59.000

5 3.6.- Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat 
d'assenyalament d'alineacions i rasants, formulats pels 
administrats, per Ha o fracció 3.935

 3.7.- Tramitació de projectes d'urbanització redactats pels 
administrats 59.000

 3.8.- Informe sobre la viabilitat tècnica i jurídica de la 
formulació i/o tramitació d'instruments de planejament 
originaris o derivats de la gestió urbanística 59.000

 4.1.- Resolució de peticions de modificacions dels sistemes 
d'actuació fixats pel planejament a petició dels administrats 59.000

 4.2.- Tramitació de projectes de compensació per al 
desenvolupament d'actuacions urbanístiques 59.000

 4.3.- Tramitació de projectes de reparcel.lació per a la 
normalització de finques presentats per administrats 59.000

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

6 1.- Validació de poders i legitimació de personalitat 730

 2.- Informacions testificades 370

 3.- Reconeixement de la signatura 415

 4.- Diligències de confrontació de fotocòpies de documents, 
per cada diligència  

525

 5.- Consulta d'expedients administratius no sotmesos a 
informació pública, per dia, en horari d'oficines 

925

 6.- Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús 
d'armes accionades per aire o gas  comprimit, d'arcs, ballestes 
i altres similars, que, d'acord amb la legislació vigent, sigui de 
competència municipal 

1.550

ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS 

7 1. AUTORITZACIÓ AMBIENTAL 

 1.1. Emissió de certificació de compatibilitat del projecte 
concret amb el planejament urbanístic (art. 26.d RIIA) 16.440

 1.2 Informe sobre suficiència i idoneïtat del projecte (art. 30 
RIIA) 8.220

 1.3. Informe sobre aspectes de competència municipal (art. 
32.1 RIIA) 8.220

 2. CONTROLS 
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7 2.1. Emissió d’acta per part dels tècnics municipals en el 
control inicial de les llicències de l’annex II.2 de la LIIA (art. 37 
OMAC) 16.440

 2.2 Comprovació dels controls periòdics d’autoritzacions 
ambientals i llicències ambientals dels annexos II.1 i II.2 del 
RIIA, realitzats per una EAC. 8.220

 2.3 Comprovació dels controls periòdics de llicències 
d’activitats classificades a l’annex A de l’Ordenança Municipal 
d’Activitats Classificades, realitzats per una EAC 

8.220

 3. ALTRES ACTUACIONS 

 3.1. Informació prèvia sobre classificació (art. 20 OMAC) 8.220

 3.2 Informació prèvia sobre compatibilitat global (art. 21 
OMAC) 

8.220

 3.3. Informes emesos en casos de legalitzacions 
d’autoritzacions ambientals i llicències ambientals, per cada un 8.220

 3.4 Acreditació d’entitats col·laboradores 8.220

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE¡Error! Marcador no 
definido.LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 
 
Article 5 
 
1.- El deute tributari serà el  que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

CONCEPTE¡Error! Marcador no definido. TARIFA  

PESSETES

a) Placa de numeració 1.610

b) Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament 3.220

c) Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda ambulant, 
parades i llocs de venda a la via pública, reserves d'estacionament, 
autoritzacions per a circular en illes de vianants i llicències d'auto-taxis  

325

 
2.- Les quotes que s’acreditin per aquesta taxa són independents i compatibles 
amb les taxes que s’exigeixin pels aprofitaments especials o privatius del domini 
públic municipal. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE L¡Error! Marcador no 
definido.A TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I 
ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
Article 5 
 
La quota tributària serà la  que resulti  d'aplicar les tarifes següents:  
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CONCEPTE 

 

TARIFA  
PESSETES

1.- Concessió, expedició i registre de llicències 10.365

2.- Us i explotació de la llicència, per cada llicència i any 10.040

3.- Substitució de vehicles, per llicència 4.145

4.- Tramitació i subrogació de llicències.  

 Inter vivos 20.730

 Mortis causa 10.365

 5.-   Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, per cada 
llicència i any 1.035

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE¡Error! Marcador no 
definido.L A TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
 
Article 6 
 
1.- El  deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

¡Error! 
Marcador no 

definido.EPÍGR
AF 

 TARIFA
PESSETES

1 Grua Municipal : 

   1.1 Serveis dins del nucli urbà. 

 1.1.1 Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles 
: 

 de les 8 a les 18 hores 8.000

 a partir de les 18 hores 9.200

1 1.1.2 Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al 
Dipòsit Municipal, per comparèixer el titular del vehicle un 
cop iniciades les maniobres de retirada : 

 de les 8 a les 18 hores 4.000

 a partir de les 18 hores 4.600

2 

 

1.1.3 Serveis fora del nucli urbà. A les quantitats dels 
apartats anteriors s'hi afegirà per quilòmetre recorregut 

68

 Estada al Dipòsit Municipal de vehicles : 

 - Primer dia o fracció 2.625

 - Altres dies, per dia o fracció 1.190

3 Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de 
vehicles, per cada servei 3.935
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Apartat 2 sense modificació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 11 
 
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la concessió de les llicències a què es 
refereix l'article 2 d'aquesta Ordenança seran les que resultin de  l'aplicació  de  
les tarifes següents: 
 

EPIGRAF 
¡Error! 
Marcador 
no 
definido. 

CONCEPTE TARIFA SEGONS LA CATEGORIA 
DELS CARRERS 

 

  
 

1a. 

 

2a. 

 
3a. 

I.- PARCEL⋅LACIONS URBANÍSTIQUES  

1 
  

Parcel⋅lacions i reparcel⋅lacions 
urbanístiques en sòl urbà portades 
a terme segons la Llei del Sòl i els 
Plans d'Ordenació Urbana. 
 
a) Per m2. o fracció de superfície  

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

29 

 b) Quan la parcel.lació es refereixi a 
una superfície inferior a 2000 m2., la 
tarifa mínima serà de 58.000 ptes. 

 
  

1 c) Llicències d'agrupació de finques 
en qualsevol cas 

 
8.600 

 
8.600 

 
8.600 

II.- MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ 

2 Desmunts, excavació, explanació i 
terraplenat, per metre cúbic 

 
47 

 
39 

 
31 

3 Urbanització, pavimentació i 
enjardinament de terrenys i solars, 
per m2.de superfície afectada 

 
 

61 

 
 

45 

 
 

36 

4 Neteja i desbrossament de 
parcel·les i solars, per m2. de 
superfície afectada 

 
24 

 
19 

 
16 

III.- OBRAS DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS 
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5 Per m2. de superfície construïda 
calculada per a la suma de les 
superfícies de cada planta, incloent 
el soterrani, locals comercials, 
industrials i de serveis, i patis 
interiors descoberts, sempre que 
aquests siguin sobre la planta baixa 
o una altra superior 

 
 
 
 
 

166 

 
 
 
 
 

135 

 
 
 
 
 

112 

6 Distribucions i condicionaments 
interiors d'edificacions de nova 
planta, per m2. de superfície del 
local 

 
 

151 

 
 

124 

 
 

100 

IV.- OBRES DE REFORMA I COMPLEMENTÀRIES 

7 Passatges subterranis en la via 
pública, per m3. 

 
193 

 
157 

 
122 

8 Obres de reparació o de reforma i 
de modificació en l'estructura i 
disposició interiors de tot tipus 
d'edificació o construcció, es 
modifiqui o no l'estructura qualsevol 
que sigui el seu ús, per m2. de 
superfície construïda 

 
 
 
 

193 

 
 
 
 

157 

 
 
 
 

122 

9 Construcció de tanques o closes i 
de murs de contenció de terres per 
metre lineal 

 
764 

 
611 

 
490 

10 Reparació de tanques o closes, el 
50% de la tarifa corresponent a la 
seva construcció. 

 
  

11 Construcció o instal·lació en la via 
pública de tanques provisionals de 
protecció d'obres per metre lineal 

 
 

569 

 
 

411 

 
 

367 

12 Construcció o instal·lació de guals i 
reserves d'espai a la via pública, 
per metre lineal 

 
3.820 

 
3.055 

 
2.440 

13 Reparació o supressió de guals 
existents, el CINQUANTA PER 
CENT de la tarifa corresponent a la 
seva construcció. 

   

14 Construcció o instal·lació de 
bastides, per metre lineal 

 
764 

 
611 

 
490 

15 Construcció de tanques o closes de 
filferro o similars, per metre lineal : 

   

 a) En sòl urbà o urbanitzable 
277 222 150 

 b) En sòl no urbanitzable  110 87 57 
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16 Construcció o instal·lació de 
barraques provisionals d'obra, per 
m2.o fracció de superfície 
construïda 

 
 

553 

 
 

490 

 
 

429 

17 Recalçar edificis, per m2.de 
superfície construïda de l'edifici 

 
151 

 
124 

 
100 

18 Per cada forat de porta, balcó, 
finestra, vestíbul o escala, obert a 
parets mestres o murs que siguin 
de càrrega 

 
 

7.640 

 
 

6.110 

 
 

4.900 

19 Aplacat de façanes amb materials 
diversos, per m2.  

 
309 

 
248 

 
197 

20 Agençament, pintat i estucat de 
façanes, per m2.  

 
151 

 
124 

 
100 

21 Col·locació, reparació o substitució 
de balcons, portes, finestres, reixes 
i altres elements similars, per unitat 

 
 

2.450 

 
 

1.980 

 
 

1.475 

22 Col·locació, substitució i reparació 
de canals i baixants, per metre 
lineal 

 
157 

 
122 

 
102 

23 Construcció de claraboies, per m2.  
3.820 3.055 2.440 

24 Construcció, reparació i modificació 
de voladissos sortints, tancats i 
coberts, per m2.  

 
 

764 

 
 

611 

 
 

490 

25 Construcció o instal·lació d'escales 
exteriors d’emergència i contra 
incendis, per cada planta de 
l'immoble 

 
 

6.830 

 
 

5.455 

 
 

4.095 

26 Practicar, ampliar, reparar o tancar 
pous d'aigües, foses sèptiques i 
similars, per unitat 

 
 

11.460 

 
 

9.165 

 
 

7.320 

27 Construcció de xemeneies, per 
unitat  

8.780 7.905 6.140 

28 Altres obres de reparació o 
modificació de l'aspecte exterior 
d'edificis i instal·lacions existents, 
per m2. de superfície afectada 

 
 

157 

 
 

122 

 
 

102 

V.- DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS 

29 Enderrocament total o parcial 
d'edificacions i construccions de tot 
tipus, per m2. de superfície 
enderrocada 

 
 

116 

 
 

97 

 
 

74 

30 Enderrocament total o parcial de 
tanques i closes, per metre lineal 

 
151 

 
124 

 
100 

VI.- OBRES D'INSTAL⋅LACIÓ D'ELEMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS 
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 A) INSTAL⋅LACIONS 
INDUSTRIALS 

   

31 Receptors elèctrics, per cada Kw. 
de potència elèctrica instal⋅lada 

 
396 

 
396 

 
396 

32 Aparells generadors d'energia 
calorífica, mitjançant combustió 
(atmosfèrica o no) de matèria 
sòlida, líquida o gasosa (calderes, 
generadors de vapor, etc.), per 
cada Thermia 

 
 
 

28 

 
 
 

28 

 
 
 

28 

33 Maquinària frigorífica per a 
climatització de locals, per cada 
frigoria x 10 

 
28 

 
28 

 
28 

34 Cambres frigorífiques de 
conservació o congelació, 
independentment de l'import que 
correspongui a la potència del 
motor, per cada m3.  

 
 
 

396 

 
 
 

396 

 
 
 

396 

35 Forns de cocció de qualsevol 
capacitat funcionant amb 
combustibles sòlids, líquids o 
gasosos, per cada unitat 

 
 

21.975 

 
 

21.975 

 
 

21.975 

36 Aparells o estris no relacionats en 
epígrafs anteriors, per cada unitat 

 
396 

 
396 

 
396 

37 Dipòsits per a matèria sòlida, 
líquida o gasosa, de superfície o 
enterrats, per cada m3.  

Quan es tracti de dipòsit de purins, 
s’aplicarà el 50 % de la tarifa 

 
 

396 

 
 

396 

 
 

396 

38 Aparells elevadors i grues d'obres, 
per cada unitat 

 
21.975 

 
21.975 

 
21.975 

39 Instal⋅lació de bàscules, per cada 
unitat 

21.975 21.975 21.975 

40 Xemeneies independents, d'ús 
exclusiu per a l'activitat per cada 
unitat 

 
21.975 

 
21.975 

 
21.975 

41 Instal⋅lacions complementàries 
d'edificis, com són les instal⋅lacions 
elèctriques, plaques solars, antenes 
col⋅lectives i parabòliques, ràdio-
emissors i similars, per unitat o 
element instal⋅lat 

 
 
 
 

20.475 

 
 
 
 

20.475 

 
 
 
 

20.475 

42 Trasllat dels aparells i maquinària 
assenyalats en els epígrafs 31 al 
41, el CINQUANTA PER CENT de 
l'import de la taxa d'instal⋅lació. 
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 B) INSTAL⋅LACIONS 
COMERCIALS 

   

43 Instal⋅lació o substitució de rètols i 
anuncis publicitaris de tot tipus, per 
m2. o fracció de superfície 
(calculada per les dues cares, pels 
rètols en forma de bandera) 

 
 
 

5.735 

 
 
 

4.570 

 
 
 

3.675 

44 Instal⋅lació o substitució de tanques 
i cartelleres per a exhibicions 
publicitàries de tot tipus, per m2. o 
fracció de superfície 

 
 

8.190 

 
 

6.830 

 
 

5.455 

45 Construcció d'aparadors, per m2. o 
fracció de superfície d'exposició 

 
6.725 

 
5.380 

 
4.305 

46 Construcció d'aparadors en 
vestíbuls interiors, per m2. o  fracció 
de superfície d'exposició 

 
 

2.050 

 
 

1.635 

 
 

1.235 

47 Col⋅locació, instal⋅lació i construcció 
de veles, tendals, marquesines, 
reixes de protecció i altres elements 
similars, per m2. o fracció de 
superfície 

 
 
 

5.735 

 
 
 

4.570 

 
 
 

3.675 

48 Reparació,conservació o repintat 
dels elements detallats en els 
epígrafs 43 al 47, el CINQUANTA 
PER CENT  de les tarifes 
corresponent a la instal⋅lació. 

   

49 Retirada i supressió dels elements 
detallats en els epígrafs 43 al 47 el 
VINT-I-CINC PER CENT de les 
tarifes corresponents a la 
instal⋅lació. 

   

50 Instal⋅lació de màquines 
automàtiques de tot tipus, 
adossades o fixes a la façana, per 
unitat 

 
 

12.285 

 
 

12.285 

 
 

12.285 

51 Construcció, instal⋅lació o reparació 
de barraques i quioscs, per a 
exposició i venda, per m2. o fracció 

 
 

339 

 
 

273 

 
 

238 

VII.- OBERTURA DE RASES I INSTAL⋅LACIONS A LA VIA PÚBLICA 

52 Per obertura de rases per a 
instal⋅lació, reparació i substitució 
de canonades de qualsevol mena, 
o conducció elèctrica de baixa i alta 
tensió, per metre lineal o fracció  

   

 1.- Conduccions de líquids i gasos:    

 a) Fins a 100 mm. de secció 
exterior 

186 186 186 
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 b) De més de 100 mm. de secció 
exterior 

975 975 975 

 2.- Conduccions elèctriques:    

 a) De baixa tensió     

 1.- Fins a 150 mm. de diàmetre 
248 248 248 

 2.- De més de 150 mm. de  
diàmetre 

295 295 295 

 b) De mitja i alta tensió per a tot 
tipus de diàmetre 

 
860 

 
860 

 
860 

53 Instal⋅lació de clavegueram, per 
metre lineal  

   

 a) Fins a 50 cm. de diàmetre 955 955 955 

 b) De més de 50 cm. de diàmetre 
1.023 1.023 1.023 

54 Instal⋅lacions de línies aèries, per 
metre lineal 

 
248 

 
248 

 
248 

55 Obertura de cates, per unitat 
6.830 6.830 6.830 

56 A) Instal⋅lació d'arquetes de 
registre, pous, caixes de 
conenxió,caixes generals de 
protecció, armaris de distribució 
urbana i similars, per unitat 

 
 
 

18.630 

 
 
 

18.630 

 
 
 

18.630 

 B) Instal⋅lació de transformadors 
elèctrics: 

   

 a) Fins a 200 Kw 50.965 50.965 50.965 

 b) De més de 200 Kw 79.155 79.155 79.155 

57 Instal⋅lació d'elements de mobiliari 
urbà, per m2. o fracció 

 
6.830 

 
6.830 

 
6.830 

58 Pals de ferro, fusta o formigó a la 
via pública, per cada un 

 
88.710 

 
68.230 

 
54.585 

59 Torres metàl⋅liques o similars, per a 
suport de línies elèctriques, aèries, 
situades a la via pública, per cada 
una 

 
 

116.005 

 
 

88.710 

 
 

70.970 

VIII.- PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ I MODIFICACIONS OBJECTIVES DE L'ÚS 
D'EDIFICIS I INSTAL⋅LACIONS 

60 Primera utilització o ocupació 
d'edificis i instal·lacions, per m2. o 
fracció de superfície  

   

 a) Ús residencial 166 136 112 
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 b) Ús industrial, comercial o de 
serveis 

102 82 68 

 c) Aparcaments d'ús exclusiu dels 
propietaris 

 
82 

 
68 

 
54 

61 Modificació objectiva de l'ús 
d'edificis i instal⋅lacions en general, 
per m2. o fracció de superfície : 

   

 a) A ús residencial 247 197 146 

 b) A ús industrial 151 124 100 

 c) A ús comercial 193 157 122 

 d) A despatxos, oficines i altres 
serveis 

 
309 

 
248 

 
197 

61 e) A equipament cultural, esportiu o 
recreatiu, sense finalitat de lucre, 
per llicència 

 
 

2.450 

 
 

2.450 

 
 

2.450 

62 Ús de la volada sobre edificacions i 
instal⋅lacions de tota mena, per m2. 
o fracció 

 
229 

 
229 

 
229 

IX.- CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL 

63 Construcció de panteons, capelles, 
hipogeus i altres sepultures, per m2. 
de superfície 

 
 

491 

 
 

491 

 
 

491 

X.- ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 

64 Tala d'arbres integrats en arbreda, 
per unitat  

   

 a) En sòl urbà o urbanitzable 
219 219 219 

 b) En sòl no urbanitzable 59 59 59 

65 Assenyalament d'alineacions i 
rasants : 

   

 a) En una direcció 7.330 7.330 7.330 

 b) Per cada direcció de més 2.450 2.450 2.450 

 
4.- Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs de l'apartat 1 i dels 
coeficients dels apartats 2 i 3, no podran ser inferior a les següents TARIFES 
MÍNIMES: 
 
a) Obres i instal·lacions que requereixen projecte tècnic.  20.470 PTA
b) Obres i instal·lacions que no requereixin projecte 6.830 PTA.
 
Apartats 2,3,5,6, 7 i 8 sense modificació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 
Article 2 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar si els establiments mercantils tenen les 
condicions de tranquil·litat, sanitat, seguretat, salubritat i qualsevol de les altres 
exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals 
per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ perquè 
aquest Ajuntament atorgui la llicència d’obertura a que es refereix l’article 92 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, o la llicència 
ambiental establerta a l’article 24 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, del 
Parlament de Catalunya, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
 
Apartats 2, 3, 4 i 5 sense modificació. 
 
Article  8 
   
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la concessió de les llicències a què es 
refereix l'article 2 d'aquesta Ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les 
tarifes següents: 
 

¡Error! 
Marcador no 

definido.EPÍGR
AF 

 TARIFA

PESSETES

1 Llicències d'establiments i activitats de caràcter 
permanent: 

 El DOS-CENTS VINT-I-QUATRE PER CENT (224 %) de 
la quota mínima municipal de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques, incrementat amb els següents coeficients 
correctors en funció de la situació de l'establiment, 
superfície construïda i renda anual del local : 

 a) Coeficient de situació: 

 Carrers de primera categoria 2'00

 Carrers de segona categoria 1'50

 Carrers de tercera categoria 1'25

 b) Coeficient de superfície : 

 Fins a 500 m2.  1'00

 De 501 a 1.000 m2. 1'25

 De 1.001 a 2.000 m2.  1'50

 De 2.001 a 3.000 m2. 1'75

 De més de 3.000 m2. 2'00
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 c) Coeficient de renda : 

 Fins a 3.000.000 Pta. de renda anual 1,00

 De 3.000.001 a 4.000.000 Pta. 1'25

 De 4.000.001 a 5.000.000 Pta. 1'50

 De 5.000.001 a 6.000.000 Pta. 1'75

 De més de 6.000.000 Pta. de renda anual 2'00

2 Activitats temporals : 

 2.1 En general, s'aplicarà a la quota resultant de 
l'aplicació de l'epígraf 1, la següent escala d'índexs 
correctors : 

2 a) Per un dia o fracció 0'05

 b) De dos a deu dies 0'10

 c) D'onze a trenta dies 0'20

 d) De més d'un mes fins a sis mesos 0'50

 e) De més de sis mesos fins a dotze mesos  0'75

 f) Per a períodes superiors a dotze mesos 1'00

 2.2 Establiments i activitats de caràcter temporal en 
instal·lacions i barraques desmuntables i mòbils, 
situades dins el domini públic municipal o en terrenys 
de propietat privada. 

 Per m2. de superfície i dia 58

 Circs i altres instal·lacions desmuntables on se celebrin 
espectacles o representacions, amb una superfície : 

 Igual o inferior als 4000 m2., per dia 12.830

 Superior als 4000 m2, per dia 16.035

 
3 

 
Establiments on es desenvolupin activitats compreses 
als epígrafs de les Divisions 1 a 5 de les tarifes de 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, i que estiguin 
situats en sòl qualificat com a industrial.  

  
Les quotes es calcularan multiplicant allò que resulti 
d'aplicar els epígrafs 1 i 2 anteriors pel coeficient 0'10. 

 
4 

Tarifes mínimes : 

 Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs 1 i 3 
anteriors no podran ser inferiors a les tarifes mínimes 
següents : 

 
 

4.1 Segons la naturalesa jurídica del titular de la 
llicència i el tipus d'activitat : 

 a) Societats i persones jurídiques, en qualsevol de les 
seves modalitats, amb un  Capital o Fons Social 
superior a CINQUANTA MILIONS DE PESSETES, la 
tarifa mínima serà de  

610.265
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b) Institucions financeres de l'Agrupació 81 de les 
tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la 
tarifa mínima serà  

732.315

 4.2 Segons la situació de l'establiment : 

 a) Carrers de primera categoria 97.025

 b) Carrers de segona categoria 64.685

4 
 

c) Carrers de tercera categoria 38.810

  
Les tarifes mínimes per les activitats temporals 
compreses a l'epígraf 2 seran les resultants d'aplicar a 
les anteriors tarifes mínimes els coeficients correctors 
de l'epígraf esmentat. 

 
5 Indústries i activitats classificades subjectes al règim 

especial que assenyala el Reglament de 30 de 
novembre de 1961 i l’article 24 de la Llei d’Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental, i disposicions 
complementàries. 
 

  
Les quotes es calcularan sumant allò que resulti 
d'aplicar els epígrafs anteriors amb els imports 
resultants d'aplicar les tarifes per elements industrials o 
comercials previstes als epígrafs 31 al 42, 60 i 61 de 
l'article 11 de l'Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de 
la Taxa per concessió de llicències urbanístiques. 

 
6 Expedients de pròrroga, modificació o atorgament 

provisional de llicències. 
 

25.690

 
7 

 
En cas de denegació de la llicència sol·licitada, l'import 
de la taxa serà el VINT-I-CINC PER CENT de la quota 
que resulti de l'aplicació dels epígrafs anteriors. 

 
8¡Error! 

Marcador no 
definido. 

 
Les quotes resultants de l’aplicació dels epígrafs 1, 3, 
4, 5 i 7 juntament amb les reduccions establertes als 
articles 9 i 10 acreditaran la tarifa mínima especificada 
a aquest epígraf. La no admissió a tràmit de la 
sol·licitud, el desistiment de l'interessat previ a la 
resolució, o la denegació per manca d’algun dels 
documents preceptius que s'han d'adjuntar amb la 
sol·licitud, acreditarà una tarifa mínima de  

6.830

 excepte per a les activitats enumerades a l'epígraf 5 
anterior, en que la tarifa mínima serà de  20.470

 
  
2.- En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2001, les 
tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la tarifa a aplicar serà la resultant 
de dividir el tipus de gravamen establert a l'epígraf 1 de l'apartat 1 anterior pel 
coeficient de revisió de les tarifes, considerant-se només 1 xifra decimal, que 
s'arrodonirà per excés si la segona xifra decimal és igual o superior a 5, i per 
defecte, si és inferior. En cap cas el tipus de gravamen resultant serà inferior al 
218 %. 
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Es modifiquen els epígrafs 5 i 6 

Article 9 

3.- Les activitats que tinguin assignada quota zero o quota nacional a les tarifes 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, tributaran per la tarifa mínima 
establerta a l’epígraf 4 de l’article 8. 

Apartats 1, 2, 4, 5 i 6 sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA¡Error! Marcador no 
definido. DE LA TAXA PER INSPECCIÓ DE VEHICLES, CALDERES DE 
VAPOR, MOTORS, TRANSFORMDORS, ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES 
I ALTRES EINES O INSTAL.LACIONS ANALÒGUES I D'ESTABLIMENTS 
INDUSTRIALS I COMERCIALS 
 
Article 7 
 
El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
I).- Per al servei d'inspecció d'establiments industrials i comercials i altres, oberts 
al públic : el tipus de gravamen del CINC PER CENT (5%) sobre les quotes de 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques que s'acreditin per les activitats del local 
objecte d'inspecció. Les quotes que resultin de l'aplicació d'aquesta tarifa són 
independents i compatibles amb les que es liquidin pels elements gravats per la 
tarifa II d'aquesta Taxa que estiguin  instal·lats en el mateix establiment. 
 
II).- Pel servei d'inspecció de tota  mena d'aparells, motors i instal·lacions : 
 

¡Error! 
Marcador no 

definido.EPÍGR
AF 

 TARIFA
PESSETES

1 Receptors elèctrics. 

 Per cada Kw. de potència elèctrica instal·lada 166

2 Aparells productors de calor o fred. 
Independentment de l'import que correspongui a la 
potència elèctrica del motor. 

 1.- Aparells generadors d'energia calorífica, 
mitjançant combustió (atmosfèrica o no) de matèria 
sòlida, líquida o gasosa (calderes, generadors de 
vapor, etc.), per cada tèrmia 

19

 2.- Maquinària frigorífica per a climatització de 
locals, per cada frigoria x 10.000 19

 3.- Cambres de conservació o congelació, per cada 
m3.   

166

 4.- Forns de cocció de qualsevol capacitat 
funcionant amb combustibles sòlids, líquids o 
gasosos, per cada unitat 7.530
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 5.- Aparells i estris no inclosos en apartats anteriors, 
per cada unitat 166

3 Dipòsits per a matèries sòlides, líquides o gasoses, 
de superfície o enterrats, per cada m3.  166

4 (independentment de la potència en Kw.). 

 1.- Aparells elevadors, per cada unitat 7.530

4 2.- Instal·lació de bàscules, per cada unitat 7.530

5 Xemeneies independents, d'ús exclusiu per a 
l'activitat, per cada unitat 7.530

6 Inspecció de vehicles, per cada cavall fiscal 395

7 Inspecció de motocicletes i ciclomotors, per c.c. 18

        

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Article 7 
 
“Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de 
recollida d’escombraries són les que resultin de l’aplicació de les tarifes 
següents: 
 

¡Error! 
Marcador no 

definido.EPÍGR
AF 

 TARIFA
PESSETES

1 Habitatges ocupats: 

 1.1 Carrers 1a. categoria 8.155

 1.2 Carrers 2a. categoria 5.690

 1.3 Carrers 3a. categoria 3.950

2 Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser 
ocupats : 

 2.1 Carrers 1a. categoria 4.080

 2.2 Carrers 2a. categoria 2.845

 2.3 Carrers 3a. categoria 1.975

3 Parades fixes de venda a la via pública 6.110

4 Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna 
activitat mercantil, que estiguin tancats i 
desocupats tot l’any, i d’altres locals destinats a 
usos de caràcter privat. 6.110
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5 Oficines, despatxos professionals fins a 3 empleats; 
centres oficials, religiosos o eclesiàstics; entitats 
culturals o esportives i benèfiques, sense local 
d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, 
incloses activitats culturals, esportives i autoscoles, 
amb un cens no superior a 50 alumnes/any. 10.380

6 Establiments mercantils amb habitatges o sense, 
fins a tres empleats; entitats culturals, esportives o 
benèfiques amb local d'espectacle; centres 
d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats 
culturals, esportives i autoscoles, amb un cens de 
51 a 100 alumnes/any. 

20.560

 
7 

 
Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 
empleats, hotels i pensions sense restaurant; bars i 
cafès fins a 3 empleats; establiments mercantils de 
4 a 10 empleats;  30.565

8 Oficines i despatxos professionals d'11 o més 
empleats; bars, cafès de 4 a 10 empleats; sales de 
festes discoteques i similars; cinemes i teatres 
oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs i 
d'altres entitats de crèdit i estalvi; companyies de 
serveis públics. 50.480

 
9 

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis 
de menjars fins a 30 habitacions, restaurants i 
d'altres establiments amb servei de menjars; bars i 
cafès de més de 10 empleats; establiments 
mercantils d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres 
oberts més de 3 dies a la setmana; centres 
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats 
culturals, esportives i autoscoles, amb un cens de 
101 a 400 alumnes/any 

81.090

10 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis 
de menjars, de més de 30 habitacions, clíniques, 
hospitals i d'altres centres d'assistència sanitària; 
establiments mercantils de més de 25 empleats; 
centres d'ensenyament de tot tipus, incloses 
activitats culturals, esportives i les autoscoles amb 
un cens superior a 400 alumnes/any 151.235

11 Llars d’infants públiques; habitatges amb residents 
que acreditin de tenir ingressos globals no superiors 
al salari mínim interprofessional mensual vigent en 
la data d'acreditació de la taxa, i habitatges amb 
residents que, tot i tenir ingressos globals superiors 
al salari mínim interprofessional mensual, aquests 
no són superiors a 35.000 PTA/mes per resident.. 1.915

12 Retirada d'escombraries i runes que hagin estat 
abocades en solars i terrenys privats : 

 a) Per desplaçament 5.215

 b) Per m3. de recollida 3.540

Article 8 

Per al càlcul del deute tributari caldrà tenir en compte les normes d’aplicació 
següents : 
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d.- Els locals destinats a guarda i custòdia de vehicles aliens, activitat subjecta a 
l’impost sobre activitats econòmiques, tindran la consideració d’establiment 
mercantil, i se’ls aplicarà la tarifa que correspongui en funció del nombre 
d’empleats. Els locals destinats a aparcament de vehicles propis del propietari o 
arrendatari amb una superfície útil superior a 45 m2, tributaran per l’epígraf 4 de 
l’article 7. La resta de locals destinats a aparcament, en règim de divisió 
horitzontal, no quedaran subjectes a la taxa. 
 
Lletres a, b, c, e, f, g, h, i, j i k sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA  DE LA TAXA DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL 
 
Article 6 
 
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

¡Error! 
Marcador no 

definido.EPÍGR
AF 

 TARIFA
PESSETES

1 Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures: 

 1.1 Nínxols unitaris  : 

 1.1.1 Files primera i segona  2.900

 1.1.2 Files tercera i quarta 2.325

 1.1.3 Files cinquena i sisena 1.950

 1.2 Nínxols dobles : 

 1.2.1 Files primera i segona 5.725

 

 

1.2.2 Files segona i tercera 5.200

 1.3 D'altres sepultures 17.150

2 Trasllat de restes 6.025

3 Tancament de sepultures : 

 3.1 Nínxols 

 3.1.1  De nínxols unitaris 2.675

 3.1.2 De nínxols dobles 5.375

 3.2 D'altres sepultures 6.500

 3.3 D’urnes cineràries 1.575

4 Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus o 
capelles, col·locar llosa 

 4.1 De nínxols unitaris 2.925
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4 4.2 De nínxols dobles 5.725

 4.3 Hipogeus o capelles 5.725

 4.4 Panteons, per nínxol 2.925

 4.5 Columbaris 5.712

 4.6 Urnes cinerames 1.575

5 Inscripcions, per cada una 1.150

6 Decoració de sepultures 10.525

7 Reducció de restes i neteja general de sepultures 3.450

8 Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes 
metàl·liques i de marbre i d'altres elements similars 

 8.1 Col·locar costats 

 8.1.1 De nínxols unitaris 2.875

 8.1.2  De nínxols dobles 5.725

 8.1.3 Urnes cineràries 1.575

 8.2 Col·locar marc 

 8.2.1 De nínxols unitaris 2.875

 8.2.2 De nínxols dobles 5.725

 8.2.3 Urnes cineràries 1.575

9 Subministrament de fluid elèctric , per sepultura i 
any 

  1.175

10 Cadàvers en dipòsit : 

 10.1 Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per 
cada 24 hores o fracció 5.100

 10.2 Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 
24 hores o fracció 1.400

11 Trasllat de cadàvers o restes mortals : 

 11.1 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb 
origen a altres localitats o cementiris 

 11.1.1 Entrada de cadàver o restes mortals 7.250

 11.1.2 Entrada de cendres, preu per 1 cadàver o 
restes 

4.200

 11.2 Sortida de cadàvers o restes mortals amb 
destinació a altres localitats o cementiris 

 11.2.1 Sortida de cadàvers o restes mortals 7.250

 11.2.2 Sortida de cendres, preu per un cadàver o 
restes 

4.200

11 11.3 Embalsamar cadàvers 14.525

 11.4 Tècniques de conservació 7.400

12 Drets d'enterrament : 
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 12.1 Classe quarta 1.425

 12.2 Classe tercera 2.825

 12.3 Classe segona 7.000

 12.4 Classe primera  13.900

 12.5 Classe de luxe 22.350

 12.6 Enterrament religió islàmica 20.000

13 D'altres serveis : 

 13.1 Expedició de títols de concessió de drets 
funeraris, per cada títol 1.000

 13.2 Tramitació d'expedients de canvis de titularitat 
de sepultures, amb publicació d'anuncis oficials, per 
sepultura  3.375

 13.3 Inscripcions en la pàgina d'observacions dels 
títols de concessió de drets funeraris, per cada una 3.625

 
S’afegeix a l’epígraf 12, l’apartat 12.6 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 9 
 
1.- Sobre  les quotes mínimes municipals  resultants  de l'aplicació de les tarifes 

i la instrucció de l'impost,  s'aplicarà un  coeficient d'increment,  únic  per  a  
totes  les activitats que s'exerceixin dins del terme municipal,  de l'U AMB 
QUARANTA-VUIT  (1'48).  

 
3.- En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a aquest exercici, 

les tarifes i les quotes mínimes de l'Impost, el coeficient general d'increment 
a aplicar serà el resultant de dividir el coeficient esmentat a l'apartat anterior 
pel coeficient de revisió de les tarifes, considerant-se només dues xifres 
decimals, amb arrodoniment de la segona, per excés si la tercera és igual o 
superior a 5, i per defecte, si és inferior.  

 
 En cap cas el coeficient general resultant d'aplicar aquest apartat, serà 

inferior a 1'44. 
 

Apartat 2 sense modificació 
 
ORDENANÇA  FISCAL  NÚM. 16  REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS 
DE CONTROL I REGULACIÓ DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS  
INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM  PÚBLIC 
 
Article 1¡Error! Marcador no definido. 

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 
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als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació dels 
serveis de control i regulació de l’abocament d’aigües residuals industrials a la 
xarxa de clavegueram públic, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 
39/1988. 

Article 2 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 

 
a) L’expedició de les autoritzacions d’abocament d’aigües residuals no 

domèstiques, generades per activitats industrials, comercials o de serveis, 
a la xarxa municipal de clavegueram. 

 
b) La prestació dels serveis de control i inspecció de les aigües residuals no 

domèstiques que es generen o s’originen dins el terme municipal, amb o 
sense recollida de mostres. 

 
Article 7 
 
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la taxa regulada a la present 
Ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents : 
 

¡Error! 
Marcador no 

definido.EPÍGR
AF 

 TARIFA
PESSETES

1 Permís d'abocament per cabals no superiors a 300 
m3./dia 

18.390

2 Permís d'abocament per cabals superiors a 300 
m3./dia 

30.660

3 Inspecció facultativa de l'activitat amb comprovació 
dintre de la claveguera de les anomalies, connexions i 
abocaments residuals a la xarxa 26.980

4 Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la 
xarxa o per infraccions dels abocaments, sempre que 
es verifiqui l'anomalia o infracció 6.130

5 Peritatge sobre funcionament i comprovació de la 
qualitat dels afluents residuals de pretractaments o 
mesures correctives 23.300

 
Les anteriors tarifes no inclouen l'anàlisi de laboratori de les mostres, el cost del 
qual, en cas de ser necessari, serà a càrrec dels interessats i el seu abonament 
es farà directament al laboratori homologat que les realitzi. 
 
Apartat 2 sense modificació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
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UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I 
RODATGE CINEMATOGRÀFICS 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

 TARIFA
PESSETES

1 Parades i llocs de venda als mercats de la Plaça dels 
Infants, Plaça del Carme, Plaça Major i Puigmercadal : 

 1.1 Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i 
similars, fins a dos m2., per any 5.290

 1.2 Per cada parada de més de dos m2., per m2. i any 3.445

 1.3 Per cada parada fixa per a la venda de planter, per m2. 
i any 4.405

2 Quioscs, parades i altres instal·lacions similars de caràcter 
fix destinades a l'exercici de qualsevol tipus d'activitat, que 
siguin objecte de concessió administrativa, per m2. o 
fracció de superfície ocupada a l'any 8.215

3 Parades i instal·lacions desmuntables per a  la venda 
d'articles de tota mena, espectacles, atraccions, jocs i 
altres indústries de carrer de tota mena, situades al domini 
públic o en instal·lacions municipals amb motiu de fires i 
festes tradicionals, per dia : 

 3.1 Tarifa mínima 770

 3.2 A més, per m2. o fracció 52

4 3.3 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es 
celebrin espectacles o representacions, fins a 4000 m2. de 
superfície, per dia 12.830

 3.4 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es 
celebrin espectacles o representacions de superfície 
superior als 4000 m2., per dia 16.035

 Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que 
no siguin objecte de concessió administrativa per no 
suposar alteració o transformació del domini públic. 
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 4.1 Destinats a la venda de productes i articles de 
qualsevol tipus, per m2. o fracció de superfície ocupada i 
dia : 

 a) Carrers de categoria especial : Plana de l'Om, Passeig 
de Pere III, Àngel Guimerà, Plaça Espanya, Born, Pl. Sant 
Domènec, Nou, Muralla del Carme, Muralla Sant 
Domènec, Cra. de Vic (fins al C/. Sant Joan Bta. de la 
Salle) i Cra. de Cardona (fins a C/. Bruc)  605

 b) Carrers de 1ra. categoria (segons classificació fiscal de 
carrers II) 455

 c) Carrers de 2na. i 3ra. categoria(segons classificació 
fiscal carrers II) 230

 4.2 Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com 
els productes de les anomenades "castanyeres", per m2. o 
fracció de superfície ocupada al dia : 

 a) Carrers de categoria especial 46

 b) Carrers de 1a. categoria 31

 c) Carrers de 2a. i 3a. categoria 24

 4.3 Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat 2.290

5 Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de 
venda ambulant, situats en solars o en espais oberts del 
domini públic degudament delimitats, regulats pel RDL 
1/1993, de 9 de març, amb dret a instal·lació en les dates 
variables autoritzades, per any : 

 5.1 Carrers de categoria especial 

 5.1.1 Parades fins a 2 m2. de superfície 8.135

 5.1.2 Parades de més de 2 m2. de superfície, per m2. o 
fracció 

4.070

 5.2 Carrers de 1a. categoria 

 5.2.1 Parades fins a 2 m2. de superfície 6.105

 5.2.2 Parades de més de 2 m2. de superfície, per m2. o 
fracció 

3.050

5 5.3 Carrers de 2a. i 3a. categoria 

 5.3.1 Parades fins a 2 m2. de superfície 4.070

 5.3.2 Parades de més de 2 m2. de superfície, per m2. o 
fracció 

2.035

6 Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia 25.455

7 Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de 
l'exterior del municipi, per vehicle i any 25.455

8 Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de 
publicitat de tot tipus, en vehicles de motor i en carruatges, 
per dia : 

 a) Activitats de caràcter lucratiu 7.625
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 b) Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i 
culturals sense ànim de lucre 765

9 Reserva del dret d'antiguitat a l'elecció de lloc de les fires i 
festes tradicionals, tributarà el 50% de la quota que resulti 
de l'aplicació de l'epígraf 3. 

10 Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les 
instal·lacions firals , per kW. i dia de potència contractada 490

 
Article 7 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
Article 11 
 
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris 
de reposició següents : 
 
 Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del 
domini públic motivat per la realització d’espectacles ambulants, com són els 
circs, teatres i similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a les 
parets de les edificacions del terme municipal), per hora de treball d’un empleat 
de neteja  …..........……………................... 3.560 PTA. 
 
 Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval 
bancari a favor de l’Ajuntament.  
 
 En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a què 
fa referència l’epígraf 3 de les tarifes de l’article 5, la quantia de la garantia serà 
de CENT MIL PESSETES (100.000, -) per cada llicència o autorització. 
  
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, 
TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I 
ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS 
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització 
privativa del domini públic municipal derivat de: 
 

a) L’ocupació del domini públic amb: 
 
1. Tanques, bastides o instal·lacions semblants. 
2. Runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o qualsevol 

altre element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al domini públic. 
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3. Puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de suport per 
calçar edificis. 

4. Grues d’obres o instal·lacions semblants. 
5. Contenidors i altres mitjans auxiliars o complementaris del transport, 

dipòsit de materials o recollida de runes de qualsevol mena, procedents 
d’enderrocaments d’obres, construccions o instal·lacions de tot tipus. 

6. Taulons, tanques, palets o qualsevol altre element d’obra amb la 
finalitat de reserva eventual d’aparcament davant d’obres. 

7. Qualsevol altre material no inclòs als apartats anteriors. 
 
b) L’ocupació de la volada del domini públic amb:  

 
1. Taulons, tanques, planxes metàl·liques o qualsevol altre element de 

protecció que sobresurti de la línia de façana 
2. Qualsevol material, sigui o no protecció, que sobresurti de la línia de 

façana. 
3. Grues d’obres i d’altres instal·lacions semblants, situades dins de 

terrenys de propietat privada  
 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Article 5 
 
1. La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
EPÍGRAF  TARIFA 

PESSETE
S

 
1 

 
Ocupació del domini públic 

 1.1 Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants 
 1.1.1 Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o 

instal·lacions semblants, per m2 o fracció al mes 595
 1.1.2 Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o 

instal·lacions semblants, per m2. o fracció al dia 33
 1.2 Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o 

qualsevol element d’obra, es trobin encercats o dispersos al domini 
públic, per m2. de superfície ocupada o fracció i dia 47

 1.3 Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de 
suport per calçar edificis 

 1.3.1 Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada 
element i mes 1.985

 1.3.2 Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada 
element i dia 86

 1.4 Amb grues d’obres o instal·lacions semblants 
 1.4.1 Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions 

semblants, per m2 o fracció al mes 795
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 1.4.2 Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions 
semblants, per m2 o fracció al dia 38

 1.5 Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del 
transport, dipòsit de materials o recollida de runes de qualsevol mena, 
procedents d’enderrocament d’obres, construccions o instal·lacions 
de tot tipus 

 1.5.1 Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements 
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o 
recollida de runes de qualsevol mena, procedents d’enderrocament 
d’obres, construccions, o instal·lacions de tot tipus, per dia 

 1.5.1.1 Carrers de primera categoria 1.050
 1.5.1.2 Carrers de segona categoria 835
 1.5.1.3 Carrers de tercera categoria 710
 1.5.2 Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un 

metre cúbic de capacitat, per dia 315
 1.6 Ocupació del domini públic amb taulona, tanques, palets o 

qualsevol altre element d'obra amb la finalitat de reserva eventual 
d’aparcament davant d’obres, per m.l. i mes 

 1.6.1.1 Carrers de primera categoria 1.565
 1.6.1.2 Carrers de segona categoria 1.305
 1.6.1.3 Carrers de tercera categoria 1.040
 1.7 Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no inclòs 

a la resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia 
 

33
2 Ocupació de la volada del domini públic  
 2.1 Amb taulons, tanques, planxes metàl·liques o qualsevol altre 

element de protecció que sobresurti de la línia de façana 
 

2 2.1.1 Ocupació de la volada del domini públic amb taulons, tanques, 
planxes metàl·liques o qualsevol altre element de protecció que 
sobresurti de la línia de façana, per m2 de superfície ocupada o 
fracció i mes 415

 2.1.2 Ocupació de la volada del domini públic amb taulons, tanques, 
planxes metàl·liques o qualsevol altre element de protecció que 
sobresurti de la línia de façana, per m2 de superfície ocupada o 
fracció i dia 23

 2.2 Amb qualsevol material, sigui o no de protecció, que sobresurti de 
la línia de façana 

 

 2.2.1 Ocupació de la volada del domini públic amb qualsevol material, 
sigui o no de protecció, que sobresurti de la línia de façana, per m2 de 
superfície ocupada i mes 415

 2.2.2 Ocupació de la volada del domini públic amb qualsevol material, 
sigui o no de protecció, que sobresurti de la línia de façana, per m2 de 
superfície ocupada i dia 23

 2.3 Amb grues d’obres o instal·lacions semblants, situades dins de 
terrenys de propietat privada 

 

 2.3.1 Ocupació de la volada del domini públic amb grues d’obres o 
instal·lacions semblants, situades dins de terrenys de propietat 
privada, per metre lineal o fracció de volada al mes 630

 2.3.2 Ocupació de la volada del domini públic amb grues d’obres o 
instal·lacions semblants, situades dins de terrenys de propietat 
privada, per metre lineal o fracció de volada al dia 33

3 Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació del domini públic 
municipal 

 
2.385

 
S’afegeixen els epígrafs 1.6, 1.7, 2.1 i 2.2, i es renumera la resta. 
   
Article 7 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
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l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVAS DE LA VIA PÚBLICA PER LES 
ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A 
TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT 
EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA. 
 
Article 3 
 
1.- Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Apartat 2 sense modificació 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

 TARIFA PESSETES

1 Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i 
sortida de vehicles dels edificis i terrenys. 

 1.1 Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o 
fracció de reserva i any: 

 a) Carrers de 1a. categoria 6.095

 b) Carrers de 2a. categoria 5.190

 c) Carrers de 3a. categoria 4.290

 1.2 Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre 
lineal o fracció i any: 

 a) Carrers de 1a. categoria 3.810

 b) Carrers de 2a. categoria 3.245

 c) Carrers de 3a. categoria 2.680

 1.3 Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 
hores, per cada metre lineal o fracció i any: 

 a) Carrers de 1a. categoria 2.855

 b) Carrers de 2a. categoria 2.435

 c) Carrers de 3a. categoria 2.010
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 1.4 Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels 
epígrafs anteriors, en funció del nombre de places 
d'aparcament dels locals i immobles que gaudeixen de 
la reserva: 

 Capacitat Coeficient

 fins a 10 vehicles    1,00

 d'11 a 25 vehicles 1,25

 de 26  a 50 vehicles 1,50

 de 51 a 75 vehicles 1,75

 de 76 a 100 vehicles 2,00

 de més de 100 vehicles 2,50

2 Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per 
reserves d’espai en la via pública per càrrega o 
descàrrega de mercaderies; com a principi o final de 
línia de serveis regulars interurbans de transport 
col·lectiu de viatgers, serveis discrecionals d’excursions 
i d’agències de turisme o similars, i els aparcaments 
concedits a hotels i entitats, per any: 

 2.1 Reserves permanents durant tot el dia o fracció 
superior a vuit hores: 

 a) Carrers de 1a. categoria 26.820

 b) Carrers de 2a. categoria 22.345

 c) Carrers de 3a. categoria 17.860

 2.2 Reserves permanents entre quatre i vuit hores : 

 a) Carrers de 1a. categoria 15.800

 b) Carrers de 2a. categoria 13.450

 c) Carrers de 3a. categoria  11.095

 2.3 Reserves permanents fins a quatre hores diàries 
com a màxim : 

 a) Carrers de 1a. categoria  8.480

 b) Carrers de 2a. categoria 7.220

 c) Carrers de 3a. categoria 5.975

3 La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega 
davant d'obres de construcció, reforma o 
enderrocament d'immobles, satisfarà la tarifa 
corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal o 
fracció de calçada afectada, dividida per mesos. 

4 Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i 
descàrrega de mercaderies o altres motius, de caràcter 
no permanent, provocades per necessitats ocasionals, 
per metre lineal o fracció de calçada afectada per 
reserva i dia, qualsevol que sigui el nombre d'hores 
autoritzat:  

 a) Carrers de 1a. categoria 410



 85

 b) Carrers de 2a. categoria 335

 c) Carrers de 3a. categoria 290

5 Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el 
tancament provisional de la circulació d'una via pública, 
s'aplicaran les tarifes de l'epígraf 4 la longitud del tram 
de carrers objecte del tancament, amb els següents 
coeficients correctors, en funció de la durada del 
tancament : 

 Fins a 2 hores 0,25

5 De més de 2 a 4 hores 0,50

 De més de 4 a 8 hores 0,75

 Més de 8 hores 1,00

6 Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de 
reserva d'aparcament  2.550

 
Article 7 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES 
¡Error! Marcador no definido. 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Article 5  
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

 TARIFA
PESSETES

1 Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, 
per dia : 

 a) Per cada taula 215

 b) Per cada cadira 40

2 Aprofitaments temporals autoritzats per períodes 
mensuals, per mes : 
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 a) Per cada taula 1.045

 b) Per cada cadira 285

3 Aprofitaments autoritzats per anys naturals, o per la 
temporada anual en què en sigui susceptible la 
utilització o aprofitament : 

3 a) Per taula amb quatre cadires 3.675

 b) Per cada cadira 1.280

4 Taulats, empostissats i tribunes, per m2. de superfície 
ocupada i dia 

70

5 Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte 
d'ocupació del domini públic municipal amb els 
elements assenyalats als epígrafs anteriors 2.405

 A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents 
coeficients correctors en funció de la via pública on 
tinguin lloc l'aprofitament : 

 Primer tram del Passeig de Pere III (entre Sant 
Domènec i Àngel Guimerà) 1,50

 Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel 
Guimerà i 11 de Setembre 1,30

 Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de 
setembre i Bonavista) 1,25

 
Article 6 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL DERIVATS DE L’OBERTURA DE RASES, FOSSES O 
EXCAVACIONS I PER QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O LES 
VORERES 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
¡Error! Marcador no definido. 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

¡Error! 
Marcador no 

 TARIFA
PESSETES
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definido.EPÍ
GRAF 

1 Per metre lineal de cata, rasa, fossa o excavació, 
quan l'amplada no passi d'un metre. 

 1.1 Carrers de 1a. categoria 6.460

 1.2 Carrers de 2a. categoria 3.230

 1.3 Carrers de 3a. categoria 1.615

2 Quan l'amplada de la cala, rasa, fossa o excavació 
passi d'un metre, les tarifes de l'epígraf anterior 
s'incrementaran en un 100 per 100. 

3 Tarifa mínima per cada obertura o excavació 16.150

 
Article 7 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
Article 9 
 
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d'acord amb els costos unitaris 
de reposició següents: 
 
 TARIFA 

PESSETES 
 
Costos unitaris de reconstrucció o reparació del 
paviment de les calçades i voreres, per m2. de 
superfície: 
 

 

 
1.- Sòl estabilitzat primari 

 
11.700 

      
2.- Paviments continus 

 
26.650 

 
3.- Paviments llosetes 

 
25.400 

  
Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d'aval bancari a 
favor de l'Ajuntament.  
  
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, 
VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D’ALTRES ELEMENTS 
SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, 
INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS 
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Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

 TARIFA
PESSETES

1 Veles, paravents, tendals, marquesines i altres 
instal·lacions semblants que no tinguin la consideració 
de construccions de naturalesa urbana als efectes de 
l'Impost sobre Béns Immobles. 

 1.1 Per m2. o fracció de sòl o volada del domini públic 
objecte d'aprofitament i any 380

 1.2 Tarifa mínima, per cada element i any 1.520

2 

 

 

Per m2. de superfície d'exposició o exhibició 
d'aparador, portada o vitrina, situats al sòl o volada 
del domini públic municipal, calculada multiplicant la 
base o el perímetre poligonal per la seva alçada, a 
l'any 

2.760

3 Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al 
sòl o volada del domini públic municipal que serveixin 
de suport físic de rètols, anuncis i cartells publicitaris 
de qualsevol tipus d'activitat, establiment o producte, 
per m2. o fracció de superfície d'exposició o exhibició i 
any 2.940

4 Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat 
públic o en altres instal·lacions similars, per cada 
cartell i dia: 

 a) Activitats econòmiques 71

 b) Activitats promogudes per entitats culturals, 
esportives i socials, sense ànim de lucre 7

5 Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl 
o volada del domini públic municipal, com reflectors 
lluminosos, aparells d'aire condicionat o altres tipus 
d'elements no compresos als apartats anteriors. 

5 5.1 Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del 
domini públic objecte d'aprofitament i any 1.520

 5.2 Tarifa mínima per cada element i any 3.840
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6 Pancartes situades a la via pública per cada pancarta 
i dia : 

 a) Activitats promogudes per entitats culturals, 
esportives i socials, sense ànim de lucre 62

 b) Activitats econòmiques i altres 620

 
Article 6 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I 
SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, 
PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, 
BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES 
I D’ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
¡Error! Marcador no definido. 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

 TARIFA
PESSETES

1 Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any 60

2 Per metre lineal o fracció de canonada subterrània 
destinada a la conducció d'àrids, gasos o líquids, a 
l'any 

71

3 Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, 
per metre cúbic, que inclourà la gruixària del mur, de 
la solera i del sostre, a l'any 595

4 Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i 
any 

24.920

5 Aparells recreatius o de venda automàtica accionats 
per monedes, per unitat a l'any 24.920

6 Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per 
unitat a l'any 

 
11.940
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7 Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any 610

8 Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i 
altres similars, situades en sòl o en la volada del 
domini públic municipal: 

 Per m2. o fracció a l'any de superfície del domini públic 
ocupada materialment per les instal·lacions, més la 
superfície d’afectació, influència o restricció de l'ús 
públic. 

 a) carrers de 1a. categoria  7.895

 b) carrers de 2a. categoria 3.990

 c) carrers de 3a. categoria 1.585

  
Article 8 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL, DERIVATS DE L’EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
EPÍGRAF TARIFA PESSETES 

1 Per m3. o fracció d'extracció de sorra    
   

70

 
2 

 
Per m3 o fracció d'extracció de grava o pedra 86

 
3 

 
Per m3  o fracció d'extracció d'altres materials 70

 
4 

 
Tarifa mínima per cada acte d'extracció 5.365

 
Article 6 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
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l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
¡Error! Marcador no definido. 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
  

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

 TARIFA
PESSETES

1 Concessió del domini de terrenys del Cementiri 
Municipal per a la construcció de sepultures, per pam 
quadrat 

1.575

2 Utilització de nínxols en règim de concessió 
administrativa, per un termini de 5 anys, per cada 
període anual o fracció : 

 2.1 Seccions Verge de l'Alba.  

2 2.1.1 Nínxols de cantonada 

 2.1.1.1 Nínxols de primera filera dobles 42.750

 2.1.1.2 Nínxols de primera filera 21.375

 2.1.1.3 Nínxols de segona filera 21.375

 2.1.1.4 Nínxols de tercera filera 18.400

 2.1.1.5 Nínxols de quarta filera 10.725

 2.1.1.6 Nínxols de cinquena filera 6.450

 2.1.2 Nínxols de columna 

 2.1.2.1 Nínxols de primera filera-dobles 38.650

 2.1.2.2 Nínxols de primera filera 19.575

 2.1.2.3 Nínxols de segona filera 19.575

 2.1.2.4 Nínxols de tercera filera 16.700

 2.1.2.5 Nínxols de quarta filera 9.700

 2.1.2.6 Nínxols de cinquena filera 5.875
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 2.1.3 Nínxols normals 

 2.1.3.1 Nínxols de primera filera dobles 35.550

 2.1.3.2 Nínxols de primera filera 17.725

 2.1.3.3 Nínxols de segona filera 17.725

 2.1.3.4 Nínxols de tercera filera 15.250

 

 

2.1.3.5 Nínxols de quarta filera 8.875

 2.1.3.6 Nínxols de cinquena filera 5.350

 2.2 Secció Verge de Montserrat B-Sant Ignasi (141 a 
240)  

 2.2.1 Nínxols de primera filera 25.150

 2.2.2 Nínxols de segona filera 22.675

 2.2.3 Nínxols de tercera filera 18.800

 2.2.4 Nínxols de quarta filera 16.350

 2.2.5 Nínxols de cinquena filera 12.575

 2.3 Urnes cineràries de la Secció Verge de Montserrat 
B   

 2.3.1 De primera filera 10.000

 2.3.2 De segona filera 9.025

2 2.3.3 De tercera filera 7.525

 2.4 Secció Verge del Carme 

 2.4.1 Nínxols de primera filera 15.450

 2.4.2 Nínxols de segona filera 17.200

 2.4.3 Nínxols de tercera filera 12.875

 2.4.4 Nínxols de quarta filera 11.225

 2.4.5 Nínxols de cinquena filera 8.600

 2.5 Secció Verge de Núria 

 2.5.1 Nínxols de primera filera 15.625

 2.5.2 Nínxols de segona filera 14.000

 2.5.3 Nínxols de tercera filera 11.600

 2.5.4 Nínxols de quarta filera 10.100

 2.5.5 Nínxols de cinquena filera 7.800

 2.6 Secció Sant Pau  

 2.6.1 Nínxols de primera filera 10.100

 2.6.2 Nínxols de segona filera 14.625

 2.6.3 Nínxols de tercera filera   12.625
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 2.6.4 Nínxols de quarta filera 7.625

 2.6.5 Nínxols de cinquena filera 4.400

 2.6.6 Nínxols de sisena filera 2.525

 2.7 Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant 
Lluís, Sant Ramon, Sant Carles, Sant Jaume i Sant 
Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)  

 2.7.1 Nínxols de primera filera 3.825

 2.7.2 Nínxols de segona filera 3.725

 2.7.3 Nínxols de tercera filera 3.600

 2.7.4 Nínxols de quarta filera 3.475

 2.7.5 Nínxols de cinquena filera 3.350

 2.7.6 Nínxols de sisena filera 3.250

 2.8 Secció Santa Clara 

 2.8.1 Nínxols de primera filera 19.625

 2.8.2 Nínxols de segona filera 17.675

4 2.8.3 Nínxols de tercera filera 14.725

 2.8.4 Nínxols de quarta filera 12.750

 2.8.5 Nínxols de cinquena filera 9.825

 2.9 Altres nínxols 4.172

3 Utilització de nínxols en règim de concessió 
administrativa, per un termini de 50 anys. 

 3.1 Secció de Sant Pau. 

 3.1.1 Nínxols de primera filera 125.675

 3.1.2 Nínxols de segona filera 181.300

 3.1.3 Nínxols de tercera filera 157.600

 3.1.4 Nínxols de quarta filera 94.750

 3.1.5 Nínxols de cinquena filera 55.375

 3.1.6 Nínxols de sisena filera 31.675

 3.2 Secció Verge de l'Alba. 

 3.2.1 Nínxols de cantonada : 

 3.2.1.1 Dobles, filera 1a. 530.450

 3.2.1.2 Filera 1a. simples 267.800

 3.2.1.3 Filera 2a. simples 262.650

 3.2.1.4 Filera 3a. simples 228.675

 3.2.1.5 Filera 4a. simples 133.900

 3.2.1.6 Filera 5a. simples 79.825

 3.2.2 Nínxols de columna: 
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 3.2.2.1 Filera 1a. dobles 484.100

 3.2.2.2 Filera 1a. simples 242.050

 3.2.2.3 Filera 2a. simples 238.975

 3.2.2.4 Filera 3a. simples 207.050

 3.2.2.5 Filera 4a. simples 120.525

 3.2.2.6 Filera 5a. simples 73.150

 3.2.3 Nínxols normals : 

 3.2.3.1 Dobles, filera 1a. 442.900

 3.2.3.2 Filera 1a. simples 221.450

 3.2.3.3 Filera 2a. simples 218.375

3 3.2.3.4 Filera 3a. simples 188.500

 3.2.3.5 Filera 4a. simples 110.225

 3.2.3.6 Filera 5a. simples 65.925

 3.3 Secció Sant Ignasi (núm. 141 a 240) i Verge de 
Montserrat B 

 3.3.1 Nínxols de primera filera 314.150

 3.3.2 Nínxols de segona filera 281.200

 3.3.3 Nínxols de tercera filera 234.325

 3.3.4 Nínxols de quarta filera 203.425

 3.3.5 Nínxols de cinquena filera (V. Montserrat) 156.575

 3.4 Secció Verge de Núria 

 3.4.1 Nínxols de primera filera 193.650

 3.4.2 Nínxols de segona filera 174.075

 3.4.3 Nínxols de tercera filera 145.250

 3.4.4 Nínxols de quarta filera 125.675

 3.4.5 Nínxols de cinquena filera  97.350

 3.5 Urnes cineràries Verge de Montserrat B 

 3.5.1 De primera filera 126.175

 3.5.2 De segona filera 113.625

 3.5.3 De tercera filera   94.350

 3.6 Secció Verge del Carme 

 3.6.1 Nínxols de primera filera 193.550

 3.6.2 Nínxols de segona filera 215.175

 3.6.3 Nínxols de tercera filera 161.475

 3.6.4 Nínxols de quarta filera 140.100

 3.6.5 Nínxols de cinquena filera 108.000
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 3.7 Seccions de Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, 
Sant Ramon, Sant Jaume i Sant Carles 

53.475

 3.8 Secció Santa Clara 

 3.8.1 Nínxols de primera filera 291.700

 3.8.2 Nínxols de segona filera 220.800

 3.8.3 Nínxols de tercera filera 184.000

3 3.8.4 Nínxols de quarta filera 159.475

 3.8.5 Nínxols de cinquena filera 122.675

 3.9 Altres nínxols 53.475

 
S’afegeix l’epígraf 2.8 i l’anterior 2.8 passa a ser el 2.9. 
S’afegeix l’epígraf 3.8 i l’anterior 3.8 passa a ser 3.9. 
 
Article 6 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
Article 12 
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i dipòsit previ, d’acord amb el 
procediment següent: 
 

a) Al moment de presentar-se la sol·licitud de concessió del dret funerari es 
comunicarà a l’interessat, mitjançant diligència en el justificant de 
presentació, l’obligació de satisfer la taxa, en règim d’autoliquidació, dins 
els 10 dies hàbils següents al de la presentació, advertint-lo que, de no 
efectuar-se l’ingrés, s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 

 
b) La tresoreria general deixarà constància de l’ingrés de la taxa en els 

registres informàtics de l’expedient en el mateix moment d’efectuar-se 
aquest. 

 
c) No s’atorgarà la concessió sense que consti a l’expedient el pagament 

previ de la taxa, o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament 
del pagament. 

 
Apartat d) sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I 
BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
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jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Article 5  
 
1. La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

EPÍGRAF  TARIFA 
PESSETES

1 Sala Ciutat (sala gran), per acte o sessió : 

 1.1 Tarifa normal amb servei de so i il·luminació 46.000

 1.2 Tarifa especial amb servei de so i il·luminació  29.000

 1.3 Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació 16.500

 1.4 Tarifa reduïda amb servei de so, per a sessions 
cinematogràfiques 11.500

2 Auditori Mestre Blanch, del Conservatori de Música, per acte 
o sessió : 

 2.1 Tarifa normal 9.700

3 Teatre Conservatori, per acte o sessió : 

 3.1 Tarifa normal amb servei de so i il·luminació 80.000

 3.2 Tarifa especial amb servei de so i il·luminació 52.000

 3.3 Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació 26.000

4 Pavelló del Pujolet : 

 4.1 Tarifa normal, per hora : (activitats puntuals) 

 4.1.1 Tota la pista : 

 a) Amb llum 3.225

 b) Sense llum 2.400

 4.1.2  1/3 de la pista : 

 a) Amb llum 2.000

 b) Sense llum 1.025

 4.2 Tarifa reduïda, per hora : (activitats temporada) 

 4.2.1 Tota la pista : 

 a) Amb llum 2.200

 b) Sense llum 1.400

 4.2.2  1/3 de la pista : 

 a) Amb llum 1.100

 b) Sense llum 600

 4.3 Tarifa especial, per hora : (centres ensenyament) 
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 4.3.1 Tota la pista : 

 a) Amb llum 1.600

 b) Sense llum GRATUÏT

4 4.3.2  1/3 de la pista : 

 a) Amb llum 900

 b) Sense llum GRATUÏT

 4.4 Utilització de tot l'espai, per activitats o manifestacions 
esportives de caràcter lucratiu, per sessió diària 81.600

 4.5 Utilització de tot l'espai, per espectacles o activitats 
lucratives, no esportives, per sessió diària 207.100

 4.6 Utilització de tot el Pavelló per activitats esportives no 
lucratives, per sessió diària 32.200

 4.7 Utilització de tot el Pavelló per activitats no esportives no 
lucratives, per sessió diària  64.275

 4.8 Pista poliesportiva, per hora : 

 4.8.1 Amb llum, tarifa normal (activitats puntuals) 2.200

 4.8.2 Amb llum, tarifa reduïda (activitats temporada) 1.125

 4.8.3 Amb llum, tarifa especial (centres ensenyament) GRATUÏT

 4.8.4 Sense llum, amb utilització dels vestidors del Pavelló. 
tarifa normal 575

 4.8.5 Sense llum amb utilització dels vestidors del Pavelló. 
Tarifa especial (centres ensenyament)  

GRATUÏT

 4.8.6 Sense llum i sense utilització dels vestidors del Pavelló GRATUÏT

5 Pavelló Vell del Congost : 

 5.1 Tarifa normal, per hora (activitats puntuals) 2.700

 5.2 Tarifa reduïda, per hora (activitats temporada) 1.600

 5.3 Tarifa especial, per hora (entitats amb conveni amb 
l’Ajuntament 

GRATUÏT

 5.4 Utilització de tot el pavelló, per dia, per activitats 
esportives lucratives 64.275

 5.5 Utilització de tot el Pavelló, per dia, per activitats no 
esportives lucratives 188.700

 5.6 Utilització de tot el Pavelló, per activitats esportives no 
lucratives 27.050

 5.7 Utilització de tot el Pavelló, per activitats no esportives no 
lucratives 54.075

 5.8 Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle, per 
a entitats en conveni amb l’Ajuntament   

 5.8.1 Tarifa normal 153.000
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5 5.8.2 Tarifa especial, per entitats amb conveni amb 
l’Ajuntament 

82.000

6 Nou Pavelló del Congost : 

 6.1 Tarifa normal, per hora : (activitats puntuals) 

 6.1.1 Tota la pista : 

 a) Amb llum 6.950

 b) Sense llum 5.400

 6.1.2  1/3 de la pista : 

 a) Amb llum 3.775

 b) Sense llum 2.700

 6.2 Tarifa reduïda, per hora : 

 6.2.1 Tota la pista : 

 a) Amb llum 3.775

 b) Sense llum 2.700

 6.2.2  1/3 de la pista : 

 a) Amb llum 2.000

 b) Sense llum 1.500

 6.3 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives lucratives 306.000

 6.4 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives no lucratives 61.200

 6.5 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
no esportives  lucratives 612.000

 6.6 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
no esportives no lucratives 122.400

7 

 

Utilització d'entarimats, per m2. o fracció de tauler i dia: 

 7.1 Tarifa normal 1.100

 7.2 Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre 

100

 7.3 Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb 
l’Ajuntament 

GRATUÏT

8 Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost : 

 8.1 Camp de futbol de terra, per hora : 

 8.1.1 Tarifa normal. Amb llum 1.550

8 8.1.2 Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels nous 
vestidors del Congost 525

 8.1.3 Tarifa especial. Amb llum GRATUÏT
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 8.1.4 Sense llum i sense utilització de vestidors  GRATUÏT

 8.2 Pista poliesportiva, per hora : 

 8.2.1 Amb llum i amb utilització dels vestidors 1.025

 8.2.2 Sense llum i amb utilització dels vestidors 525

 8.2.3 Sense llum i sense utilització dels vestidors GRATUÏT

9 Camp de futbol de les Cots : 

 9.1 Tarifa normal, per hora  

 9.1.1 Amb llum i amb utilització dels vestidors 1.550

 9.1.2 Sense llum i amb utilització dels vestidors 525

 9.2 Tarifa especial, per hora, amb llum i amb utilització dels 
vestidors   

GRATUÏT

10 Utilització de les diferents instal·lacions dels centres cívics 
municipals, per a activitats i/o iniciatives que suposin 
pagament d'entrada i/o inscripció 

 10.1 En horari habitual de funcionament: de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores, per sessió 
(cada 2 hores o fracció) 

 10.1.1 Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb 
l'Ajuntament de Manresa, per sessió (cada dues hores o 
fracció) 

GRATUÏT

 10.1.2 Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per 
sessió (cada dues hores o fracció) GRATUÏT

 10.1.3 Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues 
hores o fracció) 4.100

 10.2 En horari extraordinari : fora de l'horari habitual, 
dissabtes, diumenges i festius 

 10.2.1 Tarifa reduïda : per a entitats amb conveni  amb 
l'Ajuntament de Manresa, per sessió (cada dues hores o 
fracció) 

GRATUÏT

 10.2.2 Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per 
sessió (cada dues hores o fracció)  6.125

 10.2.3 Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues 
hores o fracció) 12.250

11 Sala Sant Domènec 

 11.1 Tarifa normal, per dia 5.100

11 11.2 Tarifa especial, per entitats sense ànim de lucre o en 
conveni amb l’Ajuntament  

GRATUÏT

 
Apartats  2 i 3 sense modificació. 
 
Article 6 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
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l’aprofitament especial del domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta 
ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA 
DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 
¡Error! Marcador no definido. 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

¡Error! Marcador no 
definido.EPÍGRAF 

 TARIFA
PESSETES

1 Cartografia digital 1:500 en suport magnètic, 
format DWG, cada full 

 1.1 Sèrie A, tots els nivells d'informació 3.740

 1.2 Sèrie B, informació bàsica 1.605

2 Cartografia digital 1:2000 en suport magnètic, 
format DWG, cada disc 10.690

3 Plotejat de cartografia temàtica : 

 3.1 Tamany A-0 5.345

 3.2 Tamany A-1 2.670

 3.3 Tamany A-2 2.135

 3.4 Tamany A-3 1.605

 3.5 Tamany A-4 1.070

4 Plànols en paper còpia, per unitat : 

 4.1 Tamany A-2 i A-1 750

4 4.2 Tamany A-o i superior 1.070

5 Plànols contravegetal, per unitat : 

 5.1 Tamany A-2 i A-1 1.070

 5.2 Tamany A-0 i superior 1.605

6 Pla General : 

 6.1 Documentació completa del Pla general en 
suport magnètic 16.035

 6.2 Documentació gràfica en suport magnètic, 
format DWG 10.690

 6.3 Memòria 3.205

 6.4 Normativa 2.135

 6.5 Annex normativa 1.605

 6.6 Programa d'actuació 1.070

 6.7 Estudi econòmic i financer 1.605
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7 Ordenances Municipals, per cada una 805

8 Ordenances Fiscals, exercici  2001 2.355

9 Dossiers pedagògics 560

10 Diapositives del Museu Comarcal 805

11 Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Històrico-Arquitectònic i Ambiental de Manresa  

8.835

12 Altres reproduccions de plànols, per m2. de 
reproducció 

605

13 Subministrament d'informació 

 13.1 En suport paper 

 13.1.1 Llistats 545

 13.1.2 Etiquetes 5

 13.2 En suport magnètic 

 13.2.1 Per registre  10

 13.2.2 Disquet 220

14 Impresos alta vehicles en l’IVTM 30

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
COL.LOCACIÓ DE PLAQUES DE NUMERACIÓ DE FINQUES 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Per cada placa col·locada  ................................................... 3.215  PTA.
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DE LA TAXA PER 
VIGILÀNCIA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Pel primer període fins a dues hores i per cada hora o fracció posterior: 
 
a) un policia local  ................................................................ 2.365 PTA
  
b) un cotxe patrulla (amb un agent)  ....................................... 4.730 PTA
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 REGULADORA DE LA TAXA PER 
L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 



 102

 
¡Error! 

Marcador 
no 

definido.
EPIGRAF 

 PESSETES 

1 Ensenyament reglat. Curs 2001/2002 

 1.1 Cicle formatiu de Serigrafia  65.250

 1.2 Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic,  65.250

 1.3 Mòdul de Serigrafia,  8.475

 1.4 Mòdul d’Art final en disseny gràfic. 8.475

2 Tallers. Curs 2001/2002 

2 2.1 Ceràmica 4.850

 2.2 Torn 4.850

 2.3 Pintura 4.850

 2.4 Gravat 4.850

 2.5 Tallers de creació 4.850

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 REGULADORA DE LA TAXA PER 
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents 
 
Curs 2000/2001: S’aplicarà el preu de 2000. 
 
Curs 2001/2002: S’aplicarà la  tarifa següent: 
 

 
EPIGRAF 

 
 

TARIFA
PESSETES

1 Matrícula al centre (Es pagarà una única vegada) 20.250

2 INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA 

 2.1 Sensibilització I-II 7.575

 2.2 Iniciació 7.575

 2.3 Iniciació amb instrument 20.775

 2.4 F.M. Bàsica I-II-III-IV 37.950

 2.5 F.M. Bàsica IV-A 33.450

 2.6 F.M. Bàsica IV - B 7.375

 2.7 Amb només llenguatge musical 6.500

 2.8 Amb només instrument 18.750
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3 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA 

 3.1 F.M.A. I-II-III-IV 

3 3.1.1 Instrument 24.475

 3.1.2 Llenguatge 20.400

 3.1.3 Cant Coral 6.700

 3.1.4 Con. Instrumental 7.375

 3.1.5 M. Cambra 20.400

 3.2 F.M.A. V i VI 

 3.2.1 Instrument 24.475

 3.2.2 M. Cambra 20.400

 3.2.3 Cant Coral 6.700

 3.2.4 C. Instrumental 7.375

 3.2.5 Harmonia 20.400

 3.2.6 Història de la Música 20.400

 3.2.7 Opt. Individual 24.475

 3.2.8 Opt.  Col·lectiva 6.700

4 ENSENYAMENT REGLAT 

 4.1 REGLAT  I i II Curs complert 41.550

 4.2 REGLAT III i IV Curs complert 62.225

 4.3 REGLAT V i VI Curs complert 83.075

 
5 

ENSENYAMENT LLIURE 

 5.1 Inscripció i matrícula al centre  20.775

 5.2 Matrícula per assignatura 6.325

6 CENTRES ADSCRITS AL CONSERVATORI 

 6.1 Inscripció i matrícula al centre  20.775

 6.2 Matrícula per assignatura  5.725

7 ALTRES 

 7.1 Assignatura no presencial 8.625

 7.2 Assignatura impartida en tutoria 10.800

 7.3 Trasllat expedient acadèmic 950

7 7.4 Prova de suficiència. S’abonarà l’import que 
correspongui al curs complert més alt del que es demani 
la convalidació. 

 7.5 Prova de suficiència de l’ensenyament reglat 10.200
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8 Inscripcions dels participants al Premi de Música Ciutat 
de Manresa 2001 

 8.1 Piano 

 8.1.1 Categoria A 5.225

 8.1.2 Categoria B 3.625

 8.2 Música de cambra 

 8.2.1 Categoria A 

 8.2.1.1 Per cada grup inscrit 5.225

 
 

8.2.1.2 Per cada component del grup 1.050

 8.2.2 Categoria B 

 8.2.2.1 Per cada grup inscrit 3.625

 8.2.2.2 Per cada component del grup 1.050

9 Alumnes Pla 66 

 9.1 Assignatura conjunta 6.700

 9.2 Assignatura individual 24.475

 9.3 Cant coral 6.700

 9.4 Conjunt instrumental 7.375

 
S’afegeixen els epígrafs 2.7 i 2.8. 
S’afegeix un nou epígraf 9. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS 
 
Article 5  
 
1.    La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

 MATRÍCULA
PER CURS
PESSETES

1 Cursets de teatre. 

 1.1 Cursets mensuals : 

 1.1.1 Tarifa normal 3.575

 1.1.2 Tarifa estudiant 2.375

 1.2 Cursets quadrimestrals : 

 1.2.1 Tarifa normal 9.700
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 1.2.2 Tarifa estudiants  5.925

 1.3 Cursets semestrals : 

 1.3.1 Tarifa normal 21.500

 1.3.2 Tarifa estudiants 16.300

2 Escoles esportives. 

 2.1 Escola d'iniciació esportiva : 

 2.1.1 Activitats poliesportives 1 hores/setmana 4.000

 2.1.2 Activitats poliesportives 2 hora/setmana 7.000

 2.1.3 Activitats esportives 1,5 hores/ setmana 5.500

 2.1.4 Activitats esportives 3 hores/ setmana 8.000

 2.2 Activitats físiques per a adults 

 2.2.1 Classes manteniment de la condició física, 
aeròbic i tai-xí : 

 2.2.1.1 Activitats 1 hora setmana 6.000

 2.2.1.2 Activitats 1,5 hores setmana 7.000

 2.2.1.3 Activitats2 hores setmana 8.500

 2.2.1.4 Activitats 3 hores setmana 12.000

 2.2.2 Curset de natació  1 hora/setmana - nivell 0 8.000

 2.2.3 Curset de natació 1 hora/setmana - nivell 1 7.000

 3 Activitats físiques per a la gent gran 

 3.1 Manteniment físic 1 hora/setmana 1.025

 3.2 Manteniment físic 2 hores/setmana 2.050

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.4 

Llar d’infants del XUP. Curs 2001/2002. Durant curs 
2000/2001 s’aplica el preu 2000 :Quota mensual   

4.850

  
S’eliminen els anteriors epígrafs 1.3 i 1.4 i es crea un nou epígraf 1.3 
Es fracciona l’epígraf 2.2.1 i es creen els subepígrafs 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 i 
2.2.1.4 
S’elimina l’epígraf 2.2.4 
 
Apartat 2 sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER LES 
VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS 
ANÀLEGS 
 
Article 5 
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¡Error! Marcador no 
definido.EPÍGRAF 

 TARIFA PESSETES 

 
1 

 
Museu Comarcal 225

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA 
RÀBIA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

¡Error! 
Marcador no 
definido.EPÍ
GRAF 

 TARIFA
PESSETES

1 Vacunació i medalla sanitària 918

2 Dipòsit de gossos, per dia o fracció 1.475

3 Servei de donació d’animals 4.250

4 Servei de batuda i recollida d’animals de companyia 21.950

 
S’eliminen els anterior epígrafs 1 i 3 i es renumeren de nou. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA 
¡Error! Marcador no definido. 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

¡Error! 
Marcador 

no 
definido.E
PÍGRAF 

  TARIFA
 PESSETES

 1 Neteja de carrers i vies particulars, per m2. de 
superfície 

 405

 2 Neteja de pous morts : 

 a) Per desplaçament  11.365

    b) Per m3. de deixalla  13.800

 3 Neteja de solars privats, per m2  795

 4 Vigilància especial de clavegueres particulars, per 
metre lineal o fracció a l'any 

1.630

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
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PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS 
LOCALS. 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
1  Guia de visites turístiques a la ciutat, per persona i visita ................. 245
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I RESIDÈNCIES MUNICIPALS 
 
Article 6 
 
S'estableixen els costos següents per als diferents serveis: 
 
 
SERVEI 

 
COST TOTAL 

 
Residència 132.600

 
PTA/MES 

Centre de dia 2.650 PTA/DIA 
Assistència domiciliària 2.400 PTA/HORA 
Teleassistència  4.925 PTA/MES 
Transports asistit (preu mes/usuari) 31.125 PTA/MES 
Transports assistit (preu/usuari desplaçat) 31.125 PTA/MES 
 + 24 PTA/KM. 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
IV. Tarifa D 
 
D'aplicació a les persones següents: 
 
a) Persones amb ingressos entre el 150 % i el 100 % del S.M.I., sense 

familiars de primer grau, o amb familiars de primer grau que tenen un nivell 
d'ingressos que no permet afrontar el cost del servei. 

 
b) Persones amb ingressos no superiors al 100 % del S.M.I. i que tenen 

familiars de primer grau amb uns ingressos que permeten afrontar el cost 
del servei. 

 
EPÍGRAF SERVEI TARIFA
  
4.1 Residències 80 % ingressos
4.2 Assistència domiciliària 12 % cost servei
4.3 Bugaderia gratuït
4.4 Cessió material gratuït
4.5 Centre de dia 50 % ingressos
4.6 Teleassistència 30 % cost servei
4.7 Transport adaptat 25 % cost servei
4.8 Transport adaptat (usuari desplaçat) 25 % cost servei + 24 PTA/km
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V. Tarifa E 
 
D'aplicació a les persones següents: 
 
Persones amb ingressos no superiors al 100 % del S.M.I., sense familiars de 
primer grau, o amb familiars de primer grau que tenen un nivell d'ingressos que 
no permet afrontar el cost del servei. 
 
EPÍGRAF SERVEI TARIFA
  
5.1 Residències 75 % ingressos
5.2 Assistència domiciliària gratuït
5.3 Bugaderia gratuït
5.4 Cessió material gratuït
5.5 Centre de dia 30 % ingressos
5.6 Teleassistència 25 % cost servei
5.7 Transport adaptat 20 % cost servei
5.8 Transport adaptat (usuari desplaçat) 20 % cost servei + 24 PTA/km
 
Tarifes A, B, C i F sense modificació. 
 
Segon: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels 
carrers de la ciutat a efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot 
seguit es relacionen: 
 
· S’afegeixen  els  trams de carrer següents: 
 
 
CARRER 

   
CATEGORIES 

  I II III 
Cra. d' Abrera  3a. 3a. 3a. 
Pge. Puigterrà de Baix  1a. 2a 1a. 
Avda. Bases Manresa Escorxador 1a. 2a. 1a. 
Avda. Bases Manresa Font del Gat a Jaume D'Arters 

(ESQUERRA) 
1a. 2a. 1a. 

Bruc Rubió i Ors a Jorbetes (DRETA) 1a. 2a. 1a. 
Bruc Pg. Renaixença a Saclosa (DRETA) 1a. 1a. 1a. 
Cr. Calaf a Lleida  3a. 3a. 3a. 
Pge. Cristòfor Colom  3a. 3a. 3a. 
Ca. Dos de Maig Ausias March a Ramon Llull 

(ESQUERRA) 
1a. 2a. 1a. 

La Culla Culla - Hospital General 1a. 3a. 1a. 
Ca. Dr. Tarrés PR  3a. 3a. 3a. 
En. El Guix  1a. 3a. 3a. 
GR. Font dels Capellans  1a. 3a. 1a. 
Ca. Forn  3a. 3a. 3a. 
La Balconada GR. La Balconada - C.Comercial 1a. 3a. 2a. 
GR. La Parada  1a. 2a. 1a. 
Cm. De les Cots  3a. 3a. 3a. 
Pl. Mossèn Planas  1a. 2a. 1a. 
Pg. Pau Casals  1a. 2a. 1a. 
Ca. Nº 1 Bellavista - Ca. Nº 1  1a. 3a. 1a. 
Pl. Pirineu  3a. 3a. 2a. 
Pg de Roger de Flor  2a. 3a. 2a. 
Saleses Pg. Puig a Viladordis (DRETA) 3a. 3a. 3a. 
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Darrera Cases Barates  3a. 3a. 3a. 
Pg. de Sant Joan  3a. 3a. 3a. 
Ca. de Sant Joan 5ª Trv  3a. 3a. 3a. 
Ca. de Sant Joan 6ª Trv  3a. 3a. 3a. 
Av. Sant Pau  3a. 3a. 3a. 
Ca. Sant Pau  3a. 3a. 3a. 
Ca. de la Cova  2a. 3a. 3a. 
Pg. de Santa Joaquima  1a. 2a. 1a. 
Pg. de Santa Llúcia  3a. 3a. 3a. 
Ca. Pujada Roja II  3a. 3a. 3a. 
Ca. Pujada Roja III  3a. 3a. 3a. 
Pg. Torras  2a. 2a. 3a. 
Ca. Viladordis Sant Cristòfol al Final (DRETA) 1a. 3a. 2a. 
Pg. Viladordis  1a. 2a. 2a. 
Ca. Nº 3  1a. 3a. 1a. 
Ca. Nº 4  1a. 3a. 1a. 
Ca. Nº 7  1a. 3a. 1a. 
Av. Sud  1a. 3a. 1a. 
Ca. Est  1a. 3a. 1a. 
Ca. Oest  1a. 3a. 1a. 
 
· Es substitueixen els trams de carrer següents pels nous trams que 
s’especifiquen  
 
- Trams de carrers a substituir: 
 
 
CARRER 

   
CATEGORIES 

  I II III 
Avd. Bases de Manresa Font del Gat-Pl. de la Creu 1a. 1a. 1a. 
C/. Bonsuccés Era Firmat-Sol (ESQUERRA) 1a. 2a. 2a. 
C/. Bonsuccés Puigterrà de Baix-Era Firmat 

(ESQUERRA) 
1a. 2a. 2a. 

C/. Bruc Nou Valldaura-Cós (DRETA) 1a. 2a. 1a. 
Cra. Cardona Caserna Guàrdia Civil 1a. 2a. 1a. 
GR. Pare Ignasi Puig  1a. 3a. 2a. 
C/. Sant Magí Sant Jaume-Sant Llàtzer (DRETA) 1a. 3a. 1a. 
C/. Viladordis Pl. Sant Ignasi-Vidal i Barraquer 

(DRETA) 
1a. 3a. 3a. 

 
- Trams de carrer que substitueixen els anteriors 
 
 
CARRER 

   
CATEGORIES 

  I II III 
Avd. Bases de Manresa Font del Gat-Pl. de la Creu (DRETA) 1a. 1a. 1a. 
C/. Bonsuccés Era Firmat-Sol 1a. 2a. 2a. 
C/. Bonsuccés Puigterrà de Baix-Era Firmat 1a. 2a. 2a. 
C/. Bruc Nou Valldaura-Cós 1a. 2a. 1a. 
Cra. Cardona Caserna  Guàrdia Civil al final  1a. 2a. 1a. 
GR. Pare Ignasi Puig  3a. 3a. 2a. 
C/. Sant Magí Sant Jaume-Bisbe Perelló 1a. 3a. 1a. 
C/. Viladordis Pl. Sant Ignasi-Vidal Barrerquer 1a. 3a. 3a. 
 
Tercer: 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 
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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. 
 
Quart: 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 el dia primer de gener de 
2001 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de les tres esmenes presentades pel 
GMPP al dictamen inclòs en l'ordre del dia amb el número 6.1.6. 
 
Esmena 1a. 
 
"Ordenança núm. 2: Impost Vehicles Tracció Mecànica. 
 

Article 5.1.b), c), d) i e): que continuï essent d'aplicació l'ordenança fiscal de 
l'any 2000. 
 
Ordenança núm. 8: Taxa Llicència Auto-Taxi i Altres Vehicles de Lloguer. 
 

Article 5 - tots els conceptes -: que continuï essent d'aplicació l'ordenança fiscal 
de l'any 2000. 
 
Ordenança núm. 11: Taxa per Llicència d'Obertura d'Establiments. 
 

Article 8  - tots els conceptes - : que continuï essent d'aplicació l'ordenança 
fiscal de l'any 2000. 
 
Ordenança núm. 25: Taxa per la Utilització Privativa de Terrenys i Sepultures 
del Cementiri Municipal. 
 

Article 5  - tots els conceptes -: que continuï essent d'aplicació l'ordenança 
fiscal de l'any 2000." 
 
Esmena 2a. 
 
"Ordenança núm. 3: Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres. 
 

Annex 2  - tots els conceptes -: s'apliqui un increment lineal respecte a 
l'ordenança fiscal de l'any 2000 del 2%. 
 
Ordenança núm. 10: Atorgament de Llicències Urbanístiques. 
 

Article 11  - tots els conceptes -: s'apliqui un increment lineal respecte a 
l'ordenança fiscal de l'any 2000 del 2%. 
 
Ordenança núm. 14: Taxa Cementiri Municipal. 
 

Article 6  - tots els conceptes -: s'apliqui un increment lineal respecte a 
l'ordenança fiscal de l'any 2000 del 2%. 
 
Ordenança núm. 15: Reguladora sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques. 
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Article 9  - tots els conceptes -: s'apliqui un increment lineal respecte a 
l'ordenança fiscal de l'any 2000 del 2,1%. Passant el coeficient d'increment al 
1,47." 
 
Esmena 3a. 
 
"Ordenança núm. 13: Taxa per la Recollida d'escombraries. 
 

Article núm. 7 Epígraf 1: que l'increment respecte a l'Ordenança de l'any 
anterior sigui d'un 4%." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe inicia la seva exposició dient que el dictamen de 
les modificacions de les ordenances fiscals, per pròpia definició, és dens i molt 
elaborat, perquè hi ha moltes ordenances fiscals. En concret, a Manresa n'hi ha 
41 i cada una d'elles requereix l'expressió jurídica adequada, que prevegi las 
modificacions que es proposen aprovar.  
Malgrat això, conceptualment o políticament, és fàcil de concretar, ja que 
correspon a conceptes i idees perfectament clars i transparents. 
Una cosa diferent seran les interpretacions i valoracions que cada grup 
municipal pugui fer, totes perfectament vàlides, fonamentalment si no 
s'instrumentalitzen els números.  
En síntesi, els criteris polítics de les modificacions són els següents:  
En primer lloc, es produeix un increment general del 2,75 per 100 en totes les 
figures impositives, amb algunes excepcions, que anirà detallant. 
En segon lloc, es produeix una congelació del tipus impositiu, és a dir, idèntics 
tipus que l'any anterior en l'IBI i en l'increment sobre el valor dels terrenys, 
tenint en compte que l'IBI urbana i l'increment sobre el valor dels terrenys, 
anomenats col.loquialment, les plusvàlues, seguiran l'evolució que marca la 
revisió cadastral i les lleis corresponents.  
En el cas de l'IBI rústica, s'incrementarà el valor cadastral d'acord amb el 
coeficient que fixi la Llei de Pressupostos Generals o d'acompanyament. 
En tercer lloc, hi ha determinats conceptes que ara són tècnicament taxes, però 
que es coneixen col.loquialment com a preus públics, que experimenten 
increments diferents del 2,75 per 100 general. Bastants d'ells ho fan per sota 
del 2,75 per 100 i, en qualsevol cas, de molt poca incidència econòmica. Es 
tracta de propostes del Servei d'Acció Ciutadana, entre les quals destacaria la 
utilització privativa del Cementiri, en general, al voltant del 3 per 100; 
d'equipaments i béns esportius i culturals, d'ensenyament, per exemple l'Escola 
d'Arts, al voltant del 2,11 per 100; el Conservatori, al voltant del 2 per 100; 
també de Serveis Socials i de residències, al voltant del 2 per 100, amb alguna 
excepció, degudament justificada. En general, com ha dit, inferiors al 2,75 per 
100 i de poca transcendència per als ingressos corrents de l'Ajuntament.  
En quart lloc, l'increment estrella o significatiu d'aquestes Ordenances fiscals, 
que és el 12 per 100 sobre la taxa sobre recollida d'escombraries. 
També, com ja està pràcticament institucionalitzat, s'incorporen diverses 
modificacions, fonamentalment, en la línia d'adequar les Ordenances fiscals a 
les modificacions legals que van sorgint, en recollir les inquietuds i aclariments 
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proposats per determinats ciutadans, en visites a la regidoria d'Hisenda, i, en 
general, preveure tot el que fa que el document de les Ordenances fiscals sigui 
un document viu.  
L'increment del 2,75 per 100 equival a un increment moderat, inferior en una 
mica més d'un punt a l'IPC real de l'any 2000, que habitualment es pren com a 
referent. També coincideix amb el que s'anomena el deflector de la despesa en 
el consum final en els Pressupostos Generals i, de la mateixa manera que en 
les Ordenances fiscals de l'any 2000, no permetrà recuperar el diferencial 
d'ingressos que té l'Ajuntament de Manresa amb els ajuntaments que li 
serveixen de referència.  
Considera que està en sintonia amb un panorama econòmicament presumible 
per a l'any 2001, malgrat que una mica menys expansiu que l'actual, però 
també amb un cert creixement encara que existeixi una certa desacceleració de 
la demanda interna. 
A continuació farà una reflexió sobre les incidències que tindran aquestes 
modificacions en la pressió fiscal. Per fer-ho, utilitzarà el percentatge que 
representa sobre la renda municipal, que habitualment és la ràtio que s'utilitza i 
que ratifica l'anàlisi anterior d'aquestes modificacions que es presenten per a la 
seva aprovació i que no permetran recuperar el diferencial d'ingressos amb els 
ajuntament que serveixen de referència. 
Seguidament, explicarà l'evolució de la pressió fiscal tenint en compte que les 
dades corresponents als anys 1997, 1998 i 1999 són sobre pressupostos ja 
liquidats, és a dir, totalment reals; les de l'any 2000, són segons pressupostos 
inicials; i les de l'any 2001 són una estimació segons la recta de tendència. 
L'any 1997, l'Ajuntament experimentava una diferència negativa del 0,96 per 
100, és a dir, gairebé un punt inferior a la mitjana dels ajuntaments, semblants 
al de Manresa.  
L'any 1998, aquest diferencial de pressió fiscal va ser de 0,84 per 100, ja que 
els ajuntaments semblants al de Manresa, estaven en el 5,56 per 100  i el de 
Manresa en el 4,72 per 100. Per tant, les Ordenances fiscals efectes 1998 van 
permetre recuperar el simbòlic 0,12 per 100 que va del 0,96 al 0,84 per 100. 
L'any 1999, l'Ajuntament de Manresa va recuperar posicions, com es va 
comentar en algun moment, i la diferència estava en el 0,98 per 100, és a dir, 
pràcticament es va tornar a la mateixa diferència que l'existent a l'any 1997. 
El Pressupost 2000 presenta una diferència de pressió fiscal amb els 
ajuntaments semblants al de Manresa de l'1,01 per 100, per tant, s'ha 
incrementat la diferència. 
La pressió fiscal de l'any 1999 va ser del 4,50 per 100 de la renda municipal de 
Manresa, i la de l'any 2000 és del 4,66 per 100. 
L'estimació segons la recta de tendència d'aquest percentatge de renda 
municipal ens portarà a l'any 2000 a un diferencial del voltant de l'1,06 per 100, 
en lloc del de l'1,01 que hi havia. 
La pressió fiscal passarà del 4,66 per 100 de l'any 2000 al 4,73 per 100, és a 
dir, 0,07 per 100 més que a l'any 2000. 
Insisteix, les dades dels anys 1997, 1998 i 1999 són indiscutibles; les de l'any 
2000 es basen en els Pressupostos inicials i ja es veurà si la realitat també va 
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en la mateixa línia; i l'estimació de l'any 2001 és només una estimació, malgrat 
que estigui feta amb el màxim "carinyo" segons la recta de tendència. 
Repeteix que a l'any 1997 hi havia una diferència de 0,96 punts, és a dir, 
gairebé un punt; es va disminuir a l'any 1998; es va recuperar a l'any 1999; i 
s'ha retrocedit a l'any 2000, com segurament també es retrocedirà a l'any 2001. 
A diferència d'altres exercicis, no farà una descripció de cada una de les 
Ordenances fiscals, per possibilitar un major ritme del debat. El dictamen és 
prou detallat i qualsevol ciutadà hi té accés, per poder veure totes les 
modificacions. 
 
També es presenta, per a la seva aprovació, l'Ordenança reguladora dels 
Preus Públics, que gairebé no existeixen en els ajuntaments; han quedat 
reduïts testimonialment als textos, publicacions i impresos, algun aspecte de 
serveis culturals i esportius i al preu públic del Mercat de Puigmercadal. 
 
Requereix un tractament especial en aquesta ocasió el criteri sobre la taxa per 
recollida d'escombraries. Aquest tema s'ha debatut i s'ha explicat amb profusió 
altres vegades a través de la regidoria de Medi Ambient, i hi ha prou 
documentació com perquè qualsevol ciutadà de Manresa sàpiga quin és el 
contingut i el suport argumental d'aquest tema.  
Malgrat això, en aquesta primera intervenció n'explicarà els aspectes més 
significatius. 
Com és sabut, tots els municipis de més de 5.000 habitants han d'introduir a 
partir del juliol del 2001 la recollida de brossa separant la matèria orgànica de la 
inorgànica.  
També cal adaptar el servei a la legislació vigent i reduir el volum de residus 
que s'aboquen a Bufalvent, en el 70 per 100 de la quantitat que s'aboca en 
aquest moment. S'ha de donar resposta a nous creixements urbans i, en 
general, fer una recollida de brossa urbana de més qualitat per al ciutadà. 
Aquest pròleg obliga a presentar un nou model de gestió, que suposa d'entrada 
diverses coses fonamentals: en primer lloc, la introducció de contenidors de 
matèria orgànica; en segon lloc, una modificació dels contenidors de color verd, 
destinats a deixalles que no s'aprofiten; en tercer lloc, una ampliació i ordenació 
dels contenidors de recollida selectiva, creant àrees d'aportació amb 
contenidors de paper, de cartró, de vidre i envasos; i en quart lloc, uns altres 
serveis com són ara el tractament de la recollida dels voluminosos i la de piles; 
l'especial atenció al nucli antic i la introducció d'un component mediambiental 
molt important en la nova situació que es produirà a partir de juliol del 2001. 
L'aplicació del nou model de recollida implica la presentació d'un estudi 
econòmic molt ben detallat d'augments de costos del voltant de 69 milions de 
pessetes, calculats a preus del 2000 i que suposarà un increment molt proper 
al 22 per 100. Cal tenir en compte també la previsió de costos de l'any 2001. 
Així doncs, l'entrada en funcionament del servei entre el juny i el juliol del 2001, 
porta a l'equip de govern a proposar, tenint en compte la previsió de costos del 
2001, un increment del 12 per 100 en la taxa sobre recollida d'escombraries.  
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Les Ordenances fiscals són un document viu, que recull fonamentalment totes 
les modificacions legals i les inquietuds ciutadanes que van sorgint en el 
transcurs de l'any. 
Fruit de tot això, es preveuen també les modificacions que explicarà a 
continuació, la majoria de les quals són de tipus legal i tècnic, però també 
poden haver algunes de les que afecten més directament el ciutadà.  
Així, resumidament, cal destacar que en l'ICIO es crea la cobertura legal quan 
el pressupost de les obres no està degudament visat pel Col.legi oficial. 
Evidentment, es tracta d'obres menors que no requereixen aquest requisit, però 
calia donar-li cobertura legal.  
Pel que fa a les llicències d'obertura, la legislació autonòmica va introduir el 
concepte de llicències ambientals i l'equip de govern ha hagut d'adaptar en les 
Ordenances fiscals aquest mateix concepte.  
També s'havia d'aclarir, malgrat que es tracti de casos molt puntuals, els 
expedients de modificacions de pròrrogues que no eren inclosos en aquest 
context. 
Hi havia altres casos de temes molt puntuals, que han anat sorgint, com és ara 
quan l'activitat no té el concepte de l'IAE, que és el vincle d'unió per al càlcul de 
les llicències d'obertura.  
En la taxa sobre recollida d'escombraries, per evitar l'exempció introduïda l'any 
passat per als garatges dels habitatges unifamiliars, l'Ajuntament ha fet 
l'aclariment que l'exempció serà d'aplicació en els locals de menys de 45 m2, 
per evitar possibles interpretacions. 
En la taxa d'ocupació de la via pública, hi havia un tema conflictiu entre 
l'ocupació de la volada i de la calçada, que ha quedat correctament redactat.  
L'Ajuntament tenia algunes inquietuds en totes les taxes d'aprofitament del 
domini públic pel que fa a la condició de subjecte passiu i a l'acreditació, que 
ara ha quedat ben definit. 
Aquest any s'ha fet un bon treball en l'àrea del banc de dades, amb la 
modificació de la programació informàtica, la qual cosa ha permès a 
l'Ajuntament informatitzar tots els trams dels carrers de Manresa. D'aquesta 
manera, ha deixat al descobert determinats trams que no estaven catalogats i 
que ara s'han posat en la mateixa classificació dels carrers de l'entorn a què 
pertanyen. 
Per últim, pel que fa a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública, per 
facilitar el canvi de les monedes en el cobrament, es proposava que l'import fos 
múltiple de 100, i buscant un equilibri entre aquesta mesura i el fet que alguns 
imports han de ser del doble que els altres, s'han introduït petites modificacions 
que tinguin en compte els dos aspectes. 
 
En resum, aquest és el plantejament i la proposta de l'equip de govern sobre 
les Ordenances fiscals per a l'exercici 2000-2001. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP, un cop 
examinats els expedients, creu que hi ha dues opcions: una consistent 
exclusivament en comparar els imports proposats amb els aprovats en els 
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darrers sis anys, en què hi ha l'actual equip de govern, reflexió que és 
necessària; i una altra consistent en intentar pal.liar els efectes negatius de 
l'augment que l'equip de govern presenta amb aquests dictàmens.  
El GMPP considera que els increments que han patit els manresans, les 
empreses i els sectors econòmics i socials de la ciutat han sobrepassat amb 
escreix els increments de l'IPC que han tingut any rere any. Es refereix a l'IBI, 
als importants sectors econòmics d'inversió de la ciutat. Això denota un intent, 
potser necessari, d'intentar recaptar per poder afrontar els reptes que s'ha 
plantejat l'equip de govern.  
A partir d'això, el GMPP considera que l'increment que proposa l'equip de 
govern sobre la base del 2,75 per 100, amb independència del fet que l'IPC 
respecte a aquest any 2000 s'hagi descontrolat, per a l'any 2001, la previsió és 
del 2 per 100. 
Per una altra banda, creu raonable el fet que l'IBI sobre els terrenys rústics 
s'hagi congelat, perquè els efectes de la revisió cadastral provoquen que 
l'augment sigui multiplicador sobre el mateix efecte de base, per tant, si 
s'augmenta, es donaria un afany recaptatori més gran. 
Respecte a la resta de les taxes que es mantenen en el 2, el 2,11 o el 3 per 
100, es tracta d'aquells elements deflectors de menys incidència dins dels 
ingressos de l'Ajuntament. 
Lectura apart mereix al GMPP, en tot cas, el 12 per 100 de la recollida 
d'escombraries.  
No vol iniciar un debat sense sentit respecte els afanys recaptatoris de l'equip 
de govern perquè el més important és que se sàpiga invertir i gestionar 
adequadament el que es recapta, traient-li un bon rendiment. Creu que és 
sobre aquest aspecte que s'ha de produir un debat més profund.  
Aquests són els motius pels quals el GMPP ha presentat les esmenes, que es 
concreten en tres aspectes: un referent als serveis públics, un altre referent als 
sectors econòmics d'inversió a la ciutat, i un altre referent a la recollida 
d'escombraries. 
En el primer aspecte s'inclou l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, pel que fa a l'apartat referent als 
autobusos; i l'Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a 
l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer, respecte a les 
quals el GMPP demana que no s'incrementin, ja que tenen incidència directa 
sobre els serveis públics. Cal potenciar més aquests aspectes en lloc de 
penalitzar-los més del que ja ho estan. 
Respecte a l'Ordenança fiscal número 2, el GMPP demana que en els apartats 
c), d) i e) de l'article 5.1, corresponents als camions, tractors i remolcs, 
continuïn essent d'aplicació les Ordenances fiscals de l'exercici 2000, ja que 
creu que no es poden gravar els sectors com el del transport amb camions i 
l'agrícola, més del que ja ho estan amb l'increment del gasoil, respecte el qual 
aquesta Administració no té cap responsabilitat, per descomptat. 
Creu que aportar aquest gra de sorra a aquests sectors, contribuiria al 
desenvolupament de les seves activitats, si més no, per sentir-se més 
reconfortats i disposar del suport dels polítics que tenen més a prop.  
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Pel que fa a l'Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per llicència 
d'obertura d'establiments, el GMPP creu que cal potenciar l'obertura 
d'establiments i l'activitat econòmica. Per això, demana que no s'incrementi la 
taxa, respecte a l'exercici 2000. 
Lectura diferent mereix per al GMPP l'Ordenança fiscal número 25, reguladora 
de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri 
municipal, respecte a la qual demana que no s'incrementi. Així mateix, també 
demana que s'apliqui l'increment lineal de l'IPC previst, és a dir del 2 per 100, 
per als guarniments que es vulguin fer en les sepultures. 
El GMPP considera que l'Ordenança fiscal números 3, reguladora de l'impost 
sobre construccions, instal.lacions i obres i l'Ordenança fiscal número 10, 
reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, també 
haurien d'experimentar un increment del 2 per 100, ja que és l'augment previst 
a l'IPC i que cal mantenir a Manresa, per no agreujar les pressions fiscals sobre 
els sectors afectats. 
També vol destacar l'Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre 
activitats econòmiques, en relació a la qual el GMPP demana que s'apliqui un 
increment lineal respecte a l'exercici 2000, del 2,1 per 100, pensant en els 
arrodoniments dels coeficients resultants. Cal recordar, pel que fa a aquesta 
ordenança, que en el debat dels Pressupostos Municipals d'aquest any, el 
GMPP va presentar unes propostes, en forma d'esmenes, encaminades a 
l'aplicació de bonificacions i descomptes sobre aquest impost, a les empreses 
que realitzessin tot un seguit de mesures, com són ara la contractació de 
persones minusvàlides, amb caràcter fix, i d'altres sectors de població afectats 
per situacions d'atur de llarga durada, i també la inversió de les empreses en 
l'àmbit ecològic i mediambiental.  
En aquell moment, l'equip de govern va adoptar el ferm compromís de fer 
l'esforç d'intentar introduir aquests aspectes en el dictamen que avui s'aprova, 
per poder donar cabuda a aquestes qüestions que creia interessants. 
La sorpresa del GMPP ha estat la de comprovar que no ha esta així. L'esforç 
promès per l'equip de govern no s'ha produït, perquè no s'hi ha reflectit. 
Només vol deixar constància d'aquesta reflexió sense pretendre entrar en la 
discussió absurda de treure un punt o dècimes de punt a aquest impost.  
Malgrat això, sí que creu important i imprescindible que aquest impost, que 
s'aplica a l'activitat pròpia, no superi la previsió del 2 per 100, a pesar del fet 
que el GMPP té la generositat de proposar que s'apliqui el 2,1 per 100. 
Per acabar, en relació a l'Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa 
per recollida d'escombraries, malgrat que és cert que l'equip de govern ha 
plantejat unes propostes de millores substancials respecte a aquest servei, cal 
fixar-se en el fet que l'increment de costos en més de 68 milions de pessetes, 
s'aplica sobre el material. És evident que si no es disposa de contenidors i de 
camions adaptats no es pot fer una recollida acurada i no es pot ampliar el 
servei amb la introducció de la recollida selectiva. Per tant, l'equip de govern 
disposa de l'absolut suport del GMPP, perquè és necessari que es vagi fent 
realitat aquest procés, més enllà dels discursos, però creu que, respecte a 
l'ampliació del projecte de neteja viària, es produeix una mancança, consistent 
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en el fet que no hi ha prou neteja, la ciutat continua estant bruta i en mal estat. 
Ho diu perquè considera que, d'entrada, no hauria costat gens fer un esforç 
més d'intentar adequar aquesta realitat respecte a la neteja de la ciutat. 
L'equip de govern planteja l'aplicació de la recollida selectiva de les 
escombraries que es generen a la ciutat, que vol repercutir en els ciutadans en 
un termini molt curt de temps, potser amb la intenció que els manresans siguin 
conscients del cost de la neteja viària i del tractament de la brossa que 
generen. Però l'equip de govern potser no s'adona que hauria estat més 
adequat fer un pla d'amortització del cost d'aquest servei, per repercutir 
l'augment del 12 per 100 anunciat per a l'exercici 2001 gradualment. Aquest 
sistema hauria estat més ben concebut pels ciutadans que el de repercutir el 
100 per 100 del cost de cop. 
Aquesta és la raó per la qual el GMPP demana que l'increment sigui del 4 per 
100. No es pot oblidar que es tracta de l'epígraf 1, que correspon a la brossa 
domèstica. Cal que els ciutadans vagin sent conscients, de mica en mica, de la 
necessitat de fer un tractament selectiu de les escombraries, i que l'esforç es 
faci tant per part dels ciutadans, com de l'Administració, en el moment d'imputar 
costos. 
El GMPP ha presentat les esmenes perquè considera que, malgrat estar a 
l'oposició, té la responsabilitat, no només envers els seus votants, sinó també 
envers la resta de ciutadans d'intentar oferir alternatives diferents a les 
proposades per l'equip de govern, tenint en compte que les considera lesives 
per als interessos generals. 
Les esmenes presentades pel GMPP proposen, en alguns casos, un increment 
0 i en uns altres, com en el de les activitats econòmiques, l'increment previst 
per l'IPC de l'any vinent. Pel que fa a la recollida d'escombraries, ha presentat 
una esmena perquè creu que no es tracta de fer una recaptació directa per una 
despesa que es produeix aquest any, sinó que cal concienciar progressivament 
els ciutadans respecte el cost que suposa aquest servei, que anirà augmentant 
en el futur. 
Si l'equip de govern accepta aquestes esmenes, el GMPP per la responsabilitat 
que ha esmentat, votarà afirmativament els dictàmens proposats. En cas 
contrari, votarà negativament. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que durant els dies previs a 
la celebració d'aquest Ple s'han fet un seguit d'afirmacions, rèpliques i 
contrarèpliques entre el GMCIU i l'equip de govern. Creu que aquest fet forma 
part de la normalitat i de la lògica d'un debat polític. El GMCIU creu que és 
legítim que tots els grups polítics puguin manifestar el que creuen i més quan 
es tracta d'aquest tema, que definirà el que seran els pressupostos de 
l'Ajuntament. Però el GMCIU ha llegit, amb sorpresa, algunes declaracions del 
regidor d'Hisenda i de l'alcalde, com a resposta als comentaris del seu grup, 
fets a partir del que ha sentit i no del que té per escrit. Ho diu perquè vol que 
els ciutadans sàpiguen que el GMCIU va rebre el document de les ordenances 
el dimecres de la setmana passada. Segurament el GMCIU és molt curt de 
feina i fa les coses malament, però cal tenir en compte que és difícil poder 
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presentar gaires propostes sobre les ordenances i discutir-les amb l'equip de 
govern, tenint en compte el dia en què se li van entregar i l'especial cap de 
setmana que hi ha hagut. 
Així doncs, vol que quedi clar que disposa d'aquesta informació puntual des del 
dimecres, amb motiu de la celebració de la Comissió Informativa d'Hisenda. 
Les respostes que ha donat l'equip de govern als comentaris del portaveu del 
GMCIU es concentren bàsicament en dos aspectes: per una banda, pretén 
desacreditar l'oposició, amb comentaris com que "creixen els nans", o que el 
GMCIU no sap on està.  
Potser algú deu haver dit a l'equip de govern que és bo utilitzar aquestes 
tàctiques, perquè al mes de juliol un regidor també va dir que el GMCIU no 
sabia de què anava el tema quan aquest grup municipal va dir que no s'havien 
utilitzat tots els diners provinents d'unes subvencions de la Diputació de 
Barcelona. El cas és que els diners es van tornar. La seva mare sempre li ha dit 
que s'agafa abans un "mentider que un lladre". A Manresa s'ha celebrat la 
cuina del secà i el GMCIU no ha rebut cap informació al respecte, i cal tenir en 
compte que la regidoria de la qual depèn aquest tema és la mateixa que 
manifesta que el GMCIU no sap on és. Aquesta vegada, efectivament era així 
per manca d'informació. 
Aquesta és la mateixa situació que s'ha produït respecte les Ordenances 
Fiscals, i el més curiós del cas és que quan es revisen les xifres de les 
declaracions de l'alcalde i del regidor delegat d'Hisenda, s'observa que 
l'afirmació del portaveu del GMCIU no anava tan desencaminada. Segons 
aquestes xifres, l'any passat, l'IBI va créixer realment, per terme mig, un 8,29 
per 100. Ell és un home de lletres i, per tant, es pot equivocar fàcilment, però si 
es fa la resta d'un any respecte l'altre, es troba fàcilment el percentatge. L'IBI 
d'aquest any és del 5,11 per 100, segons els seus càlculs. Si fa la suma dels 
dos, li donarà un 13,40 per 100, aproximadament, i si fa la mitjana, el resultat 
serà del 6,70 per 100. 
Però ell no fa el mateix que creu que fan els qui hi entenen més, és a dir, sumar 
els percentatges, sinó que hauria de repercutir l'augment a l'any passat i 
l'augment d'aquest any li donaria més, segurament que s'anaria gairebé al 7 
per 100. 
Amb això vol dir que el GMCIU no ha fet "terrorisme" de la informació ni ha 
pretès desinformar la ciutat.  
No estan bé els comentaris que s'han fet sobre el GMCIU o sobre les 
declaracions del seu portaveu, perquè en cap moment, ha dit res que no hagi 
confirmat posteriorment l'equip de govern, almenys als mitjans de comunicació. 
Potser seria bo que quan es fan els números globals respecte a l'augment de 
l'IBI i de la recollida de les escombraries durant els anys 1992 i 1993, es 
repassés el que passa durant aquests anys 1992 i 1993, quan s'augmenta la 
taxa per la recollida d'escombraries. I també valdria la pena que l'actual equip 
de govern sabés que Convergència i Unió no va governar mai amb majoria 
absoluta quan va aprovar les Ordenances, i en un moment determinat, al 
començament d'una legislatura, va haver de fer un esforç per intentar equilibrar 
el que no s'havia pogut fer durant la legislatura anterior.  
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Li agradaria que l'equip de govern fos capaç de fer un esforç respecte a les 
xifres, i que no ho fes en xifres absolutes, perquè la base es modifica cada any, 
sinó en percentatges, sumant, si vol, els percentatges d'augment per terme 
mitjà de les Ordenances durant els darrers cinc anys del govern de 
Convergència i Unió, i comparant-los amb els augments aplicats per l'actual 
equip de govern durant aquest anys. També pot portar a terme la pràctica 
saludable de buscar els IPC i fer la comparació. D'aquesta manera, comprovarà 
qui fa "terrorisme" de la informació (si se li permet l'expressió), quan algú 
explica les diferències entre les xifres. 
El GMCIU ja li ho va dir així a l'equip de govern l'any passat i sembla que hi ha 
algunes persones que no ho entenen. Quan se'n sap molt, la cosa més 
manipulable són les xifres. 
El GMCIU vol fer dues reflexions que considera importants respecte a les 
Ordenances fiscals: el 12 per 100 d'augment en el preu de la taxa per recollida 
d'escombraries és excessiu, perquè l'any passat aquest Ajuntament va aplicar 
un augment del 6,77 per 100 en el mateix concepte, i entén que una part 
d'aquest percentatge devia ser l'IPC, que l'any passat va ser del 2,9 per 100. 
Però hi ha un afegit, de 3,8 punts respecte el qual, tenint en compte que ja es 
va aplicar l'any passat, li agradaria que la ciutat sabés en què es va aplicar 
aquest increment, ja que l'equip de govern i  l'alcalde reconeixen que s'ha 
produït un deteriorament en el servei de recollida d'escombraries, sense 
explicar, però, el perquè.  
Si el 3,8 per 100 hagués servit per millorar el servei, seria fabulós i el GMCIU 
no diria res, però si s'ha produït, li agradaria que aquest percentatge servís per 
restar-lo del 12 per 100 que es demana per a aquest any.  
Per tant, la proposta del GMCIU, respecte a la qual no voldria equivocar-se en 
dècimes, és la següent: de la quantitat que proposa l'equip de govern, restar-hi 
el 6,77 per 100, augmentat l'any passat, i afegir-hi l'IPC. El resultat d'aquesta 
operació seria la proposta del GMCIU, que formula in voce, com s'ha fet altres 
vegades al Ple, respecte a l'augment de la taxa per recollida d'escombraries 
per al proper any.  
Creu sincerament que està justificat i el GMCIU no pretén ser demagògic en 
aquest tema, sinó justificar-ho el millor possible, sobretot tenint en compte que 
parteix d'una afirmació i d'un reconeixement de l'equip de govern. 
A més, no s'hi val, quan es parla de deixalles, de parlar dels 1.000 milions de 
pessetes, corresponents a l'Abocador, ja que no ha costat 1.000 milions de 
pessetes a la ciutat, sinó que s'han rebut ajuts d'altres Administracions.  
Tampoc no val, com ha dit alguna vegada l'equip de govern, dir que no es 
cobra a la ciutat aquests 1.000 milions de pessetes, ja que és clar que no es 
poden cobrar, perquè hi ha ajuts de les altres Administracions.  
Per tant, creu que seria una bona mesura per part de l'equip de govern la 
reducció del preu de la taxa per la recollida d'escombraries.  
Aquesta sí que és una cosa que afecta la totalitat dels ciutadans de Manresa, 
es tracta d'un tema sense cap tipus de discriminació, tothom paga la taxa per la 
recollida d'escombraries. 
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Finalment, voldria referir-se a l'IBI: creu que durant molt de temps s'intenta no 
explicar realment què passa amb l'IBI. Hi ha la sensació que no s'augmenta. Ell 
ha fet uns càlculs respecte el que diu l'equip de govern, i l'augment de l'IBI en 
aquest moment és del 5,1 per 100. 
El GMCIU proposa que es facin els càlculs possibles perquè, donat que 
l'augment del terme mitjà que proposa l'equip de govern per a aquest any, que 
ha explicat i respecte el qual diu que és molt moderat pel que fa als preus, 
quedés en el que l'equip de govern considera per terme mitjà, sense entrar en 
discussió de si està bé o malament, és a dir, el 2,75 per 100. 
Aquesta seria una bona manera d'atendre la majoria dels ciutadans de 
Manresa, per part d'un equip de govern, que es declara progressista. En cas 
contrari, el GMCIU considera que l'augment que aplica l'equip de govern és 
excessiu i, quan arribi el moment i depenent de si s'accepten o no les esmenes 
que acaba de proposar, demanarà la votació separada pel que fa a l'IBI i a la 
taxa per recollida d'escombraries. 
Pel que fa a la proposta del GMPP, el GMCIU s'abstindrà en la votació. Si la 
proposta progressa, i es voten les Ordenances, el GMCIU emetrà el vot que 
estimi convenient, però considera que la proposta del GMPP no està prou 
treballada ni estudiada. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe intervé agraint, en primer lloc, la moderació del 
GMPP en l'exposició de la seva postura, malgrat que és obvi que hi ha d'haver 
diferències entre els diferents grups municipals. 
Pel que fa als increments superiors a l'IPC, es tracta d'una generalització una 
mica arriscada, ja que s'inclouen en un mateix bloc tots els increments de totes 
les figures impositives. Possiblement, en alguns casos sí que hi poden ser, 
però, és una generalització arriscada, perquè es tendeix a confondre, com 
també ho fa el GMCIU, la recaptació amb l'augment, com a conseqüència de 
les tarifes. Una cosa és el que s'ha augmentat per la recaptació, i l'altra, és 
l'augment de recaptació obtingut directament com a increment a les tarifes. 
La reflexió sobre l'afany recaptatori, que tantes vegades ha escoltat en aquesta 
Sala, ha baixat de to, la qual cosa és d'agrair. 
Quant a l'esmena del GMPP, s'atreviria a formular la crítica col·loquial següent: 
li hauria agradat que s'hagués presentat a la Comissió Informativa d'Hisenda, 
cosa que hauria possibilitat disposar de més temps per debatre-la, comentar-la 
i afegir-hi algunes reflexions positives. 
El senyor Javaloyes ha comentat el tema referent a les subvencions, com a 
conseqüència de l'IAE a determinades empreses que contractin personal 
discapacitat, etc. En alguna altra ocasió ja ha comentat que el poder legislatiu 
municipal és molt limitat, hi ha molt poc joc o pràcticament cap en la qüestió 
dels impostos. En aquest sentit, qualsevol tipus de bonificació o d'exempció ha 
d'emanar de les lleis o disposicions legals de rang molt superior al de 
l'Ajuntament. 
Malgrat que l'Ajuntament tingui molta voluntat de fer coses, una cosa és la 
voluntat i una altra és poder-les fer. En aquest sentit, amb l'IAE  no es pot fer 
més que allò que emana de la Llei.  
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Respecte la taxa d'escombraries, cal comprar divers material i no farà ara la 
relació exhaustiva, que ja està feta, però indubtablement, no tot l'increment dels 
69 milions de pessetes és conseqüència de la compra del material.  
En termes generals, creu que tothom pot estar d'acord amb el senyor de Puig 
respecte el servei que es rep a canvi del cost que té. Per tant, creu que tots 
poden coincidir amb la necessitat que planteja l'oposició d'intentar respondre a 
la pregunta dels ciutadans respecte al que reben a canvi del que els costa el 
servei. També és una pregunta fonamental quin grau de consideració té 
l'Administració municipal envers el ciutadà. Aquestes dues qüestions 
s'emmarquen dins del fet de si realment el servei de neteja és correcte o no. 
És conscient que aquesta preocupació ha existit al llarg del darrer any i les 
regidories de Via Pública i de Medi Ambient estan intentant que aquest servei 
sigui el més adequat possible.  
Suposa que hi ha imponderables que justifiquen en un moment determinat que 
la percepció que existeixi no sigui l'adequada.  
Cada persona i cada grup municipal té el seu posicionament i veu les coses 
des d'una perspectiva diferent de la resta. Lamenta no poder compartir 
pràcticament cap dels arguments del senyor de Puig, perquè el senyor de Puig 
predica molts esforços, però no en fa cap. El portaveu del GMCIU demana que 
no s'instrumentalitzin les dades i ell és el primer que comença a fer-ho en la 
seva presentació. El senyor de Puig ven la imatge que l'IBI s'augmenta en un 8, 
un 9 o un 10 per 100 i això és fals si només dóna aquesta informació, i després 
ho explicarà amb les xifres.  
Quan va començar el tema de les declaracions i contradeclaracions, no va 
començar ell, sinó el portaveu del GMCIU, i suposa que ara tocava moure 
aquest tema. Se li van demanar a ell unes xifres i les va facilitar amb molt de 
gust, malgrat que potser no sigui la seva obligació. El GMCIU va utilitzar 
aquelles xifres per publicar-les, donant-les-hi una lectura totalment correcta en 
termes generals, des del punt de vista de la informació, però esbiaixada, 
suposa que és perquè tocava. 
En el seu torn de rèplica, malgrat que no és el seu sistema, de la qual cosa en 
té testimonis, va caure en la temptació de pensar que, donat que s'estaven 
manipulant les dades, tots saben també llegir-los esbiaixadament i això és el 
que ell va fer, seguint la lliçó donada pel GMCIU. Així es va rebatre l'argument 
del GMCIU, que era cert, i ell va llegir les xifres d'una altra manera, cosa que 
també era certa. 
A partir d'aquí, la teoria de si les xifres són o no manipulables és molt discutible 
i indubtablement, l'afirmació del senyor de Puig respecte al percentatge 
d'augment que s'ha aplicat a l'IBI és una veritat a mitges. Per tant, ara explicarà 
la veritat, no perquè estigui en possessió de la veritat absoluta, sinó perquè el 
senyor de Puig pot calcular els mateixos percentatges amb la informació de 
què disposa. 
L'any 1996, l'increment absolut de l'IBI va ser del 10,53 per 100, la qual cosa 
significa que si s'agafa el que es va recaptar l'any 1995 i l'any 1996 i es calcula 
el percentatge, donarà com a resultat el 10,53 per 100. Però és fals afirmar que 
es va augmentar el 10,53 per 100 com a conseqüència dels increments fiscals. 
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Aquesta és una manera d'instrumentalitzar les dades. Es va produir l'augment 
del 10,53 per 100 a causa dels increments vegetatius i de l'increment de les 
tarifes. 
L'any 1997 l'increment va pujar en el 7,91 per 100, també com a conseqüència 
de la tarifa, dels valors i de l'increment vegetatiu.  
L'any 1998, va augmentar en el 3,7 per 100. Les tarifes van experimentar un 
increment 0, per tant, l'augment es va produir a causa dels valors en un 3,2 per 
100 i a causa de l'increment vegetatiu en un 2,5 per 100. 
L'any 1999, l'IBI va augmentar en un 8,64 per 100, però les tarifes van baixar l'1 
menys el 41 per 100; van pujar el 4,88 per 100 pels valors i el 3,18 per 100 pel 
creixement vegetatiu. 
L'any 2000 l'augment absolut estarà en la línia del 7,63 per 100: 0 per tarifes; 
4,65 per 100 per valors; i 2,98 per 100 pel creixement vegetatiu.  
Si només es diu que els increments absoluts són els percentatges que més o 
menys comenta el senyor de Puig, evidentment és cert que els increments 
absoluts són els que s'han dit, però el que no diu el senyor de Puig és que es 
produeix no només com a conseqüència de l'increment de les tarifes, sinó 
també dels increments vegetatius i de valors.  
No li agrada desacreditar ningú, com no li agrada que els altres ho facin amb 
ell, però, si vendre imatges perquè toca o perquè no toca sense dir tota la 
lectura absoluta, és fer política, li sembla bé i ell no té capacitat ni cap interès 
en canviar els estils polítics, però, ell sempre explicarà el contingut absolut de 
les xifres, i les xifres són així i en cap moment ha dit que l'IBI hagi augmentat 
en un 2,38 per 100. L'any 1996 va augmentar en el 10,53 per 100 i l'any en què 
més es va recaptar per aquest impost va ser un durant el qual governava 
Convergència i Unió. Numèricament és així i suposa que hi havia raons 
objectives i sense cap tipus de discussió. Per saber la causa per la qual aquell 
any va augmentar tant l'IBI, caldria remuntar-se a la història. 
De qualsevol manera, insisteix, no té cap intenció de desacreditar ningú, sinó 
simplement les xifres són exactament com són i no com es volen llegir.  
Quant a la qüestió de la modificació de les Ordenances Fiscals tampoc pot 
entendre la dinàmica fonamentalment respecte a la taxa d'escombraries, pel 
que fa al 12 per 100, però voldria fer una reflexió significativa sobre aquest 
tema: a Manresa el 60,02 per 100 del total dels habitatges són de primera 
categoria, és a dir, 23.050 unitats impositives. Els propietaris d'aquests 
habitatges paguen 7.280 pessetes en concepte de taxa per recollida 
d'escombraries. El 12 per 100 de 7.280 pessetes són 874 pessetes; ens anem, 
a tarifa de l'any 2001, a 8.000 pessetes. 
Deixa a l'aire, com a reflexió, la pregunta següent: quina família de Manresa no 
pagaria 8.000 pessetes per un servei de categoria en el sentit que se separi la 
brossa orgànica de la inorgànica, amb criteris de futur i de mediambient, durant 
tot l'any, sis dies per setmana?  
Els qui fan gestió municipal o els polítics municipalistes poden ser tot el 
demagògics que vulguin ser, però si són reflexius veuran que pagar 8.000 
pessetes per tot aquest servei, no és cap acció econòmicament inassumible, 
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malgrat que evidentment tots estaran d'acord en que sempre és preferible 
pagar 5.000 pessetes per la mateixa qualitat de servei. 
Òbviament, les 874 pessetes es refereixen al major nombre d'unitats 
impositives, ja que els propietaris de la resta d'habitatges pagaran bastant 
menys, perquè la base és de 5.000 i 3.500 pessetes. 
Els estudis econòmics suporten els càlculs que ha facilitat. Hi ha hagut 
inversions molt significatives en tot el tema de la Deixalleria, que 
indubtablement, van en la línia d'incrementar els costos. 
Vol acabar la seva intervenció amb una reflexió que no és més que ratificar una 
mica tots els comentaris fets sobre l'IBI, en el sentit que no li càpiga el mínim 
dubte als regidors que l'IBI a l'Ajuntament de Manresa segueix una evolució 
molt inferior als ajuntaments que té com a referència, sense entrar a parlar 
d'altres ajuntaments als quals aquest ha d'imitar en molts aspectes, com són 
ara el de Terrassa o el de Sabadell, en els que aquestes diferències són encara 
més notables. En aquest sentit, perquè els regidors se'n facin una idea, només 
pel que fa a l'IBI, l'any 1998 l'Ajuntament estava a 2.923 pessetes menys que 
en altres ajuntaments; l'any 1999, a 2.062 pessetes; i  l'any 2000, a 3.300 
pessetes, la qual cosa està reconeguda pels estudis fets pels auditors de la 
Diputació de Barcelona. 
De la mateixa manera, si s'analitza qualsevol altre tipus de dada sobre la 
pressió fiscal, com és el tipus mitjà i els esforços fiscals, es veurà com també 
ratifiquen aquesta línia. 
Pel que fa a les esmenes presentades pel GMPP, en principi creu que 
l'aportació del senyor Javaloyes ha sigut significativa; respecte a l'Ordenança 
Fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
demana que a les unitats impositives corresponents als autobusos, camions, 
tractors, remolcs i semiremolcs, no se'ls apliqui el 2,75 per 100, que era el 
criteri general de l'equip de govern per a aquesta Ordenança.  
A continuació, explicarà el posicionament de l'equip de govern respecte a 
l'esmena del GMPP i el secretari el corregirà si no ho diu bé. Si jurídicament és 
correcta la segregació del 2,75 per 100 en aquests epígrafs, indubtablement el 
posicionament de l'equip de govern és favorable a l'Ordenança fiscal número 2, 
reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. És a dir, per dir-ho 
d'alguna manera, s'accepta l'esmena, si posteriorment no hi ha cap impediment 
jurídic o legal per instrumentar-la. 
Pel que fa a l'Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per 
l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer; l'Ordenança 
fiscal número 11, reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments; i 
l'Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa 
de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal, respecte a les quals el GMPP 
creu que han de tenir increment 0 i l'equip de govern considera que s'ha 
d'incrementar en un 2,75 per 100, l'equip de govern accepta l'esmena i, per 
tant, aquestes tres Ordenances es modificaran en la línia dels mateixos imports 
que en l'any 2000, és a dir, sense l'increment del 2,75 per 100. 
Quant a l'esmena que fa referència a l'Ordenança Fiscal número 3, reguladora 
de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres; l'Ordenança fiscal 
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número 10, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques; 
l'Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa de Cementiri Municipal; i 
l'Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats 
econòmiques; respecte a les quals el GMPP proposa que s'incrementin en un 2 
per 100, l'equip de govern hi està d'acord i, per tant, accepta l'esmena. El 
GMPP proposa el 2,1 per 100 d'increment per a l'Ordenança fiscal número 15, 
passant a ser el coeficient d'increment de l'1,47 per 100, la qual cosa també 
accepta l'equip de govern. 
L'equip de govern, però, no accepta l'esmena relativa a l'Ordenança fiscal 
número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries, respecte a la 
qual el GMPP proposa un increment del 4 per 100. L'equip de govern es manté 
en el 12 per 100. 
Per tant, l'equip de govern accepta les esmenes sempre que pel que fa a 
l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, la segregació sigui legalment i jurídicament correcta. D'altra banda, 
com ja ha dit, l'equip de govern no accepta l'esmena que fa referència a 
l'Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida 
d'escombraries.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que quan el senyor Teixeiro parla 
de la qüestió de la recollida d'escombraries, dóna la impressió que amb 
l'increment del 12 per 100 o amb les inversions que es duran a terme, tindrem 
"la lluna de València". 
Creu honestament que això no serà així i que no es resoldrà el problema de la 
neteja viària, ja que no es fa l'esforç necessari perquè els carrers estiguin nets. 
I, malgrat això, s'incrementa la taxa en un 12 per 100 aquest any i també l'any 
que ve.  
La recollida d'escombraries selectiva començarà a ser un servei de categoria, 
però respecte a la pregunta del senyor Teixeiro sobre la disponibilitat de les 
famílies de Manresa a pagar 874 pessetes més per un servei de qualitat, li ha 
de dir que l'any 2000 respecte a l'any 1998 els ciutadans n'estan pagant 1.350 
pessetes més, a canvi del mateix servei, ja que no s'ha vist el resultat de 
l'increment de l'any passat, almenys als carrers de la ciutat. Només cal passejar 
per la ciutat per comprovar que no està neta, i, pel pla que presenta l'equip de 
govern, sembla que tampoc ho estarà en el futur. Els carrers, doncs, 
continuaran estan bruts, ja que s'està presentant un important projecte de 
recollida selectiva, però no de neteja viària. 
Al GMPP li hauria agradat poder presentar i debatre les seves esmenes amb 
anterioritat, però cal tenir en compte que és difícil presentar esmenes el mateix 
dia que se celebra la Comissió Informativa, que és quan el GMPP es va 
assabentar dels increments proposats. A més, el senyor Teixeiro sap que ell no 
va assistir a la Comissió Informativa, perquè a la una de la tarda va marxar de 
Manresa fins diumenge al vespre. Ell és limitat i no pot ser en dos llocs a l'hora.  
Per això, agrairia que, davant de qüestions tan importants com les Ordenances 
fiscals i els Pressupostos, es facilités la informació als grups de l'oposició una 
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setmana abans, per norma, sense esperar que els grups municipals ho 
demanin. 
Cal intentar trobar camins per evitar perjudicis als ciutadans. L'equip de govern 
accepta les esmenes presentades pel GMPP excepte la referent a la qüestió de 
les escombraries, per tant, és el responsable directe del servei que obtindrà la 
ciutat i, d'aquí a un any ja en tornaran a parlar i tant de bo que s'equivoqui.  
L'equip de govern rebutja directament aquesta esmena i supedita als serveis 
jurídics de l'Ajuntament el tema de l'Ordenança fiscal número 2, pel que fa als 
apartats de l'article 5 que s'esmenten en el seu text. 
El GMPP retira l'esmena número 3, referent a l'Ordenança fiscal número 13, 
reguladora de la taxa per recollida d'escombraries i manté la resta d'esmenes 
que accepta l'equip de govern amb la supeditació manifestada respecte a 
l'Ordenança fiscal número 2, ja que, per responsabilitat política, el GMPP ha fet 
l'esforç de presentar alguna alternativa diferent, sobre el paper. Per tant, el 
GMPP votarà afirmativament. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que possiblement no ho ha dit molt 
clar, però li agradaria que l'equip de govern es manifestés respecte a l'esmena 
del GMCIU, pel que fa al tema de la recollida d'escombraries.  
Possiblement el senyor Teixeiro ho ha fet, però ell no ho ha entès. 
La primera proposta del GMCIU consisteix en que la taxa per la recollida 
d'escombraries amb els números que ell ha fet abans, quedés en el 8,13 per 
100. Aquest percentatge és el resultat del 12 per 100 menys el 6,77, més l'IPC 
de l'any passat. 
La segona proposta, és que l'increment real de l'IBI no sigui superior al 2,75 per 
100, respecte a la qual cosa tampoc s'ha donat resposta.  
Voldria, a més, fer els dos comentaris següents: en primer lloc, que el problema 
no és el cost de 7.200 pessetes de la taxa per la recollida d'escombraries, sinó 
el servei que es prestarà per aquest import, que per a l'any que ve ja serà de 
8.000 pessetes. Ell pot assegurar, i els ciutadans de Manresa també ho saben, 
que el servei que s'ha donat durant el darrer any ha estat dolent. Per això torna 
a justificar el tema de la reducció de la taxa. 
El GMCIU, davant de la comparació feta pel senyor Teixeiro entre Manresa i 
altres municipis, pel que fa a la qüestió impositiva, fent referència a les ràtios, 
ha de dir al regidor delegat d'Hisenda que ell també sap que per valorar el nivell 
impositiu cal aplicar altres paràmetres econòmics, amb la finalitat de saber si el 
valor impositiu és apropiat o desapropiat. Per exemple, tenim dins d'aquesta 
informació la repercussió de metre quadrat de sòl edificable, o el cost del metre 
quadrat edificat? Hi ha una sèrie de raons que, segons els valors o altres 
aspectes, poden modificar més la qüestió de les imposicions. Per tant, una 
vegada més, i sense la intenció de molestar el senyor Teixeiro, voldria dir-li que 
els números són així, és a dir, hi ha un tema de valor impositiu, però hi ha 
zones de ciutats que, de vegades es poden comparar, però els valors de 
repercussió sobre l'edificació o sobre el sòl són més alts que els de Manresa, la 
qual cosa val la pena tenir en compte. Es refereix a algunes ciutats properes a 
Manresa, que estan a prop del Vallès. 
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El GMCIU demana a l'alcalde la votació separada de dos punts, que són el 
referent a l'IBI i el corresponent a la recollida d'escombraries. La resta es podria 
votar conjuntament. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe intervé dient que, independentment del fet que 
sigui o no preceptiu fer-ho el dia de la celebració de la Comissió Informativa, 
personalment sempre ha estat disposat a facilitar la màxima informació 
possible als grups de l'oposició, i així ho ha fet en diverses ocasions tant amb el 
senyor Sala com amb el senyor Javaloyes.  
Sap que cadascú juga les cartes de què disposa, però aquest fet no justifica la 
situació, és a dir, si hi hagués hagut un interès col.lectiu per participar i disposar 
de la informació amb antelació, ell no hauria tingut cap problema per facilitar-la.  
Per tant, vol que quedi clar que qualsevol informació que necessitin els grups 
de l'oposició en qualsevol moment, està a la seva disposició, si ell la coneix, 
independentment del fet que ell els truqui. Tant el senyor Sala com el senyor 
Javaloyes l'han trucat alguna vegada quan l'han necessitat. 
En relació amb els comentaris finals dels dos grups de l'oposició, ha de dir que 
la seva opinió és que el projecte de la recollida selectiva és un repte important. 
Es tracta d'un projecte significatiu i l'Ajuntament ha de demostrar que té 
capacitat de gestió per posar aquest model en pràctica.  
Per tant, coincideix amb els grups de l'oposició respecte a la idea que a la 
ciutat tots tenim l'obligació de crear la percepció de major neteja; és un repte 
que cal assumir. 
Els volums pressupostaris de l'Ajuntament de Manresa van adquirint un nivell 
tan significatiu que aquest repte respecte a la recollida d'escombraries també 
es tradueix, evidentment, en altres temes pressupostaris.  
També vol agrair al senyor Javaloyes el seu exercici de responsabilitat en 
entendre el plantejament de l'equip de govern respecte el tema de la taxa per la 
recollida d'escombraries. 
Quant al fet de no posicionar-se explícitament, potser ho ha volgut fer 
implícitament en relació a les propostes verbals formulades pel senyor de Puig. 
Evidentment, respecte a la taxa per recollida d'escombraries, l'equip de govern 
manté la proposta d'increment del 12 per 100, i, pel que fa a l'IBI, manté la 
congelació del tipus impositiu en els mateixos nivells que tenia l'any anterior. 
Acaba amb la voluntat màxima que l'any que ve per aquestes mateixes dates, 
tots puguin tenir una percepció més satisfactòria d'aquest repte de gestió del 
nou model de recollida d'escombraries. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que la intervenció del senyor 
Teixeiro l'ha animat a demanar que el seu grup pugui disposar del Pressupost 
de l'exercici 2001 la darrera setmana del mes de novembre, ja que de vegades 
li arriba amb el temps molt just i no té temps de poder-se'l mirar. 
I, sobretot, li agradaria saber, encara que sigui amb un marge d'error, quin és el 
tema de l'execució del Pressupost dels deu primers mesos de l'any 2000, 
malgrat que és conscient que no es pot disposar de les dades referents als 
mesos de novembre i desembre, que encara no seran tancats. 
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D'aquesta manera, el GMCIU podrà tenir temps per repassar-ho tot una mica. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe respon que les peticions del senyor de Puig són 
perfectament legítimes i lícites. 
En relació a la qüestió de l'execució pressupostària, no hi ha cap problema, ja 
que es pot entregar la informació en el moment del tancament, és a dir, si es 
tanca el 30 d'octubre, se li entregarà la informació en relació a aquesta data. 
Quant al Pressupost, es tracta d'un tema més complex, donat que en aquest 
moment s'està elaborant la primera versió del document, però es compromet 
personalment a facilitar la informació tan bon punt disposi d'ella. 
 
L'alcalde intervé dient que s'haurien de sotmetre a votació, en primer lloc, les 
esmenes, acceptant com a vàlides les manifestades in voce, ja que se n'han 
presentat en altres ocasions. 
Per tant, es podrien votar en primer lloc les esmenes manifestades in voce pel 
GMCIU,  en segon lloc, les esmenes presentades pel GMPP, i, en tercer lloc, 
els dictàmens. 
L'alcalde requereix l'opinió al secretari sobre si seria complicat fer la votació 
separada de les Ordenances que ha sol.licitat el GMCIU. 
 
El secretari opina que, per la pròpia naturalesa complexa del tema i per la 
possibilitat d'haver presentat esmenes i haver-se inclòs i transaccionat, 
entendria que seria millor votar-los conjuntament, és a dir, votar el dictamen 
sencer.  
Per tant, en primer lloc les esmenes manifestades in voce, evidentment, ja que, 
com a tals, són vàlides i s'haurien de votar; en segon lloc, s'haurien de votar les 
tres esmenes presentades pel GMPP; i, en tercer lloc, el dictamen amb les 
esmenes incorporades, si prosperen. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que en aquestes condicions, si no 
s'aproven les seves esmenes, el GMCIU haurà de votar negativament els dos 
dictàmens. 
Li agradaria, però, que constés en acta que la voluntat del GMCIU era la de 
votar afirmativament totes les Ordenances, a excepció de la referent a l'IBI i a la 
recollida d'escombraries, però que no ho podrà fer per motius legals. 
 
L'alcalde diu que així constarà en acta, ja que la voluntat política que ha 
expressat el senyor de Puig és absolutament legítima. 
Per aclarir la situació, l'alcalde diu que es tracta de sotmetre a votació la 
primera esmena manifestada in voce pel GMCIU, consistent en aplicar un tipus 
d'IBI amb la reducció de fins al 2,75 per 100. 
 
El secretari intervé dient que ell havia entès que era aprovar la tarifa que 
resultés del fet de treure l'increment de l'any passat més l'IPC. 
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L'alcalde respon que no, que ara s'està parlant de l'esmena in voce referent a 
l'IBI, consistent en aplicar un increment del 2,75 per 100, és a dir, modificar el 
tipus, de manera que en lloc dels valors que s'apliquen, any rere any, durant 
deu anys en virtut de la revisió cadastral, doni com a resultat no el que ja es va 
aplicar en el seu dia, sinó el del 2,75 per 100. 
Agrairia que respecte a aquesta esmena in voce, tant el secretari com els 
membres del GMCIU facin les rectificacions que estimin oportunes, en el seu 
moment. 
 
Sotmesa a votació la primera esmena del GMCIU, manifestada in voce, es 
rebutja per 13 vots negatius (10 GMS i 3 GMERC), 8 vots afirmatius (GMCIU) i 
2 abstencions (GMPP). 
 
L'alcalde explica que la segona esmena del GMCIU, manifestada in voce, fa 
referència a l'Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida 
d'escombraries, respecte a la qual es proposa l'increment del 8,13 per 100. 
 
Sotmesa a votació la segona esmena del GMCIU, manifestada in voce, es 
rebutja per 13 vots negatius (10 GMS i 3 GMERC), 8 vots afirmatius (GMCIU) i 
2 abstencions (GMPP). 
 
L'alcalde diu que a continuació se sotmetran a votació les esmenes 1a. i 2a., 
presentades pel GMPP, ja que la 3a. ha estat retirada pel mateix grup 
proponent. 
 
Sotmesa a votació l'esmena 1a., s'aprova per 15 vots afirmatius (10 GMS, 3 
GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU). 
 
Sotmesa a votació l'esmena 2a., s'aprova per 15 vots afirmatius (10 GMS, 3 
GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU). 
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l'ordre del dia amb el número 6.1.5, 
s'aprova per 15 vots afirmatius (10 GMS, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 vots negatius 
(GMCIU). 
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l'ordre del dia amb el número 6.1.6, amb 
les esmenes 1a. i 2a. del GMPP incorporades, s'aprova per 15 vots afirmatius 
(10 GMS, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 vots negatius i, per tant, amb el quòrum que 
determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC SOBRE EL DISTINTIU 

"CAT" A LES MATRÍCULES DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL 
MUNICIPAL. 
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El secretari dóna compte de la proposició del dia 11 d'octubre que, transcrita, 
diu el següent:  
 
"Atès que la decisió d'imposar per decret la "E" d'Espanya a les matrícules dels 
vehicles de tot l'Estat -popularment les "xapes"-, ja fou valorat pel Ple d'aquesta 
Corporació com un pas més del govern de l'Estat en la seva voluntat 
harmonitzadora, que pretén negar la condició plurinacional d'Espanya. 
 
Atès que amb la intenció de reflectir la nostra identitat també a les matrícules - 
o popularment "xapes", ja vàrem acordar al darrer Ple de demanar al govern de 
l'Estat que les esmentades matrícules -o "xapes"- dels vehicles reflectissin la 
pertinença a cada nacionalitat o comunitat autònoma així com comunicar 
aquest acord als respectius estaments polítics de Catalunya i l'Estat. 
 
Atès que posteriorment fou aprovat el decret, desoint la resposta popular de 
molts ajuntaments, diputacions i fins el Govern de la Generalitat, els quals van 
decidir també incorporar el distintiu "CAT" a les esmentades matrícules -o, 
insistim, popularment "xapes"- amb una gamma amplíssima de suport que va 
des del regidor popular de Vic, l'alcalde socialista de Girona o del president de 
l'Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Atès que a Manresa no fructificà un tercer acord segons el qual tot el parc de 
vehicles municipal incorporaria de manera immediata el distintiu CAT al costat 
de matrícules (o les també popularment "xapes"). 
 
Per tot això, el grup municipal d'ERC vol proposar novament i definitiva al Ple 
l'adopció del següent acord: 
 
1- Incorporar a tot el parc de vehicles municipal el distintiu CAT al costat de 

les matrícules o, popularment, "xapes"." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que pot semblar estrany, 
i més aquest vespre, després del debat de les Ordenances fiscals, que el 
GMERC torni a posar sobre la taula el tema del "CAT" a les matrícules del parc 
mòbil municipal. Ho diu perquè ara fa just un mes que el Ple va aprovar dos 
acords en relació a aquest tema, però en va rebutjar un tercer, referent a la 
incorporació del distintiu "CAT" a les matrícules. 
Creu que han passat prou coses durant aquests trenta dies com perquè  hagi 
pogut canviar la postura d'alguns grups municipals respecte a aquesta qüestió. 
En concret, s'han produït dos fets: en primer lloc, finalment el Congrés de 
Diputats de Madrid va aprovar el decret sobre les matrícules, la qual cosa es va 
produir després de la celebració del Ple de l'Ajuntament de Manresa, i, per tant, 
es pot considerar que no se li va fer cas. Era previsible que no es fes cas a 
l'acord adoptat a Manresa, però, més enllà d'això, es va introduir un ingredient 
que gairebé ratlla la befa, en el moment en què es va voler minimitzar aquest 
posicionament, quan el president del govern de l'Estat va parlar de les "xapes".  
Dit amb educació, és, com a mínim, singular el fet que d'una qüestió que ens 
afecta com a catalans, algú ho simplifiqui dient que no vol entrar en el debat de 
les "xapes".  
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El debat de les "xapes", sobre les quals Manresa es va posicionar amb molta 
immediatesa, abans que arribés el tema al Congrés de Diputats espanyol, 
posteriorment ha tingut una reacció continuada. 
l'Ajuntament de Manresa pot dir que va ser el primer en manifestar-se sobre la 
qüestió amb l'adopció d'aquell acord, potser pel fet que ell no es va saber 
explicar prou bé, o perquè en aquell moment no es veia la seva 
transcendència. 
Posteriorment, s'ha vist com al llarg del mes de setembre i d'octubre molt altres 
municipis i Diputacions de tota mena de signe polític i, fins tot, entitats com 
l'Autoritat del Transport metropolità, han acordat també  l'adopció d'aquell tercer 
punt de l'acord que es proposava a Manresa. 
Per això, en la recerca de la possible unanimitat que tant agrada en aquest 
Ajuntament, el GMERC va creure que podia tornar a presentar la proposta al 
Ple i, finalment, acordar una decisió exemplar per a la resta de ciutadans que 
tenen la possibilitat, a títol individual, de posar l'adhesiu "CAT" a la part del 
davant o del darrere del seu vehicle. 
Més enllà d'això, però, potser era pertinent que el Ple s'ho tornés a plantejar 
com a col.lectiu.  
Ho diu a l'avançada, sabent que el GMERC ja no tornarà a presentar més 
aquesta proposició. En definitiva, li agradaria resoldre-la avui per unanimitat i, si 
això no es produeix, que ningú pateixi, perquè al mes de novembre no  tornarà 
a presentar la proposició de les "xapes" o de les matrícules.  
Amb tot, sí que voldria, amb aquesta incidència i gosadia, que el Ple s'ho 
replantegés, entre altres coses, perquè, pel que ha pogut espigolar (que és un 
verb de mossèn Ballarín, molt maco), el regidor del Partit Popular de Vic,  és 
capaç de votar a favor del l'adhesiu "CAT" a les plaques, la qual cosa pot servir 
de reflexió; l'alcalde socialista de Girona, que també va tenir molts reflexos els 
primers dies de la campanya; o l'Autoritat del Transport Metropolità, que és 
l'alcalde de l'Hospitalet, el senyor Corbacho, que, fins i tot a ell personalment, li 
va sorprendre que es produís un posicionament tan ferm com ho és el de 
decidir que en els autobusos del Barcelonès s'incorpori el distintiu "CAT". 
Aquest fet, al capdavall, no trenca cap norma, sinó que senzillament manifesta 
una pertinença a una entitat catalana i, en definitiva, no porta cap més 
maldecap. 
Per tant, considera que, més enllà de la decisió individual que puguin adoptar 
els ciutadans, també és bo que, com a Ajuntament, es decideixi incorporar 
aquest distintiu als vehicles municipals. 
Per tot això, insisteix i reincideix en demanar el vot afirmatiu a aquest acord que 
avui consta d'un punt únic. 
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que suposa que aquesta 
proposició afecta directament al GMS i al GMPP, ja que, segons les teories del 
senyor Fontdevila, el GMCIU no té perquè canviar el sentit del seu vot. 
Pel que fa al GMS, en primer lloc, voldria fer la puntualització següent al senyor 
Fontdevila, perquè li quedi bastant clar: les decisions que adopta el GMS de 
Manresa són només d'aquest grup, que respon davant del seu partit a la ciutat 



 131

de Manresa i davant dels electors de la ciutat de Manresa. Les decisions de 
cada un dels seus membres són lliures i autònomes, els quals es posicionen i, 
quan convé, voten i l'opció majoritària és la que es tira endavant.  
No s'han de barrejar les situacions d'altres llocs, a la ciutat de Manresa les 
situacions són les que són. Aquesta manera de procedir ha donat sempre molt 
bon resultat, perquè, de vegades, és bo practicar la democràcia interna. 
Pel que fa al contingut de la proposició, fa un mes, el GMS va ser molt clar i 
taxatiu i, sense saber el que dirien els altres, els seus membres van adoptar la 
decisió ells mateixos. 
Creia que el govern central estava mantenint una falta de sensibilitat molt gran 
a la realitat plurinacional de l'Estat espanyol, i així ho va manifestar i ho 
continua fent, perquè ho creu sincerament. Malgrat això, al GMS no li sembla 
oportú que el parc mòbil municipal s'adhereixi a una campanya envers una 
decisió del govern central, és a dir, no li sembla bé que el parc mòbil municipal 
s'utilitzi per a una campanya, a la qual, però, pot adherir-se cadascú lliurement. 
El parc mòbil és de tots i ha d'estar al marge de les polèmiques respecte a les 
campanyes de sensibilització.  
Per altra banda, durant aquest mes han passat altres coses i li agradaria 
reclamar, des de la Sala de Plens, que es mantingui el dret dels qui no vulguin 
portar el distintiu "CAT", en el seu vehicle, perquè és bastant lamentable que a 
la ciutat de Manresa, en el dia d'avui, hi hagi cotxes nous amb la matrícula nova 
que estiguin embrutats perquè els seus propietaris no han volgut posar el 
distintiu, tapant la "xapa" amb la "E". 
Tothom té el dret a manifestar la seva opinió tant a favor com en contra, estem 
en democràcia, però cal poder-la exercir lliurement. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU no vol fer una 
intervenció gaire extensa, ja que, com ha dit el senyor Fontdevila, aquest debat 
ja es va produir fa un mes i, per tant, no cal repetir els arguments manifestats 
en aquell moment. 
El senyor Canongia també ha dit que el GMCIU votarà en el mateix sentit que 
ho va fer fa un mes, és a dir, a favor de la proposició del GMERC. 
El senyor Fontdevila ha demanat que es produeixi una nova reflexió respecte a 
aquest tema, un mes després de la decisió del Ple de l'Ajuntament de Manresa, 
per la qual els vots del GMS i del GMPP van impedir que es col.loqués el 
distintiu "CAT" als vehicles del parc mòbil municipal, tenint en compte que han 
passat coses. 
Personalment, ha escoltat amb satisfacció el convenciment del senyor 
Canongia respecte el fet que el GMS a Manresa actua amb autonomia, ja que 
és així com creu que han d'actuar tots els grups municipals. Malgrat això, ha de 
confessar "carinyosament" que fa un mes li hauria agradat que el GMS hagués 
actuat, no per aquesta convicció, sinó per considerar que el seu grup polític 
havia d'optar per una actitud diferent, i, per tant, ara pogués actuar realment 
per la decisió de votar afirmativament aquesta proposició, un cop vist que en 
moltes ciutats catalanes el Partit Socialista ha votat a favor aquesta qüestió.  
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Insisteix, entén perfectament que el GMS sigui autònom i lliure, però en aquest 
cas li hauria agradat que no estigués tan convençut que el distintiu "CAT" no ha 
de formar part del parc mòbil de la ciutat de Manresa.  
El senyor Canongia ha dit que creu que el parc mòbil no s'ha d'utilitzar per a 
una campanya i ell creu que això depèn de la manera en què s'interpretin les 
coses, el GMCIU considera que no s'està instrumentalitzant per a cap 
campanya, sinó que amb aquesta mesura, simplement es mostraria que el parc 
mòbil és d'una ciutat que forma part d'un país determinat. 
Creu que es tracta d'una qüestió prou important com per tenir-la en compte. 
La darrera reflexió que vol fer és la següent: aquesta situació ja es va produir 
en les seleccions nacionals esportives i quan es va haver de votar una 
proposició sobre el recurs de la Universitat Rovira i Virgili.  
A la ciutat de Manresa, malauradament, els vots socialistes i populars eviten, 
sovint, que posicionaments clars a favor de la nació catalana tirin endavant. Ho 
lamenta i s'afegeix a la voluntat del senyor Fontdevila d'intentar insistir una 
vegada més perquè es canviï el sentit del vot negatiu. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que no dubta que al Partit 
Socialista hi hagi un sistema democràtic intern i que el GMS faci allò que 
decideix. També li ha agradat escoltar que en aquest sistema democràtic intern 
no tothom ho veu de la mateixa manera. Però el cas és que el GMS va adoptar 
una decisió, que ell pensava sincerament fa uns dies que era modificable. Si no 
ho és, no dirà que no passa res, ja que el GMS es mostra recalcitrant, però 
cadascú ho valorarà com voldrà. 
Per acabar, li agradaria manifestar que, en relació al que fa el GMS quan diu 
que respecta la decisió dels ciutadans de col.locar o no el distintiu "CAT" al seu 
vehicle, però que no s'ha d'utilitzar el parc mòbil per manifestar públicament 
aquestes coses, es remet a un article d'en Salvador Cardús, que llegia el 
divendres passat, en el que deia que posem el "CAT" en l'àmbit dels 
sentiments. Per tant, no és una qüestió política, sinó de sentiment de catalanitat 
de cadascú. I, si algú vol col.locar el distintiu "CAT" com abans es posava el de 
Sant Miquel del Fai, o el de "Manresa, Cor de Catalunya", que ho faci, perquè 
fa referència als sentiments.  
No demana que avui se solucioni, però es donaria per satisfet si a partir d'avui 
es comencés a ser conscient que les manifestacions de pertinença nacional no 
són només una qüestió sentimental molt respectable, sinó també un tema 
polític.  
No es faran mala sang ni estriparan res per aquestes plaques, però aquest és 
un símptoma i, si per tan poca cosa com un adhesiu, que moltes vegades es 
col.loca al costat de la placa i, per tant, no provocarà la imposició de cap multa, 
no són capaços de fer aquest pas i es minimitza a l'àmbit dels sentiments o, 
com s'ha dit, de les "xapes", s'està fent un pas enrere tenint en compte que 
vindran altres determinacions molt més decisives i de vegades complexes que 
un adhesiu col.locat al cotxe. 
En aquest sentit, es pregunta com s'ho faran quan s'hagi d'avançar en temes 
de sobirania o de finançament. Això és el que li fa por i, més enllà d'això, avui 
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juguen entre sentiments o política i s'haurà de deixar així, probablement tal com 
era fa un mes i, si serveix per reflexionar-ne una mica més, ja haurà servit per a 
alguna cosa.  
Es tracta d'un pas important i no s'està parlant només d'un adhesiu ni de 
folklore, sinó que al darrere també hi ha una concepció política i és important 
que es reflexioni sobre aquest tema.  
Al marge d'això, si algú pinta cotxes, com ha explicat el senyor Canongia, per 
descomptat que no ho fa el GMERC. Això és perfectament reprovable, ja que, 
de la mateixa manera que ell ha col.locat l'adhesiu "CAT" al seu vehicle, hi ha 
gent que, fins i tot quan no era obligatori portar l'adhesiu amb la "E", el 
compraven i el col.locaven en el cotxe, en canvi, ell no ho havia fet mai. 
 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 12 vots negatius (10 GMS i 2 
GMPP) i 11 vots afirmatius (8 GMCIU i 3 GMERC). 
 
7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE 

L'ENLLUMENAT DELS CARRERS PREVISIÓ, FERRER VIDAL, COS I 
FONT DELS PANYOS DEL BARRI DE VALLDAURA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 11 d'octubre que, transcrita, 
diu el següent: 
 
"Atesa la poca il.luminació que tenen els carrers Previsió, Ferrer Vidal, Cos i 
Font dels Panyos, tots ells del barri Valldaura i enquadrats en la zona coneguda 
de l'Avecrem. 
 
PROPOSEM: 
 
Que es disposin de les mesures adients perquè l'enllumenat d'aquesta zona 
sigui millorat per poder gaudir d'una correcta visió nocturna i poder passejar 
amb tranquil.litat." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que la proposició és ben 
clara i concisa. En ella s'exposa la deficient il.luminació que tenen els carrers 
Previsió, Ferrer Vidal, Cos i Font dels Panyos, ubicats a la zona de l'Avecrem 
del barri de Valldaura, i es demana que s'adoptin les mesures adients perquè 
l'enllumenat d'aquesta zona sigui el correcte, per facilitar que s'hi pugui 
passejar tranquil.lament. 
 
El senyor García i Comas intervé, en nom de l'equip de govern, dient que és 
palès les millores que es volen fer i que s'estan fent als carrers. Entre elles, hi 
ha la il.luminació d'aquests carrers. Aquest any s'ha acabat tot l'entorn del 
carrer de Barcelona i s'ha vist la millora de qualitat que significa l'existència 
d'una bona il.luminació.  
Per tant, les inversions previstes per a aquest any 2000 en l'entorn de la 
Parada, del carrer de la Pau i de la carretera de Santpedor, han de servir per 
anar millorant, dia a dia, la qualitat dels carrers de la ciutat, cosa que 
s'aconsegueix amb una bona il.luminació.  
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S'està seguint un pla previst per a successius anys i la proposta del GMPP es 
contraposa, d'alguna manera, amb aquest pla. Ho diu perquè les millores de la 
il.luminació, com que es fan totals, s'han de fer a partir d'uns transformadors, 
on hi ha les caixes de connexió i els mecanismes i automatismes que dirigeixen 
la instal.lació elèctrica.  
Per tant, no es pot fer qualsevol tipus de millora, si s'entén com a una 
modificació de fanals, d'il.luminació i de fils, que és el que s'està fent. 
El projecte, que s'està resolent aquest any per aplicar-lo l'any que ve conté 
previsions que se situen en l'entorn de la barriada Mion i del carrer del Bruc. 
Per tant, quedaria al marge la proposta formulada pel GMPP. 
En el text de la proposició del GMPP s'aprecia un cert grau de subjectivitat, on 
diu "Atesa la poca il.luminació". Es pregunta què vol dir poca il.luminació, ja que 
per a algunes persones la il.luminació del carrer haurà de permetre llegir-hi el 
diari i, per a altres, suposarà circular amb una certa comoditat. Per tant, hi ha 
un grau d'incertesa i cal quantificar objectivament quina ha de ser la 
il.luminació. 
El GMPP ha presentat la proposició el dia 11 d'octubre i, per tant, encara no 
s'ha pogut analitzar el grau d'il.luminació, ja que s'ha de fer al vespre.  
Així doncs, tenint en compte que per a la millora de l'entorn no està previst el 
que proposa el GMPP, no es pot dur a terme. 
Malgrat això, s'està analitzant la il.luminació dels carrers per detectar els 
problemes i veure si amb l'aplicació d'alguna modificació puntual de fanals o de 
bombetes es pot solucionar. 
Per això, si divendres està acabat l'estudi, a la Comissió d'Urbanisme es 
donarà una resposta més concreta respecte a aquests carrers, que se situen 
en l'entorn de Sant Ignasi.  
Per això, l'equip de govern votarà negativament la proposició, perquè el 
compromet a una cosa que no pot quantificar, perquè no sap si és tècnicament 
possible, i perquè té altres previsions i, per tant, la proposta del GMPP va 
contra el programa.   
Malgrat això, s'estudiarà el cas per introduir modificacions puntuals per veure si 
existeix el problema i solucionar-lo.  
 
El senyor Vives i Portell intervé dient que, més enllà del que ha comentat el 
senyor García respecte a l'elaboració d'un estudi destinat a detectar el nivell 
d'il.luminació de la zona, i també més enllà de les percepcions subjectives que 
hi pugui haver sobre la il.luminació d'una zona o d'un carrer, el que és cert és 
que qualsevol persona pot anar a fer un vol i adonar-se que tots, 
subjectivament, tenim un grau mig de percepció de la llum i del que considerem 
necessari o imprescindible per considerar ben o mal il.luminat un carrer. 
Ho diu perquè aquest no li sembla un argument vàlid o de pes perquè no es 
tracta de carrers amagats, soterrats, nous o que tradicionalment no s'hagin 
trobat en aquestes circumstàncies. Tots els veïns de la zona poden donar fe 
d'aquesta situació, i una cosa molt diferent és la discussió sobre la prioritat o la 
importància dels carrers, sobre la seva inclusió o no dins d'un pla o d'una 
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ordenació determinada, o si s'han d'elaborar estudis, com ha comentat el 
senyor García, que segurament s'hauran de fer. 
En qualsevol cas, considera aquesta afirmació una mica gratuïta dins d'aquest 
debat, si se li permet l'expressió.  
Si el regidor d'Urbanisme va al carrer del Cos o a les altres zones esmentades 
pel GMPP, comprovarà que estan pèssimament il.luminades. 
No cal ser molt primmirat respecte a aquestes coses, sinó de tenir tan sols  un 
punt de seny i de sentit comú a l'hora d'analitzar-les, per poder-hi donar 
resposta sense necessitat de dir això.  
Només cal dir senzillament el que el senyor García ha dit al final de la seva 
intervenció: cal estudiar-ho i segurament s'haurà d'adoptar una solució. 
En tot cas, seria bo, més enllà del fet que l'equip de govern voti afirmativament 
o negativament la proposició, que hi hagués el compromís de solucionar el 
problema realment existent, respecte el qual tothom pot anar a comprovar-ho, 
anant a fer un vol per la zona. 
Per tot això, el GMCIU votarà afirmativament la proposició del GMPP. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé i, dirigint-se al senyor García, diu que, tal 
com ha dit molt clarament el senyor Vives, la subjectivitat depèn de la manera 
de mirar les coses, ja que es pot donar el cas que algú consideri que hi ha poca 
llum en el sector i que el senyor García cregui que aquella persona ha d'anar a 
l'oculista, la qual cosa a ell el preocupa.  
Així doncs, per una banda, l'argument de la subjectivitat no és vàlid; i, per una 
altra banda, el GMPP no ha pretès, amb aquesta proposició, passar per sobre 
del programa d'actuació de l'equip de govern respecte a l'enllumenat de la 
ciutat. El GMPP no demana que es faci aquest programa d'actuació directa i 
incisiva a la zona, sinó que s'adoptin les mesures necessàries perquè hi hagi 
un enllumenat suficient.  
El senyor García ha donat la solució i, com que la proposta del GMPP és molt 
oberta, demana que es dugui a terme l'estudi, ja que potser canviant alguns 
fanals es guanyaria el 50 per 100 d'il.luminació, evidentment, des d'un punt de 
vista subjectiu. 
Per tant, si l'equip de govern no vol votar afirmativament la proposició, perquè 
hi ha un programa que s'ha de desenvolupar, a ell li sembla bé, ja que no vol 
que cap zona de la ciutat passi per sobre d'un pla inicialment desenvolupat. És 
a dir, si es realitza un estudi i l'equip de govern preveu adoptar alguna mesura 
que millori la zona, ja li sembla bé que voti negativament aquesta proposició. 
 
El senyor García i Comas intervé dient que una de les grans discussions que 
s'estan produint respecte el barri vell és el grau d'il.luminació. Algunes 
persones consideren que hi ha poca llum i altres, que ni n'ha molta.  
A altres ciutats, sobretot franceses, hi ha un grau d'il.luminació realment penós. 
Per tant, es tracta de concepcions subjectives i, segur que hi ha uns 
paràmetres que permeten reconèixer algú que ve a una certa distància. Per 
això abans ha dit que l'Ajuntament no ha pogut comprovar el nivell d'il.luminació 
de la zona amb el luxímetre, per determinar el nivell d'il.luminació dels diferents 
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punts, a fi de tenir uns criteris objectius de la persona que va al sector i que 
considera que hi ha poca llum. 
Avui no ha estat possible discutir aquest tema amb uns paràmetres més tècnics 
per aplicar posteriorment la resposta corresponent. Per això, ha proposat 
traslladar el debat al moment en què sigui possible donar una solució. 
També cal dir que les millores d'il.luminació a la ciutat, per a les quals es 
disposa aquest any de 50 milions de pessetes i l'any passat aquesta quantitat 
va ser de 30 milions de pessetes, probablement es produiran també l'any que 
ve.  
Aquestes millores no s'havien fet mai i la ciutat les necessitava, perquè hi ha 
uns quadres que s'han de renovar, com es fa en les instal.lacions de les cases 
velles. 
També cal renovar les lluminàries i els fanals perquè són antics i, per tant, es 
perd molta llum, ja que se'n gasta molta i dóna a la ciutat poca eficàcia.  
A més, a les onze del vespre, uns fanals es tanquen i altres no, la qual cosa 
provoca que en alguns punts hi hagi molta sensació de foscor, ja que sota el 
fanal encès hi ha llum i sota el que està apagat no n'hi ha.  
Els nous sistemes d'il.luminació redueixen el flux i baixen el nivell d'il.luminació 
en tot el carrer. Per tant, l'estalvi es produeix en tot el carrer i la il.luminació es 
fa constant en tot el carrer. Aquesta és la millora que s'està produint en els 
nous sistemes de ciutat. 
Hi ha d'haver una priorització en tot el programa, i la priorització que s'està 
duent a terme ara és en els llocs en què es millori la seguretat del fanal, de les 
intal.lacions, dels quadres i amb aquests criteris s'estan prioritzant els llocs on, 
des del punt de vista de la seguretat, la inversió és més eficaç. 
Els llocs on s'invertirà l'any que ve són la barriada Mion i el carrer del Bruc. I 
quan parla del carrer del Bruc, s'està referint als entorns dels transformadors, 
perquè són els llocs des dels quals es ramifica la il.luminació. És a dir, a través 
del transformador, hi ha la caixa de connexions que il.lumina tots els fanals.  
Per això, la proposta del GMPP no entra en el programa, ja que hi ha altres 
prioritats, però, si es busquen els problemes, es poden aplicar solucions 
puntuals i obtenir momentàniament uns nivells d'il.luminació més alts en 
aquestes zones, si és necessari.  
Per tant, no es pot aprovar afirmativament la proposició presentada pel GMPP, 
perquè no està quantificada, perquè econòmicament i tècnicament l'equip de 
govern no sap a què es compromet. Per això, quan disposi de les dades amb 
més exactitud, podrà donar-hi resposta. 
 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 13 vots negatius (10 GMS i 3 
GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCIU i 2 GMPP). 
 
7.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA 

NECESSITAT QUE ELS PROJECTES TÈCNICS DE LES LLICÈNCIES 
D'OBRES VAGIN SIGNATS PER UN ENGINYER DE 
TELECOMUNICACIONS. 
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El secretari dóna compte de la proposició del dia 11 d'octubre que, transcrita, 
diu el següent: 
 
"Atès que les tecnologies han permès la creació de nous serveis de 
telecomunicacions i de radiodifusió i de televisió, l'ús i l'accés als quals estan 
resultant un fet generalitzat i imprescindibles en els diferents àmbits de la 
societat. 
 
Atesa aquesta necessitat social i d'ús, el Ministeri de Foment va aprovar el R.D. 
279/1999 del 22 de febrer on en el seu article 2 es disposa la necessitat 
obligatòria de realitzar un projecte tècnic. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya i a través del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, va adaptar el R.D. dins de la competència 
exclusiva de la Generalitat recollida en l'article 9.9 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya. 
 
Atès que en les noves llicències d'obres Ajuntaments importants del país estan 
adaptats a la nova normativa i exigeixen que el projecte tècnic estigui 
desenvolupat i presentat per un enginyer de telecomunicacions tal i com és 
preceptiu. 
 
Atès que en les noves llicències d'obres de l'Ajuntament de Manresa aquest és 
un requisit que no es porta a terme. 
 
PROPOSEM: 
 
Que a partir de la data d'avui l'Ajuntament de Manresa demani junt a la 
documentació que fins a la data es demana, el projecte tècnic signat per un 
enginyer de telecomunicacions tal i com és preceptiu per llei." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que la proposició és molt 
clara i concisa. En ella es demana que l'Ajuntament de Manresa demani, 
juntament amb la documentació necessària per sol.licitar una llicència d'obres, 
el projecte tècnic signat per un enginyer de telecomunicacions, tal com 
s'estableix legalment. 
 
El senyor García i Comas diu que ja s'ha discutit en diferents comissions la 
proposta que ara planteja al Ple el GMPP.  
El senyor Javaloyes té raó, en part, en la proposta que presenta, perquè hi ha 
un Reial Decret del Ministeri de Foment que obliga a presentar un projecte 
tècnic de telecomunicacions, signat per un enginyer de telecomunicacions, però 
també hi ha uns decrets de la Generalitat de Catalunya que regulen aquestes 
actuacions o instal.lacions d'antenes i de telefonia dins dels habitatges. 
Per tant, davant d'aquestes dues normatives que, en principi, podrien ser 
contradictòries, l'Ajuntament té una circular del Departament d'Habitatge de la 
Generalitat, en concret, del director general d'Habitatge i del director general de 
Radiodifusió, que aclareixen amb la normativa autonòmica els criteris a aplicar. 
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Aquestes directrius plantegen que hi ha dues normatives: l'estatal i 
l'autonòmica i, per tant, no és procedent demanar el projecte d'infraestructures 
comunes en els edificis, per als serveis de telecomunicació, perquè l'obligació 
de redactar aquest projecte és posterior a la llicència. És a dir, el projecte de 
filaments i de telecomunicacions s'ha de redactar quan ja hi hagi l'edifici 
construït i els llocs on s'han d'ubicar les instal.lacions ja construïdes.  
El que sí és preceptiu, i l'Ajuntament ja ho està fent en aquests moments, és 
que en els projectes d'edificació es prevegin espais a les plantes baixes i sota 
les teulades per ubicar instal.lacions i unes zones per on puguin passar 
aquestes instal.lacions. 
Des del 27 de març, i aquesta és una data que surt a partir de l'aplicació dels 
diferents decrets que han anat apareixen respecte a aquesta matèria, per a 
l'atorgament de llicències de primera ocupació dels edificis es demanarà aquest 
projecte d'infraestructures comunes de telecomunicacions i la justificació de la 
legalització d'aquestes instal.lacions. És a dir, serà d'aplicació en els edificis 
que disposin de llicència a partir del 27 de març. 
La competència de qui seran aquestes instal.lacions la determinarà el 
Departament d'Indústria, a qui correspon la legalització de les instal.lacions. I, 
fins que la instal.lació no estigui legalitzada, l'Ajuntament no donarà la primera 
ocupació dels edificis.  
Aquestes són les directrius, que semblen bastant de sentit comú, que 
l'Ajuntament aplica i aplicarà. 
Per això, l'equip de govern votarà negativament la proposició del GMPP, 
malgrat que considera que és legal, que recull la matèria autonòmica i també 
que, des del punt de vista del sentit comú, legalitza les instal.lacions, però quan 
l'edifici està fet i no en el moment de demanar la llicència d'obres, ja que en 
aquest moment no s'ha de demanar més documentació, amb la qual cosa 
s'endarreriria tot el procés d'atorgament de la llicència.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor García que ja sabia que l'equip de 
govern votaria negativament, perquè ja n'havien parlat, però només vol fer una 
reflexió: quan tenim una societat municipal que elabora un projecte d'obres, 
aquesta societat fa un projecte de telecomunicacions, signat per un enginyer de 
telecomunicacions, sorgeix la pregunta de la raó per la qual ha de ser així, i 
l'empresa respon que així ho estableix la Llei i que es tracta d'una empresa 
municipal, que rep subvencions de les Administracions. Per tant, quedaria molt 
malament que l'empresa no complís la Llei, que ha de ser igual per a tots. 
No té ganes de complicar l'existència a ningú i, si així ho manifesta una 
empresa municipal, és que ha de ser així. 
L'equip de govern té la seva responsabilitat, i ara pot dir que només es tracta 
d'una caixa, però ell considera que en telecomunicacions en aquest moment no 
es pot saber com serà d'aquí a sis mesos.  
Per això, l'únic que ha fet el GMPP és presentar una proposició d'acord amb el 
que estableix la Llei i, a partir d'aquí, allà cadascú amb la seva consciència. 
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Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 21 vots negatius (10 GMS, 3 
GMERC i 8 GMCIU) i 2 afirmatius (GMPP). 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 APROVAR EL PROTOCOL A SIGNAR PER L'AJUNTAMENT DE 

MANRESA, EL CONSELL COMARCAL I EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT, PER ESTABLIR LES 
BASES DE COL.LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA 
COMARCAL D'INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS A LA COMARCA 
DEL BAGES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials, 
del dia 11 d'octubre que, transcrit, diu el següent:  
 
"Ateses les importants corrents migratòries que s'estan produint a la nostra 
societat com a àmbit perceptor de la mateixa, fenomen que està plantejant la 
necessitat d'establiment de nous mecanismes administratius i socials de 
resposta i satisfacció de les necessitats comunes sorgides d'aquesta realitat 
social. 
 
Atès que, en resposta d'aquesta situació, la Generalitat de Catalunya ha 
redactat un Pla Interdepartamental d'Immigració que té com a objectius 
promoure una política global d'integració dels immigrants establerts a 
Catalunya, establir i dur a terme un seguit de programacions, de recursos i 
serveis coherents i coordinats de suport al ple desenvolupament personal i 
social dels immigrants estrangers, potenciar la participació d'aquests en la 
construcció nacional de Catalunya i promoure la informació i la sensibilització. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa 
comparteixen aquests objectius i consideren la col·laboració de les 
administracions com a molt valuosa per tal de promoure la incorporació dels 
immigrants a la Comarca. 
 
Atès que per a l'assoliment d'aquest objectiu es considera adequat la realització 
del Pla comarcal d'integració dels immigrants a la comarca del Bages, tenint 
com a finalitat la plena incorporació d'aquests col·lectius en la vida social de la 
Comarca, potenciar-hi la convivència i la cohesió comunitàries, així com la 
igualtat d'oportunitats, la lluita contra l'exclusió i la igualtat d'accés als recursos 
col·lectius. 
 
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següent: 
 
ACORD 
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Aprovar el protocol a signar per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal i 
el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per tal 
d'establir les bases de col·laboració per a la realització del Pla comarcal 
d'integració dels immigrants a la comarca del Bages." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que, en absència del 
regidor de Serveis Socials i Ensenyament senyor Josep Ramon Mora, aquest 
vespre, presenta aquest dictamen amb el qual s'aprova el protocol a signar per 
l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal i el Departament de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya, per un Pla comarcal d'integració dels 
immigrants a la comarca del Bages. 
Com és sabut, la nostra ciutat ha endegat un Pla Integral d'Immigració i és bo 
que respongui. I, donat que existeix també una política global d'integració 
d'immigrants per part de la Generalitat de Catalunya, és bo que les institucions 
del Bages harmonitzin les propostes i, en definitiva, s'adhereixin a aquest pacte 
amb una visió comarcal, per tractar el tema de la integració dels immigrants a la 
nostra comarca. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents.     
 
8.2 MODIFICAR L'APARTAT SEGON, LLETRA B) DE LES 

OBLIGACIONS ASSUMIDES PER L'AJUNTAMENT, DELS ACORDS 
ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2000, REFERENT A 
L'ENCÀRREC A FÒRUM, S.A. DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D'EXECUCIÓ DEL CONSERVATORI DE MÚSICA A LA FÀBRICA 
BALCELLS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 11 d'octubre que, transcrit, 
diu el següent:  
 
"Atès que el  Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 17 de 
juliol de 2000,  va adoptar un conjunt d’acords que encarregaven a la societat 
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA, S.A. (FORUM) l’execució del 
projecte d’execució del Conservatori de Música a la Fàbrica Balcells (Fase II), i 
regulaven les diferents obligacions que l’Ajuntament de Manresa i l’esmentada 
societat assumien en relació a l’execució encomanada. 
 
Atès que, entre altres obligacions, l’Ajuntament de Manresa assumia el 
compromís de consignar als pressupostos municipals dels exercicis 2000 i 
2001 les quantitats de 103.017.450 PTA i 79.778.124 PTA, respectivament, 
amb destí al finançament de l’execució del projecte. 
 
Atès que la demora en el procés d’adjudicació de l’obra, han motivat unes 
necessitats de finançament per l’exercici 2000 inferiors a les previstes 
inicialment. Aquesta necessitat de finançament es pot fixar, d’acord amb 
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l’informe emès en data 6 d’octubre de 2000 pel Gerent de FORUM,S.A., en 
60.000.000 PTA, import que està previst certificar dins del present exercici. 
 
Atesa la necessitat de disposar de finançament per poder atendre diversos 
compromisos de despeses d’inversió inicialment no previstos. 
 
El President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Modificar l’apartat segon, lletra b) de les obligacions assumides per 
l’Ajuntament, dels acords adoptats en sessió plenària de la corporació 
Municipal del dia  17 de juliol de 2000, referent a l’encàrrec a FORUM,S.A. de 
l’execució  del projecte  d’execució del Conservatori de Música a la Fàbrica 
Balcells,  el qual quedarà redactat de la forma següent: 
 
“Consignar en els seus pressupostos els imports necessaris per tal de poder 
atendre el cofinançament del 50% del cost total, per tal d’aportar-los a 
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA, S.A., amb la finalitat de destinar-
los a l’execució del Projecte d’execució del Conservatori de Música a la Fàbrica 
Balcells, d’acord amb  les anualitats següents: 
 
Exercici 2000: 60.000.000 PTA, amb càrrec a la partida 431.0.740 del 
pressupost vigent. 
 
Exercici 2001: 122.795.574 PTA. 
 
El pagament de les esmentades quantitats es farà proporcionalment a l’import 
de les certificacions d’obra executada i en el termini de 60 dies a partir de 
l’aprovació de la certificació corresponent." 
 
El senyor Perramon i Carrió intervé dient que, donat que al mes de juliol el 
Ple va aprovar que la previsió d'obra certificada per a la Fàbrica Balcells seria 
l'aportació municipal de 103 milions de pessetes, en base al fet que la 
contractació es fa dins d'aquest mes, la previsió tècnica de contractació d'obra 
i, per tant, d'obra executada i certifica en aquest període, d'aquí a final d'any, 
suma l'import de 60 milions de pessetes.  
Per tant, sense modificar el Pressupost municipal, sí que permet destinar 
provisionalment durant aquest temps una part d'aquests diners, és a dir, la 
diferència entre els 103 i els 60 milions de pessetes a altres adquisicions de 
terrenys i per part del municipi, que permetin fer front a obligacions per a 
operacions d'adquisició de terrenys. 
Espera, doncs, el vot afirmatiu de tots els regidors a aquest dictamen, que 
permet tirar endavant la Fàbrica Balcells, amb la disponibilitat necessària per 
avançar en el període d'obres previst, per tirar-la al 2002 endavant. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents.  
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9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n formulen ni se'n presenten.  
 
 
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 
23 hores i 40 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, 
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental, Vist i plau,

L’alcalde
 
      


