
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 
d'octubre de 1999. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 14 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. Eduard Teixeiro i Macipe 
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
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  
Sr. Francesc Caballo i Molina 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
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 
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Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i, un cop 
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra 
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia 
següent: 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA  ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a l'acta de la sessió corresponent al dia 20 de setembre de 1999, la còpia de la 
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que l'acta del Ple del dia 20 de 
setembre de 1999 està perfecta, però demana poder matisar les seves 
intervencions i les del senyor Irujo relatives a l'aprovació del Pressupost, ja que, 
quan ell va comentar el tema del pressupost, va dir que el GMCIU havia votat 
negativament i el senyor Irujo va dir que havia estat una abstenció. 
Voldria clarificar que el GMCIU es va abstenir respecte al tema del Catàleg, 
però va votar negativament el Pressupost. 
És una mica incoherent ja que ni ell ni el senyor Irujo s'equivoquen, sinó que  
suposa que és fruit d'una mala interpretació entre el Pressupost i el Catàleg, 
donat que al desembre hi van haver dos Plens en pocs dies de diferència. 
 
El secretari diu que no es pot modificar l'acta del dia 20 de setembre de 1999, 
però en l'acta de la sessió d'avui farà constar les observacions manifestades 
anteriorment pel senyor de Puig, amb les quals ja quedarà clarificat el sentit de 
la seva intervenció del Ple del dia 20 de setembre de 1999.  
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que la manera més senzilla seria que no 
aparegués a l'acta el moment en què el senyor Irujo va dir que el GMCIU es va 
abstenir, com tampoc l'aclariment d'ell mateix respecte a l'abstenció. 
D'aquesta manera quedaria tot correcte i s'evitaria donar una mala sensació a 
l'hora de llegir l'acta en el futur.  
 
Un cop formulada l'observació del senyor de Puig, es considera i es declara 
aprovada per unanimitat dels 24 membres presents, l'acta de la sessió 
corresponent al dia 20 de setembre de 1999, sense cap modificació. 
 
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. 33, 34, 35, I 36 CORRESPONENTS ALS DIES 13, 
20 I 27 DE SETEMBRE I 4 D'OCTUBRE DE 1999, 
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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. 33, 34, 35, i 36 
corresponents als dies 13, 20 i 27 de setembre i 4 d'octubre de 1999, 
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 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 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 14-9-99, SOBRE APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 26/1999, DINS EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el 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 26/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar 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 1999, segons detall que 
figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
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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’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 22-9-99, SOBRE APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 29/1999, DINS EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el 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 29/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar 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 1999, 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’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 17-9-99, SOBRE APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 30/1999, DINS EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el 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. 
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Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar 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 1999, 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’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 28-9-99, SOBRE APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 31/1999, DINS EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre partides del capítol 1 de Personal, 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 31/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del 
Capítol 1 de Personal que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar 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 1999, 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. 
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TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 30-9-99, 
SOBRE  CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE LA SENYORA 
ROSER VICTÒRIA SALES I NOGUERA, COM A PROFESSORA DE 
L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la senyora Maria Àngela Gassó i Closa, treballadora d’aquest 
Ajuntament que realitza tasques de professora de l’Escola Municipal d’Art, ha 
sol.licitat un permís preceptiu per tal de dedicar-se a la campanya electoral al 
ser candidata al Parlament de Catalunya, des del dia 1 i fins al 17 d’octubre 
d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el 
que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Gassó per tal de no 
deixar els alumnes desatesos. 
 
Atès el Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 
15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada 
determinada que en el seu article 4 preveu que es poden subscriure contractes 
d’interinitat per substituir un treballador amb reserva de lloc de treball, en virtut 
de norma, conveni col.lectiu o acord individual. 
 
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 Roser Victòria Sales i Noguera des del dia 1 i fins al 17 d 
d’octubre de 1999, donat que durant el curs anterior ja va estar treballant com a 
professora dels cicles formatius a l’escola d’Art.  
 
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 de durada determinada d’interinitat a temps 
parcial i pel procediment  de  màxima  urgència, a  la senyora  ROSER 
VICTÒRIA SALES I NOGUERA (DNI 35113577-Y), per tal de realitzar funcions 
de professora de l’Escola Municipal d’Art, amb una jornada de 18 hores 
setmanals,  pel període comprès entre el dia 1 i fins al 17 d’octubre de 1999, 
període durant el qual la titular del lloc de treball senyora M. Àngela Gassó i 
Closa gaudirà de permís preceptiu per tal de dedicar-se a la campanya 
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electoral al ser candidata al Parlament de Catalunya, i per les retribucions 
següents:  
 
Sou mensual  .............................................................. 153.591,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  ........................................ 153.591,- PTA
Paga extraordinària d'Estiu  ........................................... 153.591,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2. La contractació de la senyora Sales s'efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 12 i 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 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 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 30-9-99,  
SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE LA SENYORA 
GLÒRIA ALABERN COMAS, COM A PROFESSORA ADJUNTA D'OBOÈ 
DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA.  

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el senyor Ferran Torrens i Perlàcia, professor d'oboè del 
Conservatori Municipal de Música, va ser escollit director del centre esmentat, i 
per tal de realitzar les funcions inherents a la direcció té alliberades de la 
docència un total de 9 hores a la setmana. 
 
Atès que el senyor Torrens és l’únic professor d’aquesta especialitat de que 
disposa el centre.  
 
Atès l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que sol.licita 
la contractació d’un professor d'oboè per tal que realitzi la substitució del senyor 
Ferran Torrens i Perlàcia, durant les hores que té alliberades i mentre exerceixi 
les tasques de direcció del Conservatori Municipal de Música.  
 
Atès el Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 
15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada 
determinada que en el seu article 4 preveu que es poden subscriure contractes 
d’interinitat per substituir un treballador amb reserva de lloc de treball, en virtut 
de norma, conveni col.lectiu o acord individual. 
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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 Glòria Alabern i Comas, des del dia 1 d’octubre de 1999 i 
mentre el senyor Ferran Torrens i Perlàcia  exerceixi les tasques de direcció del 
Conservatori Municipal de Música.  
 
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 del lloc en la relació 
de llocs de treball de l’entitat.  
 
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 de durada determinada d’interinitat a temps 
parcial i pel procediment  de  màxima  urgència, a  la senyora  GLÒRIA  
ALABERN  I  COMAS (DNI 39346570), per tal de realitzar funcions de 
professora adjunta d’oboè del Conservatori Municipal de Música de Manresa, 
amb una jornada de 9 hores setmanals, per tal de substituir les hores que el 
senyor Ferran Torrens i Perlàcia té alliberades de la docència com a director 
del centre,  pel període comprès entre el dia 1 d’octubre de 1999 i mentre el 
senyor Torrens exerceixi les tasques de direcció, i per les retribucions 
següents:  
 
Sou mensual  ................................................................ 96.768,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 96.768,- PTA
Paga extraordinària d'Estiu  ............................................. 96.768,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2. La contractació de la senyora Alabern 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 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 la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
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2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 7-10-99, 

SOBRE APROVACIÓ DE LA PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
820/99 INTERPOSAT PER MONTSERRAT ALABERN RUBIRALTA 
CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE APROVA DEFINITIVAMENT EL 
PLA PARCIAL DEL SECTOR LA PARADA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la notificació tramesa per la Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, R.E 25341 de 30 de setembre de 1999, a través de la 
qual es formalitza emplaçament segons el que preveu l'article 49.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, 
per tenir l'Ajuntament de Manresa la condició d'interessat en l'expedient 
administratiu de la resolució impugnada en el recurs contenciós-administratiu 
número 820/99 que se segueix davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 
3 de Barcelona, interposat per MONTSERRAT ALABERN RUBIRALTA contra 
la resolució de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 17-02-99, que aprova 
definitivament el Pla parcial del sector de la Parada de Manresa, perquè 
aquesta Administració pugui personar-se com a codemandada en el procés 
judicial. 
 
Atès que  l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus 
béns i drets, així com l'article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim local 
de Catalunya, en el mateix sentit. 
  
Atès el breu termini per personar-se, procedeix dictar per aquesta Alcaldia la 
resolució aprovant la personació i la tramesa de l'expedient administratiu. 
 
Atès l'informe emès per la lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 820/99 
interposat per MONTSERRAT ALABERN RUBIRALTA contra la resolució de 
17-02-99 de la Comissió d'Urbanisme de la Direcció General d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, que aprova definitivament el Pla parcial del 
sector la Parada de Manresa,  davant  el Jutjat del Contenciós-Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, com a part codemandada. 
 
2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
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administratiu esmentat als acords anteriors, i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, 
directora de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de 
referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que tingui lloc, en compliment de l'article 41.22 del R.D. 2.568/1986." 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que voldria fer el comentari següent 
respecte al decret inclòs en el punt 2.8 de l'ordre del dia, que fa referència a la 
contractació en règim laboral d'una professora adjunta del del Conservatori 
Municipal de Música de Manresa: el GMCIU entén la forma en què s'ha fet 
aquesta contractació ja que es tracta d'una qüestió urgent i, per tant, no hi té 
res en contra, però li agradaria que constés en acta que, si les tasques de 
direcció del professor al qual substituirà aquesta persona contractada han de 
durar molt de temps, potser seria més convenient fer la contractació 
necessària, és a dir, no pel procediment de màxima urgència, com es fa en 
aquest cas.  
Per tant, insisteix, el GMCIU hi està d'acord, però, si la situació s'allarga en el 
temps fins els tres o quatre anys, que creu que és el període durant el qual el 
director deu tenir dret a ocupar el seu lloc, s'hauria de fer la contractació 
necessària, d'acord amb el procediment habitual per al personal del 
Conservatori. 
 
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 3.1.1 i 3.1.2 de l'ordre del dia. 
 
3.1.1 ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL PROMOCIONS 

COR DE CATALUNYA, SL, LA SUBHASTA CONVOCADA PER AQUEST 
AJUNTAMENT PER ALIENAR LA FINCA DESIGNADA COM A FINCA 
ADJUDICADA NÚM. 7 EN EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL 
SUBSECTOR I DEL SECTOR DE LES BASES DE MANRESA, PER UN 
IMPORT DE 120.500.000 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 7 d'octubre de 1999 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 15 de març de 
1999, fou aprovat el plec de clàusules econòmico–administratives i l’expedient 
de contractació corresponent per tal de procedir a l’alienació pel procediment 
obert, mitjançant pública subhasta, de la finca designada com a finca 
adjudicada núm. 7 en el projecte de compensació del subsector I del sector de 
les Bases de Manresa. 
 
Vist que, durant el termini hàbil per a la presentació de proposicions, ha estat 
presentada una única proposició i que és la següent: 
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PROPOSICIONS PRESENTADES 
Núm. Hora Data 

NOM DE QUI HO PRESENTA ADREÇA IDENTIFICACIÓ DE LES PLIQUES 

1 14:00 27/09/1999 Manuel Busquet Arrufat Passeig Pere III, núm. 41, 1r 
08240 Manresa 

Dos sobres amb el lema indicat 
en el plec de clàusules, sense 
distintiu extern, que es designen 
tots dos com a “Plica 1”. 

 
 
Vista la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació, en 
convocatòria del dia 5 d’octubre de 1999, a favor de la societat “PROMOCIONS 
COR DE CATALUNYA, S.L.” per un import de CENT VINT MILIONS CINC-
CENTES MIL PESSETES (120.500.000’-pts), equivalents a 724.219'59 euros. 
 
Vist que ha estat practicada la corresponent notificació a la Direcció General 
d’Administració Local, de conformitat al que disposa l’article 40 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
Atès que l’article 84 .1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, sobre contractes de 
les administracions públiques, disposa que “en las subastas la adjudicación 
deberá recaer en el plazo máximo de veinte días, a contar des de el día 
siguiente al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas”. 
 
Aquesta Alcaldia–Presidència, de conformitat amb els fets i fonaments de dret 
que han quedat exposats, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat el 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL “PROMOCIONS 

COR DE CATALUNYA, S.L.”, domiciliada al carrer Joan XXIII 
núm. 26 del municipi de Santpedor (Barcelona) i amb número 
d’identificació fiscal B-60.315.355, la subhasta convocada per 
aquest Ajuntament per a procedir a l’alienació pel procediment 
obert, mitjançant pública subhasta, de la finca designada com a 
finca adjudicada núm. 7 en el projecte de compensació del 
subsector I del sector de les Bases de Manresa, per un import, 
sense incloure l'IVA, de CENT VINT MILIONS CINC-CENTES MIL 
PESSETES (120.500.000’-pts), equivalents a 724.219'59 euros, 
d'acord amb l'expedient de contractació i plec de clàusules 
aprovat per aquest Ple en sessió del dia 15 de març de 1999 i 
convocatòria efectuada pel mateix Ple i anuncis publicats en el en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 208 del dia 31 d’agost de 
1999 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2964 de la 
mateixa data. 

 
SEGON REQUERIR A L'ADJUDICATÀRIA DE LA SUBHASTA, la societat 

“PROMOCIONS COR DE CATALUNYA, S.L.”, per tal que, de 
conformitat al que disposa l'article 42 de la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de contractes de les administracions públiques i dins d'un 
termini de quinze dies hàbils comptat a partir de l'endemà del dia 
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de rebre la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia 
definitiva per un import total de quatre milions vuit-centes mil 
pessetes (4.820.000’-pts) equivalents a vint-i-vuit mil vuit-cents 
quaranta-vuit euros i cinquanta-vuit cèntims (28.848'58'- €), a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la 
unitat d'assessorament jurídic de l'Alcaldia. 

 
TERCER Tornar la garantia provisional dipositada, per un import de dos 

milions dues-centes vint-i-sis mil pessetes (2.226.000’-pts) a 
l'adjudicatària, la societat “PROMOCIONS COR DE CATALUNYA, 
S.L.”, prèvia la constitució de la garantia definitiva. 

 
QUART PUBLICAR l'adjudicació de la subhasta en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat al que disposa l'article 285 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
CINQUÈ DONAR TRASLLAT D'AQUEST ACORD A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ I 

PATRIMONI d'aquest Ajuntament per tal que, en el seu moment 
oportú, procedeixi a donar de baixa el bé adjudicat en aquesta 
subhasta de l'Inventari municipal de Béns. 

 
SISÈ FACULTAR AL SENYOR ALCALDE per a la signatura de la corresponent 

escriptura pública, així com de tota aquella documentació que 
resulti necessària per a la complimentació de l'expedient." 

 
3.1.2 ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL BONAVISTA 

GESTIÓ, SL, LA SUBHASTA CONVOCADA PER AQUEST AJUNTAMENT 
PER ALIENAR LA FINCA DESIGNADA COM A FINCA ADJUDICADA 
NÚM. 4 EN EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DEL 
SECTOR DE LES BASES DE MANRESA, PER UN IMPORT DE 
29.001.000 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 7 d'octubre de 1999 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 15 de març de 
1999, fou aprovat el plec de clàusules econòmico–administratives i l’expedient 
de contractació corresponent per tal de procedir a l’alienació pel procediment 
obert, mitjançant pública subhasta, de la finca designada com a finca 
adjudicada núm. 4 en el projecte de compensació del subsector I del sector de 
les Bases de Manresa. 
 
Vist que, durant el termini hàbil per a la presentació de proposicions, ha estat 
presentada una única proposició i que és la següent: 
 

PROPOSICIONS PRESENTADES 
Núm. Hora Data 

NOM DE QUI HO 
PRESENTA 

ADREÇA IDENTIFICACIÓ DE LES PLIQUES 

1 11:20 27/09/1999 Eudald Figuls Casals
DNI: 39.321.610-M 

Carretera de Vic núms. 11-13, baixos 
08240 MANRESA 

Dos sobres blancs, amb els 
lemes indicats en el plec de 
clàusules. 

 



 13

Vista la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació, en 
convocatòria del dia 5 d’octubre de 1999, a favor de la societat “BONAVISTA 
GESTIÓ, S.L.” per un import de VINT-I-NOU MILIONS UNA MIL PESSETES 
(29.001.000’-pts), equivalents a 174.299'52 euros. 
 
Vist que ha estat practicada la corresponent notificació a la Direcció General 
d’Administració Local, de conformitat al que disposa l’article 40 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
Atès que l’article 84 .1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, sobre contractes de 
les administracions públiques, disposa que “en las subastas la adjudicación 
deberá recaer en el plazo máximo de veinte días, a contar des de el día 
siguiente al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas”. 
 
Aquesta Alcaldia–Presidència, de conformitat amb els fets i fonaments de dret 
que han quedat exposats, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat el 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL “BONAVISTA GESTIÓ, 

S.L.”, domiciliada a la Carretera de Vic núms. 11-13 del municipi de 
Manresa (08240) i amb número d’identificació fiscal B-59130518, la 
subhasta convocada per aquest Ajuntament per a procedir a 
l’alienació pel procediment obert, mitjançant pública subhasta, de la 
finca designada com a finca adjudicada núm. 4 en el projecte de 
compensació del subsector I del sector de les Bases de Manresa, 
per un import, sense incloure l'IVA, de VINT-I-NOU MILIONS UNA 
MIL PESSETES (29.001.000’-pts), equivalents a 174.299'52 euros, 
d'acord amb l'expedient de contractació i plec de clàusules aprovat 
per aquest Ple en sessió del dia 15 de març de 1999 i convocatòria 
efectuada pel mateix Ple i anuncis publicats en el en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 208 del dia 31 d’agost de 1999 i Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 2964 de la mateixa data. 

 
SEGON. REQUERIR A L'ADJUDICATÀRIA DE LA SUBHASTA, la societat “BONAVISTA 

GESTIÓ, S.L.”, per tal que, de conformitat al que disposa l'article 42 
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques i dins d'un termini de quinze dies hàbils 
comptat a partir de l'endemà del dia de rebre la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia definitiva per un import total d’un milió 
cent seixanta mil quaranta pessetes (1.160.040’-pts) equivalents a 
sis mil nou-cents setanta-un euros i noranta-vuit cèntims (6.971'98'- 
€), a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la 
unitat d'assessorament jurídic de l'Alcaldia. 

 
TERCER. Tornar la garantia provisional dipositada, per un import de cinc-

centes vint-i-quatre mil nou-centes quaranta-vuit pessetes (524.948’-
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pts) a l'adjudicatària, la societat “BONAVISTA GESTIÓ, S.L.”, prèvia 
la constitució de la garantia definitiva. 

 
QUART. PUBLICAR l'adjudicació de la subhasta en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat al que disposa l'article 285 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
CINQUÈ. DONAR TRASLLAT D'AQUEST ACORD A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ I 

PATRIMONI d'aquest Ajuntament per tal que, en el seu moment oportú, 
procedeixi a donar de baixa el bé adjudicat en aquesta subhasta de 
l'Inventari municipal de Béns. 

 
SISÈ. FACULTAR AL SENYOR ALCALDE per a la signatura de la corresponent 

escriptura pública, així com de tota aquella documentació que resulti 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 

 
El senyor García i Comas explica que el Pressupost del 1999 conté una 
novetat respecte als dels exercicis anteriors, consistent en la venda de 
determinats solars, que provenien del 10 per 100 d'aprofitament mig dels 
solars. Això permet aplicar un tipus de política respecte al patrimoni del sòl que 
no havia estat habitualment o tradicionalment iniciada per aquest Ajuntament. 
El fet que s'iniciïn plans parcials possibilita la disposició d'uns terrenys, i que 
aquests terrenys puguin passar, com en aquest cas, a subhastar-se i a obtenir 
uns recursos per destinar-los a l'aplicació d'aquesta política en nous terrenys.  
Fa uns mesos, es van fer unes permutes amb terrenys del Tossal dels 
Cigalons, ara es parla d'uns de les Bases de Manresa, de propietat municipal, 
també es disposa de terrenys en el Pla parcial dels Trullols i altres petits a la 
Parada.  
Amb això vol dir que cal mantenir aquesta política d'adquisició de terrenys 
situats en nous plans parcials per poder anar invertint en nous terrenys i en 
nous plans parcials en la mateixa ciutat, adquirint certs terrenys previstos per a 
equipaments, així com altres en el barri antic per poder fer la política de 
regeneració d'aquest sector, construint noves edificacions i urbanitzant nous 
carrers.  
Per això demana el vot afirmatiu a aquestes dues adjudicacions, que s'han 
presentat com a subhastes i, per tant, hi ha hagut informació pública per a tots 
els interessats i s'han adjudicat a uns preus gairebé més elevats que els de 
sortida.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà 
afirmativament els dos dictàmens i, com molt bé ha explicat el senyor García, 
considera que aquesta és una política important per a l'Ajuntament de 
Manresa, que es va iniciar bàsicament sobre l'any 1991, quan es va prendre la 
decisió de tirar endavant les Bases de Manresa. És important no només per les 
aportacions d'aquests solars, sinó també per tota la recuperació econòmica 
aconseguida com a conseqüència del trasllat de les línies elèctriques, i espera 
que aquesta mateixa política se segueixi, com també ha dit el senyor García, 
en el desenvolupament d'altres plans parcials d'aquesta ciutat, especialment en 
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el del Tossal dels Cigalons, respecte el qual tots els grups municipals han 
manifestat el seu interès. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.1 i 3.1.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
3.1.3 DICTAMEN CONJUNT DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA I DE 

L'ALCALDE PRESIDENT SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 33/1999, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt del tinent d'alcalde d'Hisenda i 
de l'alcalde, del dia 11 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins a l'exercici del 2000, 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, 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 degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Autoritzar la concessió de crèdits extraordinari i suplements de crèdit 
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos i per baixes de crèdits de 
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses 
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a 
l'exercici del 2000. 
 
Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 33/1999 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
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 33/1999 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 explica que l'expedient de modificació número 
33/1999 comprèn dues parts perfectament diferenciades: una d'elles, de tipus 
tècnic comptable, com a conseqüència de l'alienació de les finques número 4 i 
7, que s'ha aprovat anteriorment en el projecte de compensació del sector de 
Bases de Manresa. Aquesta alienació implica un IVA del 16 per 100 per un 



 16

import de 23,9 milions de pessetes, que cal registrar com a ingrés i, alhora, 
crear la partida de despesa per al moment en què s'hagi d'ingressar a la 
Hisenda estatal. 
Per tant, l'expedient és de 24,5 milions de pessetes: 1,2 milions de pessetes en 
moviments extraordinaris de despeses i 23,3 milions de pessetes en 
suplements de crèdits de despeses a partides ja existents per consignació 
insuficient. 
Aquests 24,5 milions de pessetes es financen amb baixes de crèdit de 
despeses pel mateix import.  
Conceptualment, els augments més significatius són els següents: en 
Gratificacions per a la Policia Local, per la prestació de serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada habitual, 2.000.000 de pessetes aproximadament; 
en Òrgans de Govern - Altres transferències, 3,5 milions de pessetes, per 
compromisos de subvencions de presidència; en l'àrea de Benestar Social, 
818.000 pessetes aproximadament, per a la contractació del servei d'atenció 
domiciliària; en la posició de Mancomunitats, 5,8 milions de pessetes, per a 
l'aportació del municipi a l'Abocador; i Despeses diverses i comunicacions en 
Administració General, 10,5 milions de pessetes per consignació insuficient.  
Aquests canvis es financen amb els recursos que provenen de les baixes per 
consignació sobrant, següents: de Seguretat Social - Personal laboral, 
3.000.000 de pessetes aproximadament; de Recollida d'escombraries, 4,7 
milions de pessetes; de Transport urbà, per a subvencions, 6.000.000 de 
pessetes; de Seguretat Social - Personal funcionari, 2.000.000 de pessetes; i 
d'Interessos, 8,1 milions de pessetes, aproximadament. 
Tot això suma els 24,5 milions de pessetes necessaris per al finançament dels 
augments de despeses.      
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé i diu que, tal com ha explicat el senyor 
Teixeiro, en aquest dictamen hi ha una part bàsicament tècnica, que és la 
referent a l'IVA. Però també hi ha canvis en dues partides respecte a les quals, 
pel seu import, voldria fer els comentaris següents: la primera és una partida de 
caire altament polític, és la número 111.0.489, que s'augmenta en 3,5 milions 
de pessetes, que representen un 25 per 100 més del crèdit inicial, que fa 
referència a compromisos de subvencions de Presidència o d'Alcaldia. El 
GMCIU considera que seria bo que en aquest moment ja se sabés a què es 
poden destinar aquests 3,5 milions de pessetes. 
Pel que fa a la partida número 121.0.222, sobre comunicacions, s'augmenta 
gairebé en un 50 per 100. No sap si es tracta d'una mala previsió o bé si és que 
hi ha hagut alguna qüestió especial sobre comunicacions durant aquest any, 
que hagi provocat aquest augment tan gran. És a dir, no es veu com a una 
qüestió tècnica i normal, sinó que un 50 per 100 de modificació és una quantitat 
important. Per això demana alguna explicació sobre el que ha exposat. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que aquests 3,5 milions de pessetes, 
d'Altres transferències - Òrgans de Govern són per a les despeses següents: 
1,5 milions de pessetes per al Consorci del Turisme i 1,2 milions de pessetes 
per a la factura del Fòrum 2004, fonamentalment, pel que fa a l'elaboració del 
projecte.  
La partida d'Administració general - Comunicacions, correspon a les despeses 
telefòniques i de correu, respecte a les quals hi ha hagut un dèficit 
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pressupostari en el sentit que es va preveure una quantitat inferior al consum 
que realment s'ha produït. És el que es podria anomenar "desviació tècnica" 
produïda en el càlcul d'aquests imports. Com tots saben, aquesta desviació no 
comporta un increment de despesa ja que els imports han sortit d'altres 
partides en les quals s'ha produït un decrement de les despeses.  
 
El senyor de Puig i Viladrich agraeix l'explicació del senyor Teixeiro i diu que 
només li queda el dubte següent: l'import d'1,2 milions de pessetes que es 
destinen al projecte 2004 és per al projecte que ja tenim o no? 
 
L'alcalde respon que aquest import és per a l'elaboració del projecte Fòrum 
2004, del qual ja es disposa actualment, i no sap si en aquest canvi de partides 
o en un altre d'1,5 milions de pessetes s'incorpora també una factura de 
700.000 pessetes, corresponents a la promoció que s'iniciarà properament del 
Fòrum 2004.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).  
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos 
en els punts 3.1.4 i 3.1.5 de l'ordre del dia, i sotmet a votació la prèvia ratificació 
de la seva inclusió a l'ordre del dia per raons d'urgència, la qual s'aprova per 17 
vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 7 abstencions 
(GMCIU). 
 
3.1.4 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE 

DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE 
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, PER RAONS 
D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 
82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, 
ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE 
SEGÜENT: RECTIFICAR L'APARTAT E) DE L'ACORD NOVÈ DEL 
DICTAMEN NÚM. 7 APROVAT  PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 26 DE 
JULIOL DE 1999, RELATIU A LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS 
DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 d'octubre de 1999 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, amb data 26 de juliol de 1999, el Ple d’aquest Ajuntament va 
adoptar l’acord relatiu a les retribucions i indemnitzacions a percebre pels 
regidors i grups municipals. 
 
Atès que, en l’esmentat acord, es percep un error material en la quantia fixada 
per al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya: apartat e) de l’acord novè. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
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Rectificar l’apartat e) de l’acord novè del dictamen núm. 7 aprovat pel Ple en 
sessió del dia 26 de juliol de 1999, relatiu a les retribucions i indemnitzacions 
dels regidors i grup municipals en el següent sentit: on diu 91.000 Ptes. ha de 
dir 94.000 Ptes.; per existir un error material en el càlcul de l’esmentada 
quantitat: 80.000 Ptes. per grup municipal més 14.000 Ptes. per regidor elegit." 
 
3.1.5 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE 

DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE 
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, PER RAONS 
D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 
82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, 
ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE 
SEGÜENT: NOMENAR EL SENYOR IGNASI PERRAMON I CARRIÓ 
REPRESENTANT D'AQUEST AJUNTAMENT A LA JUNTA GENERAL 
DEL CONSORCI DE L'ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES, EN 
SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR JOAN CANONGIA I GERONA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 d'octubre de 1999 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, en data 26 de juliol de 1999, el Ple d'aquest Ajuntament va adoptar 
l'acord de designar els representants que han d'integrar-se en diverses 
administracions, entitats, associacions, etc. entre elles el Consorci de 
l'Escorxador Comarcal del Bages; dins de la constitució del cartipàs municipal. 
 
Atès que, entre els representants designats per integrar-se en la junta general 
de l'esmentat consorci, hi ha el regidor Sr. Joan Canongia i Gerona, que en la 
seva condició de diputat de la Diputació de Barcelona, ha estat designat 
posteriorment, representant d'aquesta última Administració en el Consorci. Per 
tant, és adient designar un altre representant municipal. 
 
Atès el que disposa l'art. 38 c) i concordants del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre i els estatuts de l'esmentat Consorci. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Nomenar el Sr. Ignasi Perramon i Carrió, representant d'aquest Ajuntament en 
la Junta General del Consorci de l'Escorxador Comarcal, en substitució del Sr. 
Joan Canongia i Gerona, per haver estat designat aquest últim, representant de 
la Diputació de Barcelona, en l'esmentat Consorci." 
 
El senyor Canongia i Gerona explica que amb el primer dictamen es rectifica 
un error material produït en l'acord del 26 de juliol de 1999, sobre les 
indemnitzacions dels grups municipals. 
El segon dictamen fa referència a la substitució d'un nomenament, aprovat en 
el mateix Ple, ja que el senyor Joan Canongia ha estat nomenat membre del 
Consorci de l'Escorxador per la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, es 
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nomena el senyor Ignasi Perramon com a representant de l'Ajuntament de 
Manresa.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta demana la votació separada dels dos dictàmens. 
 
L'alcalde diu que no hi ha cap inconvenient. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que, en el seu moment, el GMPP va 
votar negativament l'increment de les retribucions dels regidors, que es va 
aprovar juntament amb les dels grups municipals.  
Per tant, en coherència amb aquella votació, el GMPP votarà negativament el 
dictamen número 3.1.4. 
Pel que fa al dictamen número 3.1.5, el GMPP s'abstindrà en la votació, donat 
que es tracta d'una qüestió interna de l'equip de govern. 
 
L'alcalde disposa la votació separada dels dictàmens inclosos en els punts 
3.1.4 i 3.1.5 de l'ordre del dia. 
 
Sotmès el dictamen número 3.1.4 a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 
GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 2 vots negatius (GMPP) i 7 abstencions 
(GMCIU). 
 
Sotmès el dictamen número 3.1.5 a votació, s'aprova per 15 vots afirmatius (11 
GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).   
 
4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
 
4.1.1 RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE 
MANRESA. BASES DE MANRESA - FONT DEL GAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
6 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de juliol de 1998, va ser 
adoptat l’acord següent: 
 

1r. ACORDAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç 
de Planejament de la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
DE MANRESA. BASES DE MANRESA-FONT DEL GAT, redactat pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat al 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. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en tot l’àmbit afectat per la 
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Modificació del Pla general iniciada en l’apartat anterior, de conformitat amb 
allò que determina l’article 40.1 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. 
 
3r. ACORDAR LA PUBLICACIÓ dels anteriors acords en el Butlletí Oficial de 
la Província, en els mitjans locals de comunicació i en un dels diaris de major 
circulació de la província. 

 
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública del 
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 230, del dia 25 de setembre de 1998, així com en els 
diaris Regió 7, d’1 d’agost de 1998, i La Vanguardia, de 4 d’agost de 1998. 
 
Atès que dins del termini d’exposició pública de l’expedient ha estat presentada 
una al·legació, que és la següent: 
 
NÚM R.E. DATA INTERESSAT 
1 26714 30 oct. 98 JUAN CAÑELLAS SANMARTIN 

JUAN SALA VILALTA 
CONSOL BADRENAS DUOCASTELLA 
SALVADOR MONTOLIU LOPEZ 
FRANCISCA ESCALÉ SANLLEHÍ 
JOSEFA VILALLER AROLES 

 
Atès que en aquesta al·legació es realitzen les següents consideracions: 
 

1. Discordança entre la realitat que es pretén planificar i la solució que es 
proposa, atès que la proposta planteja l’enderroc de les finques i 
l’aniquilació de l’actual estructura física i jurídica. Manca de justificació de 
la intervenció des del punt de vista tècnic, urbanístic, social i 
mediambiental, atès que es limita a una sola de les cantonades. La 
proposta és clarament discriminatòria i la inexistència d’una veritable 
necessitat que obligui a la seva execució pot comportar el manteniment 
indefinit de l’afectació. 

2. Inexistència d’interès general i públic atès que la proposta s’integra en 
una xarxa completament consolidada i no suposa una millora de la 
qualitat de vida urbana per als afectats. La recent aprovació del Pla 
general constata la innecessarietat de l’afectació. 

3. Constatació d’una decisió nul·la de ple dret per ser conseqüència d’una 
actuació arbitrària. Manca de conveniència i oportunitat que pugui 
justificar la imposició d’unes determinacions tan lesives. Les 
determinacions del planejament s’han d’ajustar als principis d’economia, 
celeritat i eficàcia. 

4. Duplicació de les càrregues de les finques afectades per la delimitació de 
la unitat d’actuació. Incompliment de l’article 167 del decret 1/1990 en 
relació als requisits dels polígons d’actuació. 

5. Omissió del sistema d’actuació que es preveu utilitzar per a l’execució de 
les determinacions de la Modificació de Pla general en tràmit. 
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Atès que, en resposta a aquestes consideracions, ha estat elaborat un informe 
per part dels serveis tècnics municipals, el qual es transcriu a continuació: 
 

Pel que fa a la primera, cal dir que la proposta de modificació té molt en 
compte la realitat de les finques afectades i que, per aquest motiu, 
l’ordenació planteja el manteniment de l’aprofitament que el Pla general 
vigent preveu per a les mateixes. Pel que fa a l’enderroc de les edificacions, 
el qual es dedueix directament de la proposta d’ordenació, resta plenament 
justificat a partir les característiques de la unitat d’actuació delimitada. 
 
Pel que fa a la segona, cal informar que l’interès general i públic de la 
proposta d’ordenació deriva de la necessitat de garantir la correcta connexió 
de dues vies que s’integren en la xarxa viària bàsica de la ciutat, la qual, en 
aquest sector, no és plenament consolidada en l’actualitat atès que la 
prolongació del carrer de la Font del Gat encara s’ha d’iniciar. 
 
Pel que fa a la tercera s’ha de dir que la proposta d’ordenació no és una 
actuació arbitrària sinó que deriva de l’estudi aprofundit de les 
característiques que caldria que reunís l’enllaç entre l’avinguda de les Bases 
de Manresa i el carrer de la Font del Gat i que aquesta proposta s’ajusta als 
principis d’economia, celeritat i eficàcia ja que es limita a una intervenció que 
econòmicament és viable, d’acord amb el que es comprova amb l’estudi 
econòmic i financer de la modificació de Pla. D’altra banda, cal dir també que 
la proposta es justifica adequadament en la memòria del document de la 
Modificació. 
 
Pel que fa a la quarta cal informar que la delimitació de la unitat d’actuació, 
malgrat que suposa un sensible augment de les càrregues d’urbanització de 
les finques incloses en la seva delimitació, permet la justa distribució entre 
beneficis i càrregues derivades del planejament, d’acord amb el que es 
justifica en l’estudi econòmic i financer. 
 
Pel que a la cinquena s’ha de dir que el document sotmès a aprovació inicial 
assenyala que el sistema d’actuació a utilitzar per al desenvolupament de les 
determinacions de la Modificació serà el de compensació. 
 
Malgrat tot l’exposat i atenent a la necessitat de “donar importància a la 
realitat existent” que argumenta l’escrit, i per fer més eficaç la gestió de la 
proposta, es planteja excloure dues de les 7 finques de l’àmbit de la unitat 
d’actuació, ja que és possible l’equilibri d’aquesta dintre d’aquest nou àmbit, 
és a dir, que és possible distribuir l’edificabilitat que atorga el Pla general a 
aquestes 5 finques en una volumetria diferent que la del Pla general, sense 
perdre edificabilitat, i que la càrrega d’urbanització que s’atribueix a la unitat 
d’actuació pot ésser assumida per l’operació urbanística que es planteja. 
 
Quant a l’ordenació, s’ha seguit el model plantejat en el tràmit de l’art. 125 
del RP, que proposa un edifici més alt a la cantonada de l’av. De les Bases 
de Manresa amb c. Font del Gat, adequant, però, el seu volum al nou àmbit 
de la modificació. 
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Per tot l’exposat, el tècnic que subscriu proposa estimar parcialment 
l’al·legació, en el sentit d’adequar la proposta a una lectura més acurada de 
la realitat existent quant a l’estructura de la propietat, la qual cosa facilita la 
gestió del 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, 
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 d’Urbanisme. 
 
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. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pels senyors JUAN 
CAÑELLAS SANMARTIN, JUAN SALA VILALTA, CONSOL BADRENAS 
DUOCASTELLA, SALVADOR MONTOLIU LOPEZ, FRANCISCA ESCALÉ 
SANLLEHÍ i JOSEFA VILALLER AROLES, en el sentit d’adequar la proposta 
de la Modificació de Pla general a una lectura més acurada de la realitat 
existent quant a l’estructura de la propietat, facilitant així la gestió del 
planejament, i d’acord amb els arguments exposats en l’informe dels serveis 
tècnics municipals que es transcriu a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
2n. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. BASES DE MANRESA-FONT DEL 
GAT, 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. 
 
3r. 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. 
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4t. 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. 
 
5è. NOTIFICAR individualment aquest acord als afectats per l’àmbit de la 
Modificació del Pla general, així com a les Corporacions locals limítrofes, en 
compliment d’allò establert a l’article 57.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de la modificació d'unes 
alineacions del Pla General. Es tracta d'una modificació tècnica, situada a 
l'Avinguda de les Bases de Manresa, xamfrà amb la futura connexió amb l'Eix 
Transversal, és a dir, per on passava en aquests moments la via dels 
Ferrocarrils Catalans. Hi ha un canvi en l'amplada del carrer, és a dir, es preveu 
que sigui més ample que el previst en el Pla General. Es remodelen les 
previsions del Pla General respecte a uns edificis de planta baixa, més un pis, 
els quals estaven previstos al Pla General com a baixos més cinc pisos, fent-
los retrocedir respecte a l'actual alineació i donant-los una major alçada que 
l'actual. És a dir, la mateixa edificació es concentra en una parcel.la més petita. 
El grau d'aprofitament no varia, hi ha el mateix sostre, i una major cessió de 
terreny, ja que s'urbanitza i, per tant, es farà més àmplia la vorera. Amb això es 
pretén una obertura de l'avinguda, que anomenem "l'eix universitari", que ha de 
connectar les Bases de Manresa amb la sortida de la ronda del Pont llarg, 
donant-li l'amplada prevista per al futur Pla.  
Respecte a l'aprovació de criteris i objectius, es van presentar sis al.legacions 
dels veïns propietaris de les edificacions, les quals s'estimen parcialment 
perquè s'han fet alguns retocs en l'edificació inicialment prevista. 
Amb aquesta estimació parcial s'aconsegueix que l'afectació a les seves 
finques sigui menor. 
Cal recordar que no hi havia cap modificació d'aprofitaments, per tant, els 
propietaris tenen els mateixos drets abans i després de la modificació. Tan sols 
hauran d'edificar en una nova ubicació.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril i l'article 112.3.k) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril.    
 
4.1.2 RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE 
MANRESA. ALINEACIONS NUCLI ANTIC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
6 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 17 de maig de 
1999, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. ALINEACIONS NUCLI ANTIC., 
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. 
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Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al 
públic durant el termini d’un mes, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 142, de 15 de juny de 1999,  així com en els diaris 
“Regió 7” i “La Vanguardia”, de 22 maig de 1999. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient ha estat 
presentada l’al·legació següent: 

 
R.E. Data Interessats 
17209 17.6.99 Joan Amigó Nachet i Maria Pilar Molviedro Calvo 

 
Atès que en l’al·legació es realitzen les consideracions següents: 
 

1. Manca de notificació de l’acord d’iniciació. 
2. Manca de connexió lògica entre la solució adoptada i la finalitat de l’acte. 

La modificació no assoleix millora de l’accessibilitat rodada al sector, 
mentre que el que seria coherent fora el foment de la peatonalització 

3. L’afectació prevista es preveu com una actuació aïllada, la qual és 
considera per la legislació urbanística com a absolutament excepcional. 

4. Manca de vinculació amb el conveni subscrit entre l’Ajuntament i 
Concepció Muntada Duocastella en relació a la finca objecte de 
l’al·legació. 

 
Atès que, en resposta a aquestes al·legacions ha estat emès un informe pels 
serveis tècnics i jurídics d’Urbanisme, en data 1 d’octubre de 1999, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“En relació a la primera de les al·legacions, cal dir que les Modificacions de 
Pla general tenen idèntica tramitació que els propis Plans generals. I, en 
aquest sentit, tant els articles 125 i 128 del Reglament de Planejament 
Urbanístic, com els articles 44 i 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, preveuen que les exposicions públiques dels diferents acords 
d’aprovació del Plans generals s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major circulació de la província. No obliguen, 
però, a la notificació individualitzada dels esmentats acords als interessats. 
En conseqüència, no es pot al·legar deficiència en la tramitació de la present 
Modificació per una qüestió no és preceptiva per llei. 
 
En relació a la resta de les al·legacions cal dir que la modificació de Pla que 
es qüestiona en l’al·legació té per objectiu excloure de la consideració com a 
fora d’ordenació de determinades edificacions, l’afectació de les quals, per 
les seves característiques, no entra en contradicció amb els objectius del 
planejament en l’àmbit del nucli antic. 
 
L’afectació objecte de l’al·legació no és considerada per la pròpia al·legació, 
ja que aquesta es planteja per part del planejament amb l’objectiu d’assolir la 
millora de l’espai públic al sector del carrer Ignasi Balcells. 
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Quant a la no existència de connexió lògica entre la solució adoptada i la 
finalitat de l’acte, s’ha de dir que en el document que es tramita està ben clar 
l’objecte i la justificació de la modificació del Pla: “La reconsideració 
d’aquelles alienacions fixades pel Pla general en l’àmbit del nucli antic, en 
situacions en contradicció amb elements edificats existents, el manteniment 
de les condicions actuals dels quals no suposa una alteració dels criteris i 
objectius del planejament general i amb la finalitat d’incidir en la millora de 
les condicions de rehabilitació de les edificacions existents del barri”. 
 
L’al·legació pretén ignorar aquesta justificació i “inventa” una finalitat que en 
cap cas té a veure amb l’objecte de la modificació, com és la de “facilitar la 
circulació rodada al sector”. Per tant, l’al·legant fa un plantejament equivocat, 
a l’argumentar la seva al·legació en base a un objectiu que en cap cas 
apareix en el document. 
 
Quant a que l’actuació prevista infringeix les condicions bàsiques del dret de 
propietat de béns immobles, s’ha de dir que la modificació del Pla que es 
tramita, en cap cas limita els drets dels propietaris i que en general suposa 
una flexibilització dels paràmetres urbanístics que afecten les edificacions 
existents en situació de fora d’ordenació. 
 
Els al·legants pretenen desviar el contingut de la modificació cap als 
plantejaments que ja varen ser definits pel Pla general de 1997. En aquest 
sentit cal dir que aquests plantejaments estan suficientment argumentats en 
la memòria del Pla general vigent i, concretament, en el capítol “6.3.2. El 
tractament del nucli antic”. 
 
Finalment, reiterar que el plantejament de l’al·legació pretén, a través de 
qüestionar la modificació del  Pla, replantejar criteris i objectius que ja foren 
definits pel Pla general i que, com s’argumenta en la memòria del document 
que ara es tramita, no són objecte d’aquesta modificació puntual. 
 
Per tot l’exposat, es considera que cal desestimar les al·legacions 
presentades” 

 
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les 
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes, 
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades 
per a la seva formació”. 
 
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme 
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme. 
 
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 
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ACORDS 
 
1r. DESESTIMAR les al·legacions presentades pels senyors JOAN AMIGÓ 
NACHET i MARIA PILAR MOLVIEDRO CALVO, durant el termini d’exposició 
pública de l’expedient de Modificació del Pla general d’ordenació urbana de 
Manresa. Alineacions del nucli antic, en base a les argumentacions que 
s’exposen en l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics d’Urbanisme, en data 
1 d’octubre de 1999, i que es transcriu a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. ALINEACIONS NUCLI ANTIC., 
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 59.2 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. 
 
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat 
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 
50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta novament d'una modificació 
del Pla General d'Ordenació urbana de Manresa, que afecta, en aquest cas, al 
nucli antic.  
El Pla General preveu l'obligació que els edificis estiguin alineats respecte el 
traçat del carrer, però alguns no ho estan perquè en el seu moment, es van 
construir una mica més enrere. Aquesta és la causa per la qual els habitatges 
no alineats no es poden rehabilitar.  
Si es reduís el grau d'exigència del Pla General en alguns casos, en aquests  
edificis es podrien realitzar obres de reforma o rehabilitació, aconseguint, 
d'aquesta manera, disposar de més habitatges i donar vida al barri.  
Per tant, l'objectiu que es pretén aconseguir és el de disposar d'un barri habitat, 
malgrat que això comporti renunciar a les pretensions inicials de disposar d'un 
barri molt alineat.  
Amb aquests criteris es planteja aquesta revisió del Pla General, fent una 
reforma dels objectius, la qual cosa no implica que l'Ajuntament s'oblidi de la 
intenció d'alinear els carrers, ja que, si els edificis s'enderroquessin, els nous 
immobles que es construissin en la mateixa parcel.la haurien de tenir la 
mateixa alineació que la del carrer, tal com preveu el Pla General. 
Per tant, amb aquesta modificació es permet únicament la realització de certes 
obres de restauració dels edificis desalineats.  
Hi ha alguns propietaris que estan interessats en acollir-se a aquesta 
modificació, amb la qual s'aconseguirà una major rehabilitació i, per tant, més 
nombre d'habitatges disponibles al barri antic.  
Una de les al.legacions es desestima perquè l'al.legant no ha entès els 
objectius reals d'aquesta modificació i planteja altres qüestions que no són les 
que es pretenien amb la modificació. 
Per tot això, demana el vot afirmatiu al dictamen per poder aplicar aquesta 
nova manera d'entendre la rehabilitació del barri antic, pel que fa als edificis 
que no segueixen l'alineació del carrer. 



 27

 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament 
el dictamen, però es pregunta com ha pogut tardar tres anys l'Ajuntament en 
adonar-se d'aquesta norma tan estricta que ell mateix va imposar per al barri 
antic, tenint en compte el fet que el GMPP va demanar continuament durant 
l'anterior legislatura que es fessin aquestes modificacions amb la finalitat de 
permetre la rehabilitació dels edificis.  
El GMPP se n'alegra que finalment l'Ajuntament hagi fet les rectificacions que 
ell va demanar i lamenta que hagi trigat tres anys en adonar-se que la 
rehabilitació dels edificis no s'aconsegueix amb l'aplicació de mesures estrictes, 
sinó amb l'adaptació a la realitat dels terrenys. Segurament, aquesta 
modificació possibilitarà que hi hagi un desenvolupament molt més gran que el 
que hi havia fins ara. 
  
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que aquest dictamen és 
interessant sobretot per a la rehabilitació del barri antic, però, tenint en compte 
el dictamen i els arguments que han provocat la modificació del Pla General 
respecte a les alineacions del barri antic, voldria fer els comentaris següents: 
en primer lloc, cal tenir en compte que la reflexió profunda que s'ha fet respecte 
a les alineacions dels edificis del barri antic, s'ha produit, per una banda, 
gràcies a l'experiència del tècnics i, per una altra, per l'existència d'una llicència 
conflictiva, que s'ha atorgat amb informes jurídics desfavorables i respecte a la 
qual, a més, es dóna la circumstància curiosa que havent hagut un canvi de 
titularitat de la finca, l'antic propietari no podia fer la rehabilitació de l'edifici i, en 
canvi, el nou propietari sí que la pot fer.  
Aquest fet, doncs, ha provocat que, prèvia reflexió, s'hagi endegat tot el procés 
de modificació.  
El GMCIU hi està d'acord i, per tant, no votarà negativament, però considera 
que hi ha hagut una manca de criteri polític respecte a la definició de les 
normes tècniques que havien de definir el que estava afectat i el que no ho 
estava.  
Quan es parla del barri antic, s'ha de pensar en la situació dels edificis i, quan 
es decideix salvar les alineacions, els criteris polítics han de ser clars i cal tenir 
en compte la qüestió dels habitatges, la de les alineacions, i també la possiblitat 
que hi hagi ruïna tècnica, física o econòmica, ja que hi ha alguns edificis del 
barri antic que estan afectats i que amb aquesta modificació deixaran d'estar-
ho, que potser s'haurien hagut de reconstruir, tenint en compte que hi ha 
alguna planta baixa.  
També entén la justificació de l'equip de govern, segons la qual, si ara tornés a 
començar el procés, caldria fer l'aprovació inicial i, per tant, es compromet a ser 
curós amb aquests edificis, vetllant que no es produeixin aquestes situacions.         
Per les raons que ha explicat i tenint en compte que entén la decisió de 
l'Ajuntament, el GMCIU s'abstindrà en la votació del dictamen. 
 
El senyor García i Comas respon al senyor Javaloyes que el Pla General 
funciona des de l'any 1997. Aquesta modificació es va iniciar a principis de l'any 
1999 i la reflexió i la posada en funcionament dels canvis comporta el seu 
temps.  
El Pla General és un document viu, respecte el qual cal anar fent reflexions per 
adaptar-lo a les necessitats de la ciutat. La finalitat és adaptar el Pla General 
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als criteris que hi hagi en cada moment, com el de la flexibilitat en la 
rehabilitació, en aquest cas.   
Pel que fa a la tardança al.ludida pel senyor Javaloyes, ha de dir que no s'ha 
produït, ja que la modificació s'ha fet en un termini normal. 
El senyor de Puig ha fet referència en la seva intervenció a la llicència d'un 
edifici. Suposa que es referia a la del carrer de la Mel, xamfrà amb el carrer de 
Sant Tomàs, respecte a la qual li ha de dir que no hi ha informes desfavorables, 
sinó que, com en els altres casos, en aquesta llicència hi ha informes tècnics 
que avalen la seva concessió.  
Per tant, no hi ha cap voluntat de generalitzar una desalineació i permetre-la en 
altres finques de la ciutat. 
Quan s'apliquen criteris objectius, que és el que es fa en les modificacions, 
lògicament, hi poden haver alguns detalls o situacions particulars, que facin 
pensar que no hi ha prou justificació, però vol deixar clar que l'Ajuntament ha 
volgut aplicar el mateix criteri per a totes les propietats, perquè ningú el pugui 
acusar de permetre la rehabilitació en uns edificis i en altres no.  
Només s'han exclòs del dret a rehabilitar aquells llocs on hi ha un Pla parcial, 
un solar no construït o una unitat d'actuació, és a dir, on el Planejament ja 
defineix un tipus de gestió específica.  
En la resta dels casos, s'ha aplicat un criteri generalista i pot ser que en alguns 
edificis hi hagi una planta baixa, com el que exposava el senyor de Puig, el 
qual, si s'analitzés, potser no s'hauria d'incloure, però entén que aquesta en 
concret és objecte d'aplicació.  
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que si en el cas de la llicència del carrer de 
la Mel, no hi havia informe desfavorable, sí que mancava l'informe jurídic, que 
és preceptiu.  
 
El senyor García i Comas respon que en aquell cas hi havia els informes que 
han de tenir les llicències, és a dir, els dels arquitectes i els dels advocats. 
 
L'alcalde intervé dient que, perquè hi hagi la màxima transparència, qualsevol 
informació que vulguin els grups de l'oposició, es pot facilitar a la Comissió 
Informativa d'Urbanisme, o, fins i tot, l'expedient complet per veure si és o no 
necessari aquest informe.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 7 abstencions (GMCIU) i, per tant, amb el 
quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'article 
112.3.k) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril. 
 
4.1.3 APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA NORMA COMPLEMENTÀRIA DEL 

PLANEJAMENT DIRIGIDA A LA REGULACIÓ DELS ESPAIS 
SOTACOBERTA EN LES ZONES D'ORDENACIÓ SEGONS TRAÇAT DEL 
CARRER. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
6 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 
17 de març de 1999, va ser aprovada definitivament la NORMA 



 29

COMPLEMENTÀRIA DEL PLANEJAMENT PER A LA REGULACIÓ DEL 
ESPAIS SOTACOBERTA EN LES ZONES D’ORDENACIÓ SEGONS TRAÇAT 
DEL CARRER, supeditant-ne, però, la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat, a la presentació d’un text 
refós que incorporés diverses prescripcions. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactat el text refós 
de l’esmentada Norma Complementària de Planejament, el qual incorpora de 
forma adequada la totalitat de les prescripcions imposades per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Atès que la tramitació de les Normes Complementàries de Planejament s’ha de 
dur a terme d’acord amb el procediment establert a l’article 59, per remissió del 
104.3, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme. 
 
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 del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA NORMA COMPLEMENTÀRIA DEL 
PLANEJAMENT DIRIGIDA A LA REGULACIÓ DELS ESPAIS SOTACOBERTA 
EN LES ZONES D’ORDENACIÓ SEGONS TRAÇAT DEL CARRER, redactat 
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 59, 
per remissió del 104.3, 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. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el text refós aprovat a l’apartat anterior, a l’efecte de donar 
compliment al seu acord de 17 de març de 1999." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta d'una modificació de la Norma 
complementària dirigida a la regulació dels espais sotacoberta, que són els 
situats entre l'últim pis i la teulada de l'edifici.  
La Norma preveu que els espais sotacoberta han d'estar connectats a través 
d'una escala amb l'últim habitatge i no pot tenir, com a via d'accés, l'escala 
comunitària o l'ascensor de l'edifici.  
També és obligatori que aquests espais tinguin una superfície de 32 metres 
quadrats en la darrera planta, en la qual hi hagi, com a mínim, una sala, una 
habitació i una cambra higiènica, i s'exclou expressament la cuina, la qual 
sempre ha d'estar a l'últim pis. 
La Norma també determina les mides que han de tenir els terrats, respecte a 
les quals s'hi han introduït modificacions respecte a la regulació dels espais 
sotacoberta, que es va aprovar provisionalment.  
El text refós que s'aprova ara ha estat acceptat per la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona i, per tant, serà el que estarà vigent per a tots els espais sotacoberta, 
que siguin d'alineació de vial. Per tant, si hi ha espais sotacoberta en 
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edificacions amb volumetries específiques o que provinguin d'altres estudis, 
serà possible construir-los amb cuina i amb ascensor, és a dir, no hauran de 
complir necessàriament aquestes normes. 
Insisteix, aquestes normes, són exclusivament per als espais sotacoberta 
alineats a vial, que són la majoria d'edificacions de la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril i 112.3.k) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril. 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 4.1.4 i 4.1.5 de l'ordre del dia. 
 
4.1.4 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL  ELS TRULLOLS-1, 

PROMOGUT PER LA SOCIETAT IMMOBILIÀRIA MS-MT SL. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
8 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per la Comissió de Govern municipal, reunida en sessió del dia 19 
d’abril de 1999, va ser aprovat inicialment l’anomenat PLA PARCIAL “ELS 
TRULLOLS 1”, promogut per la societat IMMOBILIÀRIA MS-MT SL, de 
conformitat amb l’article 60 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 que aquest acord d’aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 109, de 7 de maig de 1999, així com en els diaris “Regió 7”, 
de 6 de maig de 1999, i “La Vanguardia”, de 7 de maig de 1999, i que durant el 
termini d’exposició pública de l’expedient, comptat des del 8 de maig al 8 de 
juny de 1999, ambdós inclosos, no va ser presentada cap al·legació. 
 
Atès que des dels serveis tècnics municipals ha estat sol·licitat informe a la 
Comissió Territorial d’Equipaments Comercials, en compliment d’allò que 
disposa l’article 58.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.  
 
Atès que la tramitació del Plans parcials d’iniciativa particular s’ha de dur a 
terme d’acord amb el procediment que estableix l’article 60 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’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Atès que el present Dictamen ha estat informat per la Comissió informativa 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, en sessió ordinària del dia 8 
d’octubre de 1999, la qual ha considerat la conveniència d’introduir en el 
document del Pla parcial dues prescripcions d’ofici, que són les següents: 
 

1. Queda suprimit el punt s), de l’apartat 6.A, de l’article 10 de la normativa del 
Pla parcial, corresponent a l’ús d’Estació de servei. 
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2. Pel que fa a l’ús de Comerç en gran superfície, previst en el punt f) de 
l’apartat 6.A de l’article 10 de la normativa, el seu manteniment restarà 
supeditat al contingut de l’informe que ha estat sol·licitat a la Comissió 
Territorial d’Equipaments Comercials. 

 
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Urbanisme proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL “ELS TRULLOLS 1”, 
promogut per la societat IMMOBILIÀRIA MS-MT SL, de conformitat amb l’article 
60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, un cop incorporades d’ofici les 
prescripcions assenyalades per la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública, en la seva sessió ordinària de 8 d’octubre de 1999, i que 
són les següents: 
 

1. Queda suprimit el punt s), de l’apartat 6.A, de l’article 10 de la normativa del 
Pla parcial, corresponent a l’ús d’Estació de servei. 

 
2. Pel que fa a l’ús de Comerç en gran superfície, previst en el punt f) de 

l’apartat 6.A de l’article 10 de la normativa, el seu manteniment restarà 
supeditat al contingut de l’informe que ha estat sol·licitat a la Comissió 
Territorial d’Equipaments Comercials. 

 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla parcial aprovat provisionalment, així com una còpia 
completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r. NOTIFICAR aquest acord als interessats. " 
 
4.1.5 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB LA 

SOCIETAT IMMOBILIÀRIA MS-MT SL, REFERENT AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL ELS TRULLOLS-1.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
6 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la minuta de CONVENI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PLA PARCIAL ELS TRULLOLS-1, redactada pels serveis jurídics 
d’Urbanisme, a signar entre aquest Ajuntament i la societat Immobiliària MS-MT 
SL. 
 
Atès que la societat Immobiliària MS-MT SL és la promotora del Pla parcial Els 
Trullols-1, per al desenvolupament de la zona de sòl urbanitzable programat del 
mateix nom, el qual es troba actualment en fase d’aprovació inicial, per acord 
de la Comissió de Govern de data 19 d’abril de 1999, i pendent d’aprovació 
provisional. 
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Atès que el Pla parcial inclou dins del seu àmbit i, per tant, com a càrrega 
d’urbanització, part dels vials que són assenyalats amb els noms de carrer A i 
carrer del Germà Isidre, quedant l’altra meitat a càrrec d’altres actuacions 
urbanístiques pendents encara de desenvolupament. 
 
Atès que per part de l’Ajuntament de Manresa i d’Immobiliària MS-MT SL 
existeix una coincidència de voluntats en què l’execució d’aquests vials, així 
com dels col·lectors de les aigües residuals de l’àmbit del Pla parcial, siguin 
executats d’una forma global i adequada a les necessitats del sector. 
 
Atès que, a aquest efecte, ambdues parts s’han posat d’acord en la redacció de 
la minuta de conveni que és objecte d’aquest dictamen.  
 
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, 
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni 
urbanístic objecte del present Dictamen. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
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 LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC a signar amb 
IMMOBILIÀRIA MS-MT SL, referent al desenvolupament del Pla parcial Els 
Trullols-1.  
 
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així 
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el 
seu redactat." 
 
El senyor García i Comas explica que el dictamen 4.1.4 fa referència a 
l'aprovació provisional del Pla Parcial Els Trullols 1, que està al costat del Pla 
Parcial Els Trullols 2, en el qual s'estan construint els Multicinemes. 
Per tant, es diu Pla Parcial 1 perquè així el definia el Pla General, però això no 
significa que s'hagi executat en primer lloc, sinó que s'ha executat primer el Pla 
Parcial Trullols 2.  
El Pla Parcial 1 està delimitat per la que serà la nova avinguda dels Països 
Catalans, la variant Est de Manresa i el Pla dels Trullols on hi ha els 
Multicinemes. 
Té una extensió de 6,5 hectàrees aproximadament i té previst un ús industrial 
de transició entre el sòl terciari i el residencial, que s'ha de construir a la 
carretera de Viladordis.  
Òbviament, hi ha una part de sòl de cessió, que afecta 14.000 metres de 
carrers i 11.000 metres d'espai lliure i hi ha una inversió prevista de 300 milions 
de pessetes aproximadament en la urbanització d'aquests carrers i en la zona 
verda.  
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La zona lliure permet mantenir el traçat històric del Camí dels Trullols, a través 
d'on es podrà accedir fàcilment al pont que travessa la variant. 
A la darrera Comissió Informativa d'Urbanisme, es van introduir modificacions 
de regulació d'usos, que s'han inclòs també al dictamen, que afectaven l'ús 
d'estació de serveis, que es proposa suprimir dels previstos al Pla General, i 
l'ús de comerç en grans superfícies restarà supeditat a l'informe de la Comissió 
Territorial d'Equipaments Comercials, per determinar les restriccions que s'han 
de plantejar respecte a aquest Pla Parcial. 
Per tant, ara s'aprovarà aquest Pla provisionalment i es trametrà a la Comissió 
d'Urbanisme, que l'aprovarà definitivament.  
Aquest Pla Parcial, donada la delimitació del Pla General, divideix Plans per 
entremig dels carrers. Per això, ha estat necessari elaborar un conveni de 
desenvolupament amb la societat promotora del Pla Parcial, que és 
IMMOBILIÀRIA MS-MT SL, perquè, quan desenvolupi el Pla Parcial construeixi 
tota l'amplada del carrer i solucioni també un problema d'aigües residuals, 
consistent en el fet que, s'està aprofitant una xarxa de clavegueres antigues de 
la ciutat.  
Per tant, amb aquest conveni, es pretén solucionar dues qüestions: per una 
banda, que el promotor construeixi íntegrament tota l'amplada del carrer, 
malgrat que no estigui a dins del seu Pla Parcial, la urbanització que executi de 
més li serà compensada en els futurs plans parcials; i, per una altra banda, que 
el promotor elabori un estudi respecte a quina ha de ser tota la dimensió del 
futur clavegueram perquè pugui ser connectat al Torrent de Sant Ignasi, en 
concret, al col.lector que hi ha al carrer del Germà Isidre a fi que totes les 
aigües residuals del sector desemboquin al Torrent de Sant Ignasi. 
Els pactes als quals s'arriba amb aquest conveni són terraplenar tot el vial i 
encintar i asfaltar fins el bordó. 
El promotor estudiarà un projecte de col.lector necessari, executarà les obres 
d'aquest col.lector, en la part que li afecta a dins del vial i en els carrers que 
estiguin parcialment inclosos al vial.  
L'Ajuntament de Manresa assumirà íntegrament el finançament del nou 
col.lector, que és el que va del Pla Parcial fins al Germà Isidre, amb el mateix 
criteri que va aplicar quan va avançar les obres de supressió de les línies d'alta 
tensió, respecte a les quals, quan es va fer el Pla Parcial es van recuperar els 
diners dels Plans Parcials. En aquest cas, es farà el mateix. 
També s'ha pactat amb el propietari la seva col.laboració en l'obtenció dels 
permisos necessaris perquè el col.lector pugui passar per les finques afectades 
i es fixa un termini de dos anys per realitzar les obres del col.lector.  
Aquests són els aspectes més importants del conveni que se signarà amb la 
societat IMMOBILIÀRIA MS-MT SL. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.4 i 4.1.5 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
4.1.6 RATIFICAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA I 

AMPLIACIÓ DELS EQUIPAMENTS UNIVERSITARIS A LA CIUTAT DE 
MANRESA, SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
6 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES va elaborar el febrer de 
1998 el document anomenat Pla director de l’equipament universitari a la ciutat 
de Manresa, amb l’objectiu, entre d’altres, de millorar les dotacions dels 
diferents centres de la seva titularitat, d’unes infrastructures que els permetin 
garantir una oferta competitiva i de qualitat. 
 
Atès que aquesta millora passa per oferir uns serveis comuns a la comunitat 
universitària com ara residència d’estudiants, serveis de cafeteria i menjadors, 
biblioteca, sales d’estudi, aules d’informàtica, comerços, etc. 
  
Atès que, dins del marc del Pla director, la Fundació universitària del Bages ha 
adquirit uns terrenys contigus a l’antic escorxador de Manresa, per tal de dur-hi 
a terme la construcció del futur Campus Universitari, els quals, d’acord amb el 
Pla general d’ordenació vigent, són inclosos dins l’àmbit del Programa 
d’Actuació Urbanística “Concòrdia” (PAU núm.2), pendent de desenvolupament 
fins a la data. 
 
Atès que, amb la voluntat de col·laborar amb aquest projecte, l’Ajuntament de 
Manresa ha informat favorablement, i tramitat davant la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, la sol·licitud de declaració d’utilitat pública i interès social de 
l’edificació del Campus Universitari, a l’empara d’allò que disposa l’article 44 del 
Reglament de Gestió Urbanística. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa ha manifestat la voluntat que el futur 
desenvolupament del Programa d’Actuació Urbanística PAU-2 prevegi la 
qualificació jurídica d’equipament per als terrenys on es pretén edificar 
l’esmentat Campus universitari, i que, per la seva banda, la Fundació 
Universitària del Bages ha manifestat la seva disposició a cooperar amb 
l’Ajuntament, per a la correcta adequació urbanística d’aquell àmbit, en el marc 
del futur desenvolupament del PAU-2.   
 
Atès que, en virtut de l’anterior, en data 15 de setembre de 1999 l’Il·lm. Sr. 
Alcalde de l’Ajuntament de Manresa i el President de la Fundació Universitària 
del Bages varen subscriu el Protocol de Col·laboració per a la millora i 
ampliació dels equipaments universitaris a la ciutat de Manresa, el qual 
s’adjunta amb el present dictamen. 
 
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, 
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del protocol de 
col·laboració subscrit per l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’urbanisme. 
 
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 del següent 
 
ACORD 
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1r. RATIFICAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA I 
AMPLIACIÓ DELS EQUIPAMENTS UNIVERSITARIS A LA CIUTAT DE 
MANRESA, subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Universitària 
del Bages, en data 15 de setembre de 1999." 
 
El senyor García i Comas explica que, amb aquest protocol de col.laboració 
es defineix la col.laboració entre la Fundació Universitària del Bages (FUB) i 
l'Ajuntament de Manresa, pel que fa al desenvolupament urbanístic. 
És obvi que fa temps que existeix aquesta col.laboració. En aquest sentit, l'any 
1998 es va elaborar el Pla Director d'Equipaments Universitaris, dins del qual 
es va definir un espai on es podria ubicar la FUB. La Fundació va adquirir els 
terrenys per poder-s'hi instal.lar. En aquest moment ja està acabat el projecte 
de la construcció del nou edifici de la FUB i l'Ajuntament ja ha fet la tramitació, 
amb els informes favorables, a través de la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona per obtenir la declaració d'utilitat pública i interès social d'aquest 
equipament, que la Comissió ja ha aprovat.  
Amb aquest Protocol l'Ajuntament es compromet, en el desenvolupament del 
Pla Parcial, a qualificar com a equipaments els terrenys en els quals s'ubicarà 
la FUB. 
La Fundació Universitària del Bages obtindrà, com a propietària dels solars, els 
seus aprofitaments amb altres solars, però aquest ja quedarà previst com a 
cessió del futur Pla Parcial. 
L'Ajuntament, per la seva banda, ha tramitat un estudi de detall i un projecte 
d'urbanització del carrer Ramon Iglesias per possibilitar que, quan les 
instal.lacions de la FUB estiguin construïdes hi hagi un carrer per arribar-hi. 
Per tant, amb aquest protocol, es defineix, amb un aspecte urbanístic, un 
conjunt de col.laboracions que ja s'han anant produint entre l'Ajuntament i la 
FUB.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà 
afirmativament i espera que al començament del curs 2000-2001 la FUB estigui 
ja construïda. 
El GMCIU s'havia fet il.lusions que estigués enllestida per al curs 1999-2000 
perquè li semblava que així li ho havia manifestat el president d'aquest Ple en 
diverses ocasions.  
Per això, demana que l'Ajuntament, a través de la FUB acceleri el màxim 
possible aquesta qüestió, ja que és bo per a la ciutat i, sobretot, per al món 
universitari que es disposi d'aquestes noves edificacions.  
 
L'alcalde pren la paraula i diu que comparteix la seva preocupació, però mai ha 
dit que pogués estar enllestit per al curs 1999-2000, és impossible, ja que els 
terrenys es van adquirir al mes de març aproximadament i l'adquisició requereix 
la declaració d'interès públic per part de la Generalitat, la qual s'ha produït fa 
escassament una setmana. 
Per tant, no farà una qüestió d'això, però vol deixar clar que no ha dit mai que 
estaria a punt per a aquest curs. En qualsevol cas, es procurarà que ho estigui 
per al curs 2000-2001, però cal tenir en compte que els terminis són molt 
justos.  
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Donat que hi ha un acord clar de tots els grups respecte a la importància de la 
Universitat, se sotmet a votació aquest dictamen, amb el qual es podrà 
visualitzar més clarament aquest acord. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
4.1.7 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DEL SENYOR 

JAUME ESPINAL I FARRÉ, PER IMPORT D'1.131.000 PTA, EN 
CONCEPTE DE L'ESTUDI PREVI A LA REHABILITACIÓ DEL TEATRE 
KURSAAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
5 d'octubre de 1999 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 següent:  
 
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 
 
JAUME ESPINAL I FARRÉ 
CIF 39.306.634-W 
Domicili: c/ Navarra, 27 - 08240 MANRESA 
 
CONCEPTE 
 
ESTUDI PREVI PER A LA REHABILITACIÓ DEL TEATRE KURSAAL 
 
IMPORT 
 
1.131.000 PTA (inclòs el 16% d’IVA)" 
 
El senyor García i Comas explica que es van contractar per urgència els 
treballs d'estudi previ a la rehabilitació del Teatre Kursaal, ja que s'havia 
convocat el concurs, del qual havia de formar part l'Ajuntament de Manresa, per 
al Pla d'Equipaments Teatrals que la Generalitat té previst, el projecte bàsic del 
qual finalitza el 31 d'octubre de 1999. 
Per això, en aquest Ple també s'aprovarà el projecte bàsic del Kursaal perquè 
estigui dins del termini fixat pel Pla d'Equipaments Teatrals.  
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Hi havia, doncs, la necessitat de contractar urgentment. Es van establir les 
bases del concurs, els criteris per a la rehabilitació del Kursaal i es va  demanar 
oferta a tres arquitectes. L'oferta més beneficiosa per a l'Ajuntament ha estat la 
del senyor Jaume Espinal i Farré, al qual es va demanar que desenvolupés el 
treball de definició dels criteris bàsics per a la rehabilitació. 
Aquest treball es va transformar en la documentació que es va utilitzar per a la 
convocatòria del concurs, mitjançant el qual es va adjudicar posteriorment el 
projecte de restauració del Teatre Kursaal. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
4.1.8 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ DE 

L'EDIFICI DEL TEATRE KURSAAL. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
7 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “PROJECTE  BÀSIC DE 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL TEATRE KURSAAL”, amb un pressupost 
d’execució per contracta de SET-CENTS CINQUANTA-CINC MILIONS TRES-
CENTES SEIXANTA-SIS MIL NOU-CENTES CINC PESSETES (755.366.905’- 
PTS). 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics, manifestant que l’esmentat projecte 
d’obra municipal ordinària ha de qualificar-se com  ”Obra de Reforma”, 
considerant que el seu objectiu comporta els elements que defineixen aquest 
tipus d’obres segons l’article 12.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
Atès que l’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny disposa que “la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) 
Acord d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si 
s’escau; i c) Aprovació definitiva”, així com l’article 37.2 i següents del 
Reglament esmentat. 
 
Atès que l’article 38.1 del mateix Reglament disposa que “l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, 
segons la distribució de competències en matèria de contractació que estableix 
l’article 264 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya...” corresponent 
al Ple de la Corporació la competència per aquesta aprovació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals que s’acompanya al present 
dictamen. 
 
El regidor-delegat d’Urbanisme, un cop informat el present dictamen per la 
comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar 
al Ple de la Corporació que sigui adoptat el següent 
 
ACORD 
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1r. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat  
“PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL TEATRE 
KURSAAL”, amb un pressupost d’execució per contracta de SET-CENTS 
CINQUANTA-CINC MILIONS TRES-CENTES SEIXANTA-SIS MIL NOU-
CENTES CINC PESSETES (755.366.905’-pts), en compliment del que disposa 
l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, el projecte inicialment aprovat a 
l’apartat anterior, durant un termini de trenta dies, comptats a partir del dia 
següent hàbil a la seva inserció en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat. 
 
3r. INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al.legacions durant el 
període d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT 
APROVAT, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb 
efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d’informació 
pública. En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis, en 
compliment de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny." 
 
El senyor García i Comas explica que aquest és el Projecte Bàsic, que ha de 
servir per fer front a la rehabilitació del Teatre Kursaal.  
Tots els grups municipals representats a l'Ajuntament van tenir interès en tirar 
endavant aquest projecte i, en aquest sentit, aquest mateix any es va 
manifestar la necessitat de dotar Manresa d'un nou equipament teatral digne de 
la ciutat.  
La convocatòria del concurs per formar part del Pla d'Equipaments Teatrals de 
la Generalitat de Catalunya va provocar la introducció de pautes i terminis en la 
rehabilitació. El termini per a la presentació del Projecte Bàsic finalitza el 30 
d'octubre i, per això, s'ha preparat la documentació per sol.licitar la subvenció, 
dins del termini establert, la qual permetrà fer front a la primera fase de la 
rehabilitació del Teatre Kursaal.  
Per establir els criteris de la rehabilitació, en primer lloc, es va haver 
d'encarregar un estudi, amb la finalitat d'establir les condicions que ha de reunir 
el Teatre, pel que fa a les dimensions de l'escenari, aforament i qüestions de 
seguretat. Amb aquests elements es van confeccionar, a través de l'estudi del 
senyor Espinal, els criteris per al concurs. 
L'objectiu del concurs, un cop establerts els criteris de rehabilitació, és el crear 
l'equip idoni de professionals per a la rehabilitació del Kursaal.  
Hi va haver un tribunal encarregat de prendre aquesta decisió, avalat pel 
Col.legi d'Arquitectes, l'Institut del Teatre, representant del Consell Municipal de 
Cultura i tècnics d'Urbanisme i de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. 
En concret, les modificacions previstes per a la millora del Teatre Kursaal són, 
en síntesi, les següents: es manté íntegra la façana que dóna al pati, es 
conserva també l'estructura de la teulada, per tant, les obres interiors se 
situaran a la platea; i es manté també, òbviament, el pati del Passeig. 
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Hi ha una modificació total de la platea i de l'escenari, on es produiran les obres 
més importants, i l'aforament previst en el Projecte Bàsic per al futur Teatre del 
Kursaal és de 826 persones a la platea i l'amfiteatre, a més d'una sala 
polivalent de 216 persones, situada a la planta més baixa. 
Amb aquestes condicions s'aconsegueix una instal.lació de teatre acceptable i 
també una acústica adequada per convertir-lo en una sala polivalent. 
En aquest treball d'adequació del Teatre han participat les persones que 
treballen actualment en la programació, les quals saben el que es pot fer i en 
quines condicions, com són les persones d'El Galliner, que han col.laborat en el 
projecte a fi que sigui ajustat a les necessitats de la ciutat, per evitar contractar 
més del necessari. 
Aquesta ha estat una col.laboració molt fructífera i correcta, hi ha qüestions que 
s'han anul.lat, ha estat pragmàtica i, per tant, molt interessant.  
No vol estendre's més en l'explicació, ja es veurà en la documentació i els 
arquitectes que han fet el treball estan preparant una presentació pública, ja 
que ells són els qui coneixen bé el projecte. Properament es comunicarà el dia 
de la presentació. 
El pressupost és de 755 milions de pessetes, en el qual hi és tot inclòs: la pinta, 
la tarima i el tallafocs, és a dir, tots els elements d'instal.lació i també les 
butaques, amb criteris definits. Òbviament, si es volen més tramoies, o es 
pretén automatitzar-les de manera diferent, o si les butaques han de ser 
diferents, aquest pressupost variarà, però, si no és així, la dotació és suficient 
per fer front a tota la restauració.  
Aquesta restauració també és important perquè es pot assolir en diferents 
fases: la de l'estructura, la de les instal.lacions i la del mobiliari interior. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU sempre ha 
manifestat el seu interès per la recuperació del Kursaal, com a Teatre de la 
ciutat. En aquest sentit, tots recordaran que durant la legislatura dels anys 1987 
a 1991, es va fer una bona operació amb la compra del Teatre Kursaal, que va 
costar 50 milions de pessetes, aproximadament. També es va elaborar en 
aquell moment un projecte bàsic, i l'Ajuntament es va espantar una mica 
perquè se li van demanar 800 milions de pessetes. 
Tenint en compte l'explicació que es va donar en la darrera Comissió 
Informativa i la manera acurada amb què s'ha estudiat el projecte, ha de 
reconèixer que aquest és un projecte molt interessant, que recull totes les 
expectatives que pot tenir la gent del teatre o d'altres activitats, sobretot, per a 
persones com ell, que és profà en el tema del teatre. Per les explicacions que 
s'han donat, creu que no queda res pendent, i si, a més, hi ha donat el seu 
vistiplau el col.lectiu del món del teatre, considera que és encara més 
important.  
Voldria dir també que aquest és un projecte de ciutat, en el qual tots hi han 
cregut, i creu que la qüestió del finançament no serà fàcil. Vol que l'alcalde 
sàpiga que el GMCIU està disposat a donar suport a l'equip de govern per 
buscar el finançament necessari en les Administracions superiors a 
l'Ajuntament, però voldria participar en l'elaboració dels criteris d'aquest 
finançament, ja que creu que podria fer algunes aportacions sobre algunes 
qüestions respecte a les quals ha reflexionat.  
Aquest no és un tema polític, sinó de ciutat i, per tant, l'equip de govern té al 
seu costat el GMCIU per col.laborar en aquest tema.  
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Per tot això, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjuntes dels dictàmens inclosos en els 
punts 5.1.1 i 5.1.2 de l'ordre del dia i que la votació es faci immediatament 
després de la seva lectura per part del secretari.    
 
5.1.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 456.000 PTA CONCEDIDA PEL 

DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
PER A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER AL MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA, 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura del dia 20 
de setembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Decret de l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de data 28 d'abril de 
1999, es va resoldre sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per 
a l'adquisició d'equipaments del Museu Comarcal de Manresa durant aquest 
any 1999, consistent en: 
 
- Equipament informàtic necessari per accedir a Internet i al correu electrònic. 
- Equipament per a activitats didàctiques, mobiliari i elements de senyalització. 
 
Atès que en data 2 de setembre de 1999 el Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 456.000'- PTA per 
l'adquisició d'equipament informàtic. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció 
de 456.000'- PTA (quatre-centes cinquanta-sis mil), concedides pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'equipament 
informàtic per al Museu Comarcal de Manresa. 
 
SEGON. FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts." 
 
5.1.2 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 2.223.065 PTA CONCEDIDA PER LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
D'ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER PROFESSIONAL 
REALITZADA DURANT L'ANY 1998. 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura del dia 1 
d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Decret del Regidor de Cultura d'aquest Ajuntament de data 16-2-
99 es va resoldre sol.licitar una subvenció per a la programació municipal 
estable d’espectacles: teatre, dansa i música, que ha portat a terme aquest 
Ajuntament durant l'any 1998. 
 
Atès que el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha resolt en 
data 29 de juliol de 1999 concedir un ajut per un import de 2.223.065,- PTA. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. ACCEPTAR  i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya de 2.223.065,- PTA, per a 
la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional (teatre i 
dansa clàssica o contemporània), realitzada l’any 1998. 
 
SEGON.- FACULTAR l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests 
punts." 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, el president els sotmet 
directament a votació i s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents els 
dictàmens inclosos en els punts 5.1.1 i 5.1.2 de l'ordre del dia. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS 
 
L'alcalde disposa que la votació del dictamen inclòs en el punt 5.2.1 de l'ordre 
del dia es faci immediatament després de la seva lectura per part del secretari.  
 
5.2.1 RECUPERAR EL PLE DOMINI DE DOS HABITATGES DEL CARRER 

SÈQUIA, ATÈS QUE HAN DEIXAT DE COMPLIR LA SEVA FUNCIÓ 
ESCOLAR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ensenyament i 
Serveis Socials del dia 28 de setembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa és titular d’un immoble situat al carrer 
Sèquia números 51-53 de Manresa, que figura anotat al full 112.a.8 de 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de 
Manresa, en el qual s’hi troben uns habitatges per a mestres, qualificats 
jurídicament com a béns de domini públic, adscrits al servei públic 
d’ensenyament. 
 
Atès que aquests habitatges han quedat deshabitats i tenen més de 25 anys 
d’antiguitat, per la qual cosa concorre el supòsit de desafectació previst a 
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l’article 5.1 lletra g del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el 
procediment d'autorització prèvia a la desafectació d'edificis públics escolars de 
titularitat municipal. 
 
Atès que a l’Ajuntament li és necessari disposar d’habitatges per a usos 
socials, per la qual cosa s’han de desafectar del servei públic els habitatges 
que a continuació es relacionen amb l’objecte d’esdevenir béns patrimonials del 
municipi: 
 
- Carrer Sèquia, número 51, 4t 2a. 
- Carrer Sèquia, número 53, 4t 2a. 
 
Atès que es disposa de l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, a la qual fa referència l’article 25 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la 
qual cosa porta implícita la desafectació dels habitatges. 
 
Atesa la proposta de la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana de data 
24 de setembre de 1999. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Serveis Socials, proposo al 
ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Recuperar el ple domini dels habitatges que s’indiquen a continuació, 
donat que han deixat de complir la seva funció escolar i atès que es disposa de 
l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, la qual cosa porta implícita la seva desafectació de conformitat amb 
l’article 25.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals: 
 
- Carrer Sèquia, número 51, 4t 2a. 
- Carrer Sèquia, número 53, 4t 2a. 
 
SEGON. Actualitzar l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions de 
l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’immoble que figura al seu full 
número 112.a.8, de conformitat amb l’article 102 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, en el sentit de modificar l’epígraf en el qual estan anotats els 
habitatges indicats al punt anterior, a l’efecte d’anotar-los en l’epígraf 
corresponent als béns patrimonials, atesa la desafectació al servei públic 
d’ensenyament que s’ha produït. 
 
TERCER.  Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, el president el sotmet 
directament a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
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5.3 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjuntes dels dictàmens inclosos en els 
punts 5.3.1, 5.3.2 i 5.3.3 de l'ordre del dia i que la votació es faci 
immediatament després de la seva lectura per part del secretari.    
 
5.3.1 PRORROGAR PER UN PERÍODE DE CINC ANYS, PRORROGABLES 

PER IGUAL PERÍODE DE TEMPS, DIVERSES CONCESSIONS DE DRET 
FUNERARI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 4 
d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les diferents sol.licituds de renovació de concessions de dret funerari 
temporal de 5 anys, pel mateix període de temps, i prorrogables. 
 
Atès el que es disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i 
Policia Mortuòria, que estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de 
dret funerari sobre nínxols, pel període de 5 anys més, mitjançant el pagament 
del cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per Delegació del Sr. Alcalde-President, 
conferida per mitjà de Decret de 20 de juliol de 1999, proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Prorrogar, per un període de cinc anys, prorrogables per igual període de 
temps, les concessions temporals de dret funerari a favor de les persones que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i Policia Mortuòria 
de l’Ajuntament de Manresa, amb aplicació del preu públic corresponent, a 
comptar des de la data d’inici de la pròrroga, i que consta a la relació adjunta.” 
 
5.3.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5 
ANYS PRORROGABLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 4 
d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament de Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret 
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc 
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del 
cànon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la 
d'inhumació. 
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El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 20 de juliol de 1999, proposa  al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de 5 anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i 
a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació 
esmentada." 
 
5.3.3 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 
ANYS PRORROGABLES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 4 
d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del 
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre 
parcel.les, nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 
anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el 
pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als 
deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 20 de juliol de 1999, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de 50 anys prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que 
consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització 
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal". 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, el president els sotmet 
directament a votació i s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents els 
dictàmens inclosos en els punts 5.3.1, 5.3.2 i 5.3.3 de l'ordre del dia.  
 
6. ÀREA D'HISENDA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA 
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L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 de l'ordre del dia. 
 
6.1.1 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA FUNDACIÓ CAIXA 

DE MANRESA I CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA 
QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES, PER A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLÓ 
ESCOLAR AL PATI DEL COL·LEGI OMS I DE PRAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 11 
d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol.licitud presentada pel Sr. Joan Vilalta Brú, en nom i representació 
de la Fundació Caixa Manresa, en la qual demana l'atorgament de beneficis 
fiscals en l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres per la construcció 
d'un pavelló escolar al Col.legi Oms i de Prat. 
 
Vist l'informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria. 
 
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, circumstància que caldrà justificar en l'expedient especialment 
instruït a l'efecte". 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana, 
segons el qual es considera que es reuneixen els requisits establerts a l'apartat 
4 de l'article 4-bis esmentat i es proposa la concessió d'una bonificació del 50% 
de la quota de l'impost per les obres de construcció d'un pavelló escolar al 
Col.legi Oms i de Prat, en base a les circumstàncies d'especial transcendència 
en l'àmbit social dels barris en què aquest es troba situat. 
 
Atès que es compleixen la resta de requisits  establerts a l'article 4-bis de 
l'ordenança reguladora de l'impost. 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Estimar la sol.licitud i concedir a la Fundació Caixa de Manresa una bonificació 
del 50% en la quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres, per 
les obres de construcció d'un pavelló escolar al pati del Col.legi Oms i de Prat 
(expedients OMA/005099 i ICB/004099), en base a la proposta del Serveis 
d'Acció Ciutadana." 
 
6.1.3 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95% DE 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 8 
d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
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"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: CARLES CABRE COMPTE, en representació del Sr. JOAN 
TORRAS VIGUÉ 
Expedient: OBM/0013999 – ICB/000061 
Descripció obres: Obres menors a la finca situada a la Plana de l’Om, 2 
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b) de 
l’article 4-bis, de l’ordenança reguladora de l’impost.  
 
Sol.licitant: ANTONI LOPEZ ROJAS, en representació de la Sra. ANGELS 
MORERA PEDREÑO 
Expedient: OBA/0011199 – ICB/000068 
Descripció obres: Distribució interior de pis i reforç de tribuna en façana 
posterior a la finca situada al C/. Vell de Santa Clara, 22 
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b) de 
l’article 4-bis, de l’ordenança reguladora de l’impost 
 

Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
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. 
 
Atès que les sol.licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol.licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió d’Hisenda i Administració proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció del acord següent : 
 
Estimar les sol.licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol.licitant: CARLES CABRE COMPTE, en representació del Sr. JOAN 
TORRAS VIGUÉ 
Expedient: OBM/0013999 – ICB/000061 
Descripció obres: Obres menors a la finca situada a la Plana de l’Om, 2 
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b) de 
l’article 4-bis, de l’ordenança reguladora de l’impost.  
 
Sol.licitant: ANTONI LOPEZ ROJAS, en representació de la Sra. ANGELS 
MORERA PEDREÑO 
Expedient: OMA/0011199 – ICB/000068 
Descripció obres: Distribució interior de pis i reforç de tribuna en façana 
posterior a la finca situada al C/. Vell de Santa Clara, 22 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b) de 
l’article 4-bis, de l’ordenança reguladora de l’impost" 

 
6.1.4 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % DE 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 8 
d'octubre de 1999 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:  JOSÉ BOIX DOMENECH, en representació del Sr. ROSENDO 
BOIX GÜEL 
Expedient: COM/0028299 - ICB/000063 
Descripció obres: Reparació de façanes, terrats a la finca situada al C/. 
Navarra, 14 
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: TALON GOMARIZ 
Expedient: COM/0028399 - ICB/000064 
Descripció obres: Treure les rajoles de la tribuna i pintar tota la façana, en la 
finca situada al C/. Collbaix, 14 
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: JOSEP TRULLÀS SERRA 
Expedient: COM/0028499 - ICB/000065 
Descripció obres: Repassar i pintar la façana al C/. Àngel Guimerà,9 
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: JOSÉ BOIX DOMENECH, en representació del Sr. ROSENDO 
BOIX GÜELL  
Expedient: COM/0028199 - ICB/000066 
Descripció obres: Reparació de façanes de l'edifici, situada al C/. Navarra, 
12 
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: LEONIDES TEJERO LORENCE 
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Expedient: COM/0028099 - ICB/000067 
Descripció obres: Pintar façana posterior a la finca situada al C/. Beat Juan 
Grande, 1. 
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: MIGUEL LOPEZ PEREZ, en representació de la COMUNITAT 
DE PROPIETARIS DEL C/. SAGRADA FAMILIA, 4 
Expedient: COM/0030099 - ICB/000069 
Descripció obres: Reparació de cinc balcons a la finca situada al C/.Sagrada 
Família, 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. 
 
Sol.licitant: MARTA HERRERO MARIA 
Expedient: COM/0024399 - ICB/000071 
Descripció obres: Pintar i estucar la façana a la finca del C/. Lleida, 9 
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: JOSEFINA CALVERAS TARDÀ 
Expedient: COM/0024899 - ICB/000072 
Descripció obres: Reparació de balcó existent i repassar la façana i teulada, 
a la finca situada al C/. Fonollar, 36 
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 pel Cap dels Serveis Financers. 
 
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. 
 
Atès que les sol.licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol.licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
Per tot això, proposo: 
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Estimar les sol.licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol.licitant:  JOSÉ BOIX DOMENECH, en representació del Sr. ROSENDO 
BOIX GÜEL 
Expedient: COM/0028299 - ICB/000063 
Descripció obres: Reparació de façanes, terrats a la finca situada al C/. 
Navarra, 14 
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: TALON GOMARIZ 
Expedient: COM/0028399 - ICB/000064 
Descripció obres: Treure les rajoles de la tribuna i pintar tota la façana, en la 
finca situada al C/. Collbaix, 14 
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: JOSEP TRULLÀS SERRA 
Expedient: COM/0028499 - ICB/000065 
Descripció obres: Repassar i pintar la façana al C/. Àngel Guimerà, 9 
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: JOSÉ BOIX DOMENECH, en representació del Sr. ROSENDO 
BOIX GÜELL  
Expedient: COM/0028199 - ICB/000066 
Descripció obres: Reparació de façanes de l'edifici, situada al C/. Navarra, 
12 
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: LEONIDES TEJERO LORENCE 
Expedient: COM/0028099 - ICB/000067 
Descripció obres: Pintar façana posterior a la finca situada al C/. Beat Juan 
Grande, 1. 
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: MIGUEL LOPEZ PEREZ, en representació de la COMUNITAT 
DE PROPIETARIS DEL C/. SAGRADA FAMILIA, 4 
Expedient: COM/0030099 - ICB/000069 
Descripció obres: Reparació de cinc balcons a la finca situada al C/.Sagrada 
Família, 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. 
 
Sol.licitant: MARTA HERRERO MARIA 
Expedient: COM/0024399 - ICB/000071 
Descripció obres: Pintar i estucar la façana a la finca del C/. Lleida, 9 
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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: JOSEFINA CALVERAS TARDÀ 
Expedient: COM/0024899 - ICB/000072 
Descripció obres: Reparació de balcó existent i repassar la façana i teulada, 
a la finca situada al C/. Fonollar, 36 
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." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe explica, respecte al dictamen número 6.1.1, que 
l'article 4-bis de les Ordenances fiscals de l'ICIO, disposa que gaudiran d'una 
bonificació de fins al 50 per 100 de la quota d'aquest impost, les obres 
d'especial transcendència en l'àmbit social. Aquesta circumstància s'haurà de 
justificar en un expedient.  
El Col.legi Oms i de Prat té la intenció de disposar d'un pavelló escolar al pati 
del centre, a fi d'oferir als alumnes espais idonis per a la seva educació física. 
Aquest Col.legi està situat en una zona en la qual hi ha mancances socials, 
com són els barris de les Escodines i de la Sagrada Família. S'estan mantenint 
contactes per part dels regidors d'Esports i d'Ensenyament de l'Ajuntament per 
possibilitar la signatura d'un conveni que reguli els aspectes socials fora de 
l'horari lectiu.  
Per tot això, es valora molt positivament la construcció d'aquest pavelló esportiu 
i per tant, es proposa estimar la sol.licitud i concedir a la Fundació Caixa de 
Manresa la bonificació del 50 per 100 en la quota de l'ICIO.  
Pel que fa als dictàmens número 6.1.3 i 6.1.4, cal dir que són similars als que 
s'han presentat en altres plens. El primer d'ells fa referència a l'estimació de les 
sol.licituds i la concessió de les bonificacions en l'ICIO del 95 per 100 de la 
quota, de dos interessats del barri antic, que són el senyor Joan Torras Vigué i 
la senyora Àngels Morera Pedreño. 
El segon d'ells, és el mateix cas, però amb la bonificació del 50 per 100 a vuit 
sol.licitants, per a la millora o rehabilitació de les façanes en sectors de la ciutat 
que no són el barri antic.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, pel que fa al pavelló del 
Col.legi Oms i de Prat, considera que l'Ajuntament ha de fer un esforç perquè el 
barri pugui disposar d'aquesta instal.lació. El centre ha manifestat des del 
primer moment la seva voluntat de deixar-ho obert al barri i creu que 
l'Ajuntament hauria d'ajudar al Col.legi a fer les gestions necessàries 
encaminades a aconseguir recursos d'altres Administracions, amb la finalitat 
que l'obra sigui més ben acabada i disposi de vestidors i de tot l'espai 
acondiciat de manera que sigui independent del funcionament de l'escola. 
Aquesta situació no es dóna actualment per la manca de vestidors.  
El GMCIU votarà afirmativament els tres dictàmens. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1, 6.1.3 i 
6.1.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
      
6.1.2 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES 

OBRES D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL 
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CARRER SANTA LLÚCIA, I APROVAR PROVISIONALMENT 
L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS ESMENTADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda del dia 8 d'octubre 
de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per acord de la Comissió de Govern del dia 19 d’abril de 1999 va aprovar-se 
inicialment el projecte d’obres d’adequació i millora de la urbanització del carrer 
Santa Llúcia. En no haver-se presentat reclamacions, el projecte va quedar 
aprovat definitivament amb efectes des del dia 31 de maig de 1999. 
 
És evident que aquesta obra comportarà un benefici especial i individualitzable 
per a tots els propietaris de les finques colindants amb el vial, les quals 
augmentaran de valor, per raó de la dotació de serveis i de la pavimentació de la 
via. 
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, disposa 
al seu article 28, en relació amb el 30.2.a), que l’obtenció pels propietaris 
d’immobles d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques constitueix el fet imposable de 
les contribucions especials. 
 
L’article 31 de la mateixa Llei estableix que la base imposable de les 
contribucions especials estarà constituïda, com a màxim, pel 90 % del cost que 
l’Entitat local suporti per la realització de les obres. 
 
Atès, doncs, que en les obres d’adequació i millora de la urbanització del C/. 
Santa Llúcia, es donen els requisits que originen l’exigència de contribucions 
especials, es proposa l’aprovació d’un expedient d’ordenació i imposició de 
contribucions especials per a la realització d’aquestes obres. 
 
Quant a la base imposable, es considera adequada la seva quantificació en el 50 
% del cost suportat pel municipi. 
 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Vist l'informe del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que consta a 
l’expedient. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció 
dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres 
d’adequació i millora de la urbanització del  C/. Santa Llúcia. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5 
inclusius, expressius de : 
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- La determinació del cost de les obres. 
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris. 
- Les bases de repartiment. 
- Les quotes assignades a cada contribuent. 

 
i que es resumeix a continuació : 
 
* Import del projecte d'execució d'obra  .............................. 9.995.331
* Cost de l'obra suportat pel municipi  ................................. 9.995.331
* Percentatge d'aplicació  ................................................... 50 %
* Base imposable  ............................................................. 4.997.666
* Suma dels mòduls de distribució  ...................................... 4.426
* Preu unitari dels mòduls1.129,1608  ................................ 1.129,1608
 (PTA/m2 de sostre)

 
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 

* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
* 1/3 a l'acabament de les obres. 

 
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de 
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats 
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que, tenint en compte que en les obres 
d'adequació i millora de la urbanització del carrer de Santa Llúcia es donen els 
requisits que originen l'exigència de contribucions especials, que l'import de les 
obres a realitzar és de 10 milions de pessetes i que l'aportació de l'Ajuntament 
de Manresa és del 50 per 100, òbviament, la base imposable queda en l'altre 
50 per 100 del cost, que serà de 5 milions de pessetes.  
Aquest import es distribuirà entre les finques afectades, segons un total de 
mòduls de 4.426 metres quadrats, proporcionalment als mòduls individuals que 
figuren a l'expedient i que, per agilitat, es poden donar per llegits.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril i l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril. 
 
L'alcalde disposa la lectura i el debat conjunts dels dictàmens inclosos en els 
punts 61.5 i 6.1.6 de l'ordre del dia així com l'esmena presentada pel GMCIU 
respecte al dictamen 6.1.5.  
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6.1.5 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ D'ORDENANCES 

FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPALS PER A 
L'EXERCICI DE L'ANY 2000. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 4 
d'octubre de 1999 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 2000. 
 
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal 
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2000. 
 
Atesos els informes econòmics emesos pel Cap dels Serveis Financers. 
 
El President de la Comissió 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 MECÀNICA  
 

IV.- DEUTE TRIBUTARI 
Article 5 
 
1.- Les  quotes de l'Impost seran les resultants de l'aplicació del quadre de tarifes següents: 
 
Potència i tipus Quota-pessetes
de vehicle 
  

a) Turismes: 
  

De menys de 8 cavalls fiscals  3.255
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 8.790
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals  18.555
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals  23.110
De 20 cavalls fiscals en endavant 28.885
  

b) Autobusos: 
  

De menys de 21 places  21.485
De 21 a 50 places  30.595
De més de 50 places 38.245
  

c) Camions : 
  

De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 10.905
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 21.485
De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 30.595
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 38.245
  

d) Tractors : 
  

De menys de 16 cavalls fiscals 4.555
De 16 a 25 cavalls fiscals 7.160
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De més de 25 cavalls fiscals 21.485
  

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica: 
  

De menys de 1.000 i més de 750 Kg. de càrrega útil 4.555
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 7.160
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 21.485
  

f) Altres vehicles : 
  

Ciclomotors 1.140
Motocicletes fins a 125 cc 1.085 1.140
Motocicletes de més de 125 fins 250 cc 1.955
Motocicletes de més de 250 fins 500 cc 3.905
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc 7.810
Motocicletes de més de 1.000 cc  15.625

 
2. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes seran les que es 

determinin amb caràcter general per l’administració de l’Estat. Si de cas hi manca, caldrà atenir-se a allò 
que disposa el Reglament de Vehicles respecte dels diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a 
més, les regles següents: 

 
Apartats a), b), c), d) i e) sense modificació. 

 
Apartat 3 sense modificació. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,  INSTAL.LACIONS I 
OBRES 
 

Base Imposable, Quota i Acreditament 
 

Article 4 
 
3. El tipus de gravamen serà del  DOS AMB SEIXANTA-U PER CENT (2,61 %). 
 
Apartats 1, 2 i 4 sense modificació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
IV.- Deute Tributari 
 
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: 
 

EPÍGRA
F 

 

TARIFA 
PESSETE

S 

 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 1.220 

 Per cada cara que excedeixi de dues 300 

 2.- De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments 640 

 3.- D'havers actius o passius 360 

 4.- Cèdules i certificats urbanístics:  
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 4.1 Cèdules urbanístiques de terrenys o edificis 2.275 

 4.2 Certificats d'aprofitament urbanístic 16.000 

 5.- Certificació de documents i informes dels serveis tècnics, sobre 
circumstàncies urbanístiques, obres o activitats industrials 8.000 

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

 a) Tarifa normal 21.125 

 b) Tarifa reduïda pels contribuents amb ingressos mensuals inferiors al salari 
mínim interprofessional 1.515 

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

a) Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal 6.135 

b) Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia Local  1.220 

 

8.- Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats, excepte 
certificats de dades del padró d'habitants 870 

 9.- Conservatori Professional de Música :  

 a) Expedició de certificacions acadèmiques 1.870 

1 b) Trasllat d'expedient acadèmic 915 

 CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES  

2 1.- Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors cadastrals, per 
cada finca o unitat urbana 840 

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

 a) Informes positius 840 

 b) Informes negatius 565 

 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 565 

 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 945 

 a.2) Finques i altes que requereixen de previ informe i valoració cadastral 1.880 

 b) Altres consultes 1.880 

5.- Reproduccions de plànols existents en el Pla General d'Ordenació Urbana i 
altres Plans Urbanístics, compulsats degudament pel Secretari General 4.215 

 

6.- Informes sobre plànols alineacions, replantejament o qualsevol altra 
circumstància urbanística 8.715 

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

Tipus A:  

 Documentació simplificada 3.235 

 Documentació completa 9.680 
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 Tipus B:   

 Documentació simplificada 6.470 

 Documentació completa 19.360 

 8.- Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs anteriors 460 

2 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 1.290 

 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 19.150 

 2.- Amidament de terrenys i/o solars  

 2.1.- Amidament de terrenys : 16 ptes./Ha., amb una tarifa mínima de 19.150 
pessetes.  

2.2.- Amidament de solars : 100 Ptes./m2., amb una tarifa mínima de 19.150 
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. 57.425 

 

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 38.300 

 3.3.- Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de projectes d'urbanització, 
per Ha o fracció 57.425 

 3.4.- Tramitació d'alteracions del Pla General i/o de normes complementàries 
de planejament proposades pels administrats 57.425 

 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 57.425 

 3.6.- Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat d'assenyalament 
d'alineacions i rasants, formulats pels administrats, per Ha o fracció 3.830 

5 3.7.- Tramitació de projectes d'urbanització redactats pels administrats 57.425 

 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 57.425 

 4.1.- Resolució de peticions de modificacions dels sistemes d'actuació fixats pel 
planejament a petició dels administrats 57.425 

 4.2.- Tramitació de projectes de compensació per al desenvolupament 
d'actuacions urbanístiques 57.425 
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 4.3.- Tramitació de projectes de reparcel.lació per a la normalització de finques 
presentats per administrats 57.425 

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

6 1.- Validació de poders i legitimació de personalitat 710 

2.- Informacions testificades 360 

3.- Reconeixement de la signatura 405 

 

4.- Diligències de confrontació de fotocòpies de documents, per cada diligència  510 

 5.- Consulta d'expedients administratius no sotmesos a informació pública, per 
dia, en horari d'oficines 900 

 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 1510 

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) 16.000 

 1.2 Informe sobre suficiència i idoneïtat del projecte (art. 30 RIIA) 8.000 

 
1.3. Informe sobre aspectes de competència municipal (art. 32.1 RIIA) 8.000 

 2. CONTROLS  

 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) 16.000 

 2.2 Informe municipal sobre aspectes de competència municipal en controls 
periòdics d’autoritzacions ambientals i llicències ambientals de l’annex II.1 de la 
LIIA 8.000 

 2.3 Controls periòdics dels tècnics municipals en les llicències ambientals dels 
annexos II.2 i A de la LIIA 8.000 

7 3. ALTRES ACTUACIONS  

 3.1. Informació prèvia sobre classificació (art. 20 OMAC) 8.000 

 3.2 Informació prèvia sobre compatibilitat global (art. 21 OMAC) 8.000 

 3.3. Informes emesos en casos de legalitzacions d’autoritzacions ambientals i 
llicències ambientals, per cada un 8.000 

 3.4 Acreditació d’entitats col.laboradores 8.000 
 
Es modifica l’epígraf 2.3 
S’afegeix  l’epígraf 7 
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 
 

III.- Deute Tributari 
 
Article 5 
 
     1.- El deute tributari serà el  que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

CONCEPTE TARIFA   
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PESSETE
S 

a) Placa de numeració 1.565 

b) Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament 3.130 

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  315 

 
Es suprimeix l’apartat b. Es renumeren els apartats c)  i d) que passen a ser b) i c). 
 
Apartat 2 sense modificació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS 
I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 

III.- Deute Tributari 
 
Article 5 
 
La quota  tributària serà la  que resulti  d'aplicar les tarifes següents:  
 

CONCEPTE TARIFA   
PESSETE

S 

1.- Concessió, expedició i registre de llicències 10.090 

2.- Us i explotació de la llicència, per cada llicència i any 9.770 

3.- Substitució de vehicles, per llicència 4.035 

4.- Tramitació i subrogació de llicències.   

 Inter vivos 20.180 

 Mortis causa 10.090 

 5.-    Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, per cada llicència i any  
1.010 

 
Si la vigència de la llicència fos inferior a un any, es liquidarà la part proporcional. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
REGULADORA DE L TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
  

IV.- Deute Tributari 
 
Article 6 
 
 1.- El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents : 
 
 
 

EPÍGRA
F 

 TARIFA 
PESSETE

S 

1 Grua Municipal :  
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   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 7.660 

 a partir de les 18 hores 8.955 

 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 3.830 

 a partir de les 18 hores 4.480 

 1.1.3 Serveis fora del nucli urbà. A les quantitats dels apartats anteriors s'hi 
afegirà per quilòmetre recorregut 66 

2 Estada al Dipòsit Municipal de vehicles :  

 - Primer dia o fracció 2.555 

2 - Altres dies, per dia o fracció 1.160 

3 Col.locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de vehicles, per 
cada servei 3.830 

 
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 
 

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  28 28 28 

 b) Quan la parcel.lació es refereixi a una 
superfície inferior a 2000 m2., la tarifa mínima 
serà de 56.000 ptes.    

 c) Llicències d'agrupació de finques en 
qualsevol cas 8.370 8.370 8.370 

II.- MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ 

2 Desmunts, excavació, explanació i terraplenat, 
per metre cúbic 46 38 30 
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3 Urbanització, pavimentació i enjardinament de 
terrenys i solars, per m2.de superfície afectada 59 44 35 

4 Neteja i desbrossament de parcel.les i solars, 
per m2. de superfície afectada 23 19 15 

 
EPIGRAF 

 

CONCEPTE TARIFA SEGONS LA CATEGORIA 
DELS CARRERS 
 

  
 

1a. 

 

2a. 
 

3a. 

III.- OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS 

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 162 131 109 

6 Distribucions i condicionaments interiors 
d'edificacions de nova planta, per m2. de 
superfície del local 147 121 97 

IV.- OBRES DE REFORMA I COMPLEMENTÀRIES 

7 Passatges subterranis en la via pública, per m3. 188 153 119 

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 188 153 119 

9 Construcció de tanques o closes i de murs de 
contenció de terres per metre lineal 744 595 477 

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 554 400 357 

12 Construcció o instal.lació de guals i reserves 
d'espai a la via pública, per metre lineal 3.720 2.975 2.375 

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 

744 595 477 

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

15 

a) En sòl urbà o urbanitzable 270 216 146 

15 b) En sòl no urbanitzable  107 85 55 
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16 Construcció o instal.lació de barraques 
provisionals d'obra, per m2.o fracció de 
superfície construïda 538 477 418 

17 Recalçar edificis, per m2.de superfície construïda 
de l'edifici 147 121 97 

18 Per cada forat de porta, balcó, finestra, vestíbul 
o escala, obert a parets mestres o murs que 
siguin de càrrega 7.440 5.950 4.770 

19 Aplacat de façanes amb materials diversos, per 
m2.  301 241 192 

20 Agençament, pintat i estucat de façanes, per m2.  147 121 97 

21 Col.locació, reparació o substitució de balcons, 
portes, finestres, reixes i altres elements 
similars, per unitat 2.385 1.925 1.435 

22 Col.locació, substitució i reparació de canals i 
baixants, per metre lineal 153 119 99 

23 Construcció de claraboies, per m2.  3.720 2.975 2.375 

24 Construcció, reparació i modificació de 
voladissos sortints, tancats i coberts, per m2.  744 595 477 

25 Construcció o instal.lació d'escales exteriors 
d'emergència i contra incendis, per cada planta 
de l'immoble 6.645 5.310 3.985 

26 Practicar, ampliar, reparar o tancar pous 
d'aigües, foses sèptiques i similars, per unitat 11.160 8.925 7.125 

27 Construcció de xemeneies, per unitat  8.545 7.695 5.975 

28 Altres obres de reparació o modificació de 
l'aspecte exterior d'edificis i instal.lacions 
existents, per m2. de superfície afectada 153 119 99 

V.- DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS 

29 Enderrocament total o parcial d'edificacions i 
construccions de tot tipus, per m2. de superfície 
enderrocada 113 94 72 

30 Enderrocament total o parcial de tanques i 
closes, per metre lineal 147 121 97 

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

 A) INSTAL⋅LACIONS INDUSTRIALS    

31 Receptors elèctrics, per cada Kw. de potència 
elèctrica instal⋅lada 385 385 385 

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 27 27 27 

33 Maquinària frigorífica per a climatització de 
locals, per cada frigoria x 10 27 27 27 
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34 Cambres frigorífiques de conservació o 
congelació, independentment de l'import que 
correspongui a la potència del motor, per cada 
m3.  385 385 385 

35 Forns de cocció de qualsevol capacitat 
funcionant amb combustibles sòlids, líquids o 
gasosos, per cada unitat 21.385 21.385 21.385 

36 Aparells o estris no relacionats en epígrafs 
anteriors, per cada unitat 385 385 385 

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 

385 385 385 

38 Aparells elevadors i grues d'obres, per cada 
unitat 21.385 21.385 21.385 

39 Instal⋅lació de bàscules, per cada unitat 21.385 21.385 21.385 

40 Xemeneies independents, d'ús exclusiu per a 
l'activitat per cada unitat 21.385 21.385 21.385 

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 19.925 19.925 19.925 

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.    

 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) 5.580 4.450 3.575 

44 Instal⋅lació o substitució de tanques i cartelleres 
per a exhibicions publicitàries de tot tipus, per 
m2. o fracció de superfície 7.970 6.645 5.310 

45 Construcció d'aparadors, per m2. o fracció de 
superfície d'exposició 6.545 5.235 4.190 

46 Construcció d'aparadors en vestíbuls interiors, 
per m2. o  fracció de superfície d'exposició 1.995 1.590 1.200 

47 Col⋅locació, instal⋅lació i construcció de veles, 
tendals, marquesines, reixes de protecció i altres 
elements similars, per m2. o fracció de superfície 5.580 4.450 3.575 

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.    
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50 Instal⋅lació de màquines automàtiques de tot 
tipus, adossades o fixes a la façana, per unitat 11.955 11.955 11.955 

51 Construcció, instal⋅lació o reparació de 
barraques i quioscs, per a exposició i venda, per 
m2. o fracció 330 266 232 

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 181 181 181 

b) De més de 100 mm. de secció exterior 949 949 949 

2.- Conduccions elèctriques:    

 

a) De baixa tensió     

 1.- Fins a 150 mm. de diàmetre 241 241 241 

 2.- De més de 150 mm. de  diàmetre 287 287 287 

 b) De mitja i alta tensió per a tot tipus de 
diàmetre 837 837 837 

53 Instal⋅lació de clavegueram, per metre lineal :    

 a) Fins a 50 cm. de diàmetre 929 929 929 

 b) De més de 50 cm. de diàmetre 996 996 996 

54 Instal⋅lacions de línies aèries, per metre lineal 241 241 241 

55 Obertura de cates, per unitat 6.645 6.645 6.645 

56 A) Instal⋅lació d'arquetes de registre, pous, 
caixes de connexió, caixes generals de 
protecció, armaris de distribució urbana i 
similars, per unitat 18.130 18.130 18.130 

 B) Instal⋅lació de transformadors elèctrics:    

a) Fins a 200 Kw 49.600 49.600 49.600  

b) De més de 200 Kw 77.035 77.035 77.035 

57 Instal⋅lació d'elements de mobiliari urbà, per m2. 
o fracció 6.645 6.645 6.645 

58 Pals de ferro, fusta o formigó a la via pública, per 
cada un 86.335 66.405 53.125 

59 Torres metàl⋅liques o similars, per a suport de 
línies elèctriques, aèries, situades a la via 
pública, per cada una 112.900 86.335 69.070 

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



 64

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

 a) Ús residencial 162 132 109 

 b) Ús industrial, comercial o de serveis 99 80 66 

60 c) Aparcaments d'ús exclusiu dels propietaris 80 66 53 

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

 a) A ús residencial 240 192 142 

 b) A ús industrial 147 121 97 

c) A ús comercial 188 153 119  

d) A despatxos, oficines i altres serveis 301 241 192 

 e) A equipament cultural, esportiu o recreatiu, 
sense finalitat de lucre, per llicència 2.385 2.385 2.385 

62 Ús de la volada sobre edificacions i instal⋅lacions 
de tota mena, per m2. o fracció 223 223 223 

IX.- CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL 

63 Construcció de panteons, capelles, hipogeus i 
altres sepultures, per m2. de superfície 478 478 478 

X.- ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 

64 Tala d'arbres integrats en arbreda, per unitat:    

 a) En sòl urbà o urbanitzable 213 213 213 

 b) En sòl no urbanitzable 57 57 57 

65 Assenyalament d'alineacions i rasants :    
EPIGRAF 

CONCEPTE TARIFA SEGONS LA CATEGORIA 
DELS CARRERS 

  1a. 2a. 3a. 

65 a) En una direcció 7.135 7.135 7.135 

 b) Per cada direcció de més 2.385 2.385 2.385 
 

 
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.  19.920 PTA 
b) b) Obres i instal.lacions que no requereixin projecte     6.645 PTA. 
 
Apartats 2,3,5,6, 7 i 8 sense modificació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 
Article  8 
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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 : 
 

EPÍGRAF 

 

TARIFA 

PESSETE
S 

1 Llicències d'establiments i activitats de caràcter permanent:  

 El DOS-CENTS DIVUIT PER CENT (218 %) 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 

1 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 

 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 

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. 
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Per m2. de superfície i dia 56
Circs i altres instal·lacions desmuntables on se celebrin espectacles o 
representacions, amb una superfície : 

Igual o inferior als 4000 m2., per dia 12.485

 

Superior als 4000 m2, per dia 15.605
 
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 : 
4 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  593.930

 
 

 
b) Institucions financeres de l'Agrupació 81 de les tarifes de l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques, la tarifa mínima serà  712.715

 
4.2 Segons la situació de l'establiment : 

 
a) Carrers de primera categoria 94.425

 
b) Carrers de segona categoria 62.955

c) Carrers de tercera categoria 37.770
 
 

 
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 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 modificació de llicències  

 
25.000

 
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. 
 
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  6.645

 
8 

excepte per a les activitats enumerades a l'epígraf 5 anterior, en que la 
tarifa mínima serà de  19.920
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S’afegeix un nou epígraf 6 
 
L’anterior epígraf 6 es modifica i es desglossa en els epígraf 7 i 8 
 
2.- En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2000, 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 2'14 %.  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 
REGULADORA 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 : 
 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

1 Receptors elèctrics.  

 Per cada Kw. de potència elèctrica instal.lada 162 

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 18 

 2.- Maquinària frigorífica per a climatització de locals, per 
cada frigoria x 10.000 18 

 3.- Cambres de conservació o congelació, per cada m3. .... 162 

 4.- Forns de cocció de qualsevol capacitat funcionant amb 
combustibles sòlids, líquids o gasosos, per cada unitat 7.330 

 5.- Aparells i estris no inclosos en apartats anteriors, per 
cada unitat 162 

3 Dipòsits per a matèries sòlides, líquides o gasoses, de 
superfície o enterrats, per cada m3.  162 

(independentment de la potència en Kw.).  

1.- Aparells elevadors, per cada unitat 7.330 

4 

2.- Instal.lació de bàscules, per cada unitat 7.330 

5 Xemeneies independents, d'ús exclusiu per a l'activitat, 
per cada unitat 7.330 

6 Inspecció de vehicles, per cada cavall fiscal 384 

7 Inspecció de motocicletes i ciclomotors, per c.c. 17 
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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: 
 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

1 Habitatges ocupats:  

 1.1 Carrers 1a. categoria 7.280 

 1.2 Carrers 2a. categoria 5.080 

 1.3 Carrers 3a. categoria 3.525 

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

 2.1 Carrers 1a. categoria 3.640 

 2.2 Carrers 2a. categoria 2.540 

 2.3 Carrers 3a. categoria 1.765 

3 Parades fixes de venda a la via pública 5.455 

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 amb una 
superfície útil superior a 45 m2.. 5.455 

5 Oficines, despatxos professionals fins a 3 empleats; 
centres oficials, religiosos o eclesiàstics; entitats culturals 
o esportives i benèfiques, sense local d'espectacle 9.270 

6 Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a 
tres empleats; entitats culturals, esportives o benèfiques 
amb local d'espectacle 18.355 

 
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; 
centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats 
culturals, esportives i autoescoles, amb un cens no 
superior a 50 alumnes/any 27.290 

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; centres 
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, 
esportives i autoescoles, amb un cens de 51 a 100 
alumnes/any 45.070 

 
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 autoescoles, amb un cens 
de 101 a 400 alumnes/any 72.400 
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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 autoescoles amb un cens superior a 400 
alumnes/any 135.030 

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.. 1.710 

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

 a) Per desplaçament 4.655 

 b) Per m3. de recollida 3.160 

 
Es modifiquen els epígrafs 4 i 11 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 
REGULADORA  DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

IV.- Base de gravamen i Deute tributari 
 
Article 6 
 
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

1 Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:  

 1.1 Nínxols unitaris   

 1.1.1 Files primera i segona 2.825 

 1.1.2 Files tercera i quarta 2.275 

 1.1.3 Files cinquena i sisena 1.900 

1.2 Nínxols dobles :   

1.2.1 Files primera i segona 5.600 

1.2.2 Files segona i tercera 5.100  

 1.3 D'altres sepultures 16.800 

2 Trasllat de restes 5.900 

Tancament de sepultures :  
3.1 Nínxols  
3.1.1  De nínxols unitaris 2.625 
3.1.2 De nínxols dobles 5.250 
3.2 D'altres sepultures 6.375 

3 

3.3 D’urnes cineràries 1.525 

4 Col.locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus o 
capelles, col.locar llosa  
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 4.1 De nínxols unitaris 2.850 

 4.2 De nínxols dobles 5.600 

 4.3 Hipogeus o capelles 5.600 

 4.4 Panteons, per nínxol 2.850 

 4.5 Columbaris 5.600 

 4.6 Urnes cineràries 1.525 

5 Inscripcions, per cada una 1.125 

6 Decoració de sepultures 10.300 

7 Reducció de restes i neteja general de sepultures 3.375 

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 2.800 

8.1.2  De nínxols dobles 5.600 

8.1.3 Urnes cineràries 1.525 

8.2 Col.locar marc  

8.2.1 De nínxols unitaris 2.800 

8.2.2 De nínxols dobles 5.600 

8 

8.2.3 Urnes cineràries 1.525 

9 Subministrament de fluid elèctric , per sepultura i any   1.150 

10 Cadàvers en dipòsit :  

 10.1 Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 
24 hores o fracció 5.000 

 10.2 Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 
hores o fracció 1.375 

Trasllat de cadàvers o restes mortals :  11 

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

 11.1.1 Entrada de cadàver o restes mortals 7.100 

 11.1.2 Entrada de cendres, preu per 1 cadàver o restes 4.100 

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

 11.2.1 Sortida de cadàvers o restes mortals 7.100 

 11.2.2 Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes 4.100 

 11.3 Embalsamar cadàvers 14.225 

 11.4 Tècniques de conservació 7.250 

Drets d'enterrament :  

12.1 Classe quarta 1.375 

12.2 Classe tercera 2.750 

12 

12.3 Classe segona 6.850 
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 12.4 Classe primera  13.625 

 12.5 Classe de luxe 21.900 

D'altres serveis :  13 

13.1 Expedició de títols de concessió de drets funeraris, 
per cada títol 975 

 13.2 Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de 
sepultures, amb publicació d'anuncis oficials, per sepultura 3.300 

 13.3 Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de 
concessió de drets funeraris, per cada una 3.550 

 

Es desglossa l'epígraf 3.1 en els epígrafs 3.1.1 i 3.1.2. 

S’afegeix l’epígraf 3.3 

Es desglossa l’epígraf 4 en els epígrafs 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 

Es desglossa l’epígraf 8 i es creen els subepígrafs 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.2 i 8.2.3 

Es desglossa l'epígraf 11.1 en els subepígrafs 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1 i 11.2.2 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

IV.- Quota tributària 
 
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-QUATRE  (1'44).  

 
2.-  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 1'41. 
 
Apartat 2 sense modificació. 
 
CLASSIFICACIÓ DE CARRERS, TRAMS DE CARRER O ZONES 
PARTICULARITZADES, PER CATEGORIES, ALS EFECTES D’APLICACIÓ DE 
L’ÍNDEX DE SITUACIÓ (Art. 10.1 de l’ordenança fiscal) 
 
• Es modifiquen els trams de carrer següents: 
 

CA del BORN / SANT DOMENECH – CANAL (ESQUERRA) 1a 
CA NOU / METGE PLANAS – MURALLA (DRETA) 1a 
CA ÀNGEL GUIMERÀ / PS PERE III – ANTIGA VIA FFCC (DRETA) 1a 
CA MURALLA SANT FRANCESC / ERA D’EN COMA – M.S.DOMENEC (ESQUERRA) 4a 
PL BAGES / PICA D’ESTATS – BARCELONA (DRETA) 6a 
AV BASES DE MANRESA / FONT DEL GAT – FINAL S.U. 6a 
CA COS / MAGRANER – N.32 (DRETA) 6a 
CA COS / PL VALLDAURA – MAGRANER (DRETA) 6a 
CA MURALLA SANT FRANCES / S.FRANCESC – TRAV. BARRERES (DRETA) 6a 
CA SANT CRISTÒFOL / TRIETA – A. MONTAGUT (DRETA)  6a 
CA SANT CRISTÒFOL / A. MONTAGUT – VILADORDIS (DRETA) 6a 
 
Que passen a ser: 
 
CA del BORN / SANT DOMENECH – PLANA DE L’OM 1a 
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CA NOU / PLANA DE L’OM – MURALLA (DRETA) 1a 
CA ÀNGEL GUIMERÀ / PS PERE III – BARCELONA (DRETA) 1a 
CA MURALLA SANT FRANCESC / CA COS A N. 34 (DRETA) 4a 
PL BAGES 6a 
AV BASES DE MANRESA / FONT DEL GAT – CRA SANTPEDOR 6a 
CA COS / PL VALLDAURA –n. 32 (DRETA) 6a 
CA MURALLA SANT FRANCESC / S.FRANCESC – PL. VALLDAURA 6a 
CA SANT CRISTÒFOL / TRIETA – VILADORDIS  6a 
 

• Es modifiquen les categories de carrer següents: 
 
CA CARRASCO I FORMIGUERA 3a 
CA SANT CRISTÒFOL / CRA VIC – CA TRIETA (ESQUERRA) 6a 
CA SANT JOAN D’EN COLL – PR 7a 
CA DE SANT JOAN 7a 
 

• S’afegeixen els trams següents: 
 
CA ALVAR AALTO / COMERCIAL 1a 
AV PAÏSOS CATALANS 1a 
DISSEMINAT TRULLOLS/ZONA TERCIÀRIA 1a 
CR CARDONA / DOS DE MAIG – CAPITÀ CORTÉS (DRETA) 6a 
CR CARDONA / DOS DE MAIG – FRANCESC MORAGUES (ESQUERRA) 6a 
CA COS/ CA LLUM – CA BRUC (ESQUERRA) 6a 
CA SANT CRISTÒFOL / CR VIC – SANT JOAN D’EN COLL (DRETA) 6a 
CR VIC / SANT CRISTÒFOL – PONT DE FERRO (DRETA) 6a 
CR VIC / INDÚSTRIA – PONT DE FERRO (ESPQUERRA) 6a 
 

• Es suprimeixen els trams següents: 
 
CA MURALLA SANT DOMÈNEC / COS – ERA D’EN COMA (DRETA) 6a 
AV BASES DE MANRESA / BARCELONA – SANT JOSEP (DRETA) 6a 
CA MURALLA SANT FRANCESC / CA BARRERES – PL VALLDAURA 6a 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE CONTROL I REGULARITZACIÓ DE 
L’ABOCAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
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 : 
 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

1 Permís d'abocament per cabals no superiors a 300 m3./dia 17.900 

2 Permís d'abocament per cabals superiors a 300 m3./dia 29.840 

3 Inspecció facultativa de l'activitat amb comprovació dintre de 
la claveguera de les anomalies, connexions i abocaments 
residuals a la xarxa 26.260 

4 Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la xarxa o 
per infraccions dels abocaments, sempre que es verifiqui 
l'anomalia o infracció 5.970 

5 Peritatge sobre funcionament i comprovació de la qualitat 
dels afluents residuals de pretractaments o mesures 
correctives 22.675 

 
 
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. 
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Apartat 2 sense modificació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA 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 2 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aprofitament especial o utilització privativa del domini públic 
municipal derivat de  la seva ocupació amb : 
  
c) Parades i instal·lacions desmuntables per a la venda d’articles de tota mena, d’espectacles, atraccions, 

jocs i altres indústries de carrer de tota mena, situades al domini públic o instal·lacions municipals amb 
motiu de fires i festes tradicionals. 

 
e) Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de venda ambulant, situats en solars o espais 

oberts del domini públic degudament delimitats, regulats pel RDL 1/1993, de 9 de març, amb dret a 
instal·lació en dates variables autoritzades. 

 
Apartats a), b), d), f), g), h) i i) sense modificació. 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRAF 
 

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 5.150 

 1.2 Per cada parada de més de dos m2., per m2. i any 3.355 

 1.3 Per cada parada fixa per a la venda de planter, per m2. i any 4.285 

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 7.995 

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 

3.1 Tarifa mínima 750 

 3.2 A més, per m2. o fracció 51 

 3.3 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions, fins a 4000 m2. de superfície, per 
dia 12.485 

 3.4 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions de superfície superior als 4000 
m2., per dia 15.605 

4 Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no 
siguin objecte de concessió administrativa per no suposar 
alteració o transformació del domini públic.  

 4.1 Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, 
per m2. o fracció de superfície ocupada i dia :  
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 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, Ctra. de Vic (fins al 
C/. Sant Joan Bta. de la Salle) i Ctra. de Cardona (fins a C/. Bruc)  590 

4 b) Carrers de 1ra. categoria (segons classificació fiscal de carrers 
II) 445 

 c) Carrers de 2na. i 3ra. categoria(segons classificació fiscal 
carrers II) 225 

 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 45 

 b) Carrers de 1a. categoria 30 

 c) Carrers de 2a. i 3a. categoria 23 

 4.3 Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat 2.230 

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 

5.1 Carrers de categoria especial  

5.1.1 Parades fins a 2 m2. de superfície 7.915  

5.1.2 Parades de més de 2 m2. de superfície, per m2. o fracció 3.960 

 5.2 Carrers de 1a. categoria  

 5.2.1 Parades fins a 2 m2. de superfície 5.940 

 5.2.2 Parades de més de 2 m2. de superfície, per m2. o fracció 2.970 

 5.3 Carrers de 2a. i 3a. categoria  

 5.3.1 Parades fins a 2 m2. de superfície 3.960 

 5.3.2 Parades de més de 2 m2. de superfície, per m2. o fracció 1.980 

6 Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia 24.775 

7 Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del 
municipi, per vehicle i any 24.775 

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 7.420 

 b) Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i culturals 
sense ànim de lucre 745 

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 475 

 
Article 11 
 
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de reposició següents : 
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 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  ………………………………………………………….........  3.465 PTA. 

 
 Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari o 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 sòl o volada del domini públic amb tanques, bastides o instal⋅lacions semblants. 
 
b) L'ocupació del domini públic amb: 
  
 1. Runes, terres, sorres, materials de construcció, llenya i altres materials de qualsevol tipus. 
 2. Puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de suport per calçar edificis. 
 3. Grues d'obres i instal⋅lacions semblants. 
 4. 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. 

 
c) L'ocupació de la volada del domini públic amb grues d'obres i d'altres instal⋅lacions semblants, situades 

dins de terrenys de propietat privada. 
 
Article 5 
 
1. La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRAF  TARIFA 
PESSETES 

1 Ocupació del domini públic amb runes, terres, sorres, materials 
de construcció, llenya i altres materials de qualsevol tipus, per m2. 
de superfície ocupada o fracció i dia 

 
 
 

46 

2 2.1 Ocupació del sòl o volada del domini públic amb tanques, 
bastides o instal·lacions semblants, per m2. o fracció al mes 

 
 

580 

 2.2 Ocupació del sòl o volada del domini públic amb tanques, 
bastides o instal·lacions semblants, per m2. o fracció al dia 

 
 

32 

3 

 

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 

 
 

1.930 
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 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  

 
 

84 

4 4.1 Ocupació del sòl del domini públic amb grues d'obres i  
instal·lacions semblants, per m2. o fracció al mes  

 
 

775 

 4.2  Ocupació del sòl del domini públic amb grues d'obres i  
instal·lacions semblants, per m2. o fracció al dia  

 
 

37 
 

5 5.1 Ocupació de la volada del domini públic amb grues d'obres i 
d'altres instal·lacions semblants, situades dins de terrenys de 
propietat privada, per metre lineal o fracció de volada al mes 

 
 
 

615 

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

 
 
 

32 

6 Ocupació del domini públic per mitjà de contenidors i altres 
elements 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, per dia : 

 

 6.1 Carrers de 1a. categoria 1.020 

 6.2 Carrers de 2a. categoria 815 

 6.3 Carrers de 3a. categoria 690 

7 Tarifa mínima a aplicar per cada acte d'ocupació del domini públic 
municipal 

 
2.320 

8 Contenidors no metàl·lics d'un metre cúbic de capacitat, per dia  
305 

 
 Es modifica l’epígraf 8 
 Apartat 2 sense modificació 
 

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 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRAF  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: 

 



 77

 a) Carrers de 1a. categoria 5.930 

 b) Carrers de 2a. categoria 5.050 

 c) Carrers de 3a. categoria 4.175 

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

 

 a) Carrers de 1a. categoria 3.705 

 b) Carrers de 2a. categoria 3.155 

 c) Carrers de 3a. categoria 2.610 

 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 2.780 

 b) Carrers de 2a. categoria 2.365 

 c) Carrers de 3a. categoria 1.955 

 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: 

 

1 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 

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 26.100 

2 

b) Carrers de 2a. categoria 21.745 

 c) Carrers de 3a. categoria 17.380 

 2.2 Reserves permanents entre quatre i vuit hores :  

 a) Carrers de 1a. categoria 15.375 

 b) Carrers de 2a. categoria 13.090 

 c) Carrers de 3a. categoria  10.800 

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

 

 a) Carrers de 1a. categoria  8.255 

 b) Carrers de 2a. categoria 7.025 

 c) Carrers de 3a. categoria 5.815 
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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 400 

4 b) Carrers de 2a. categoria 325 

 c) Carrers de 3a. categoria 280 

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 : 

 

5 Fins a 2 hores 0,25 

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  

 
2.480 

 
S’afegeixen els epígrafs 1.2 i 1.3, i l’antic epígraf 1.2 passa a ser l’1.4 
 
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 
 
Article 5  
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

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

 a) Per cada taula 210 

 b) Per cada cadira 39 

2 Aprofitaments temporals autoritzats per períodes mensuals, 
per mes :  

 a) Per cada taula 1.015 

 b) Per cada cadira 275 

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

a) Per taula amb quatre cadires 3.575  

b) Per cada cadira 1.245 
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4 Taulats, empostissats i tribunes, per m2. de superfície 
ocupada i dia 68 

5 Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del 
domini públic municipal amb els elements assenyalats als 
epígrafs anteriors 2.340 

 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 

 
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 5 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRAF 
 

TARIFA
PESSETES

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

 1.1 Carrers de 1a. categoria 6.275

 1.2 Carrers de 2a. categoria 3.140

 1.3 Carrers de 3a. categoria 1.570

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 15.690
 

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 11.730 
2.- Vorera de formigó 23.460 
3.- Vorera de llosetes 28.240 
4.- Paviment aglomerat asfàltic 31.375 
5.- Paviment de formigó 25.100 
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6.- Paviment de llambordes 28.240 
7.- Paviment de pedra natural 39.105 
8.- Paviment de pedra artificial 31.375 

 
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 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRAF 
 

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 370 

1 1.2 Tarifa mínima, per cada element i any 1.480 

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 2.685 

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 2.860 

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 69 

 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.  

 5.1 Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini 
públic objecte d'aprofitament i any 1.480 

 5.2 Tarifa mínima per cada element i any 3.735 

Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia :  6 

a) Activitats promogudes per entitats culturals, esportives i 
socials, sense ànim de lucre 61 
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 b) Activitats econòmiques i altres 605 

 
 
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 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

1 Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any 58 

2 Per metre lineal o fracció de canonada subterrània 
destinada a la conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any 69 

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 580 

4 Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any 24.255 

5 Aparells recreatius o de venda automàtica accionats per 
monedes, per unitat a l'any 24.255 

6 Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a 
l'any  11.620 

7 Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any 595 

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  7.685 

 b) carrers de 2a. categoria 3.885 

 c) carrers de 3a. categoria 1.545 

 
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 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 
EPÍGRAF TARIFA  

PESSETES 
1 Per m3. o fracció d'extracció de sorra 68 
2 Per m3. o fracció d'extracció de grava o pedra 84 
3 Per m3. o fracció d'extracció d'altres materials 68 
4 Tarifa mínima per cada acte d'extracció 5.220 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I 
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

1 Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per 
a la construcció de sepultures, per pam quadrat 1.500 

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.   

 2.1.1 Nínxols de cantonada  

 2.1.1.1 Nínxols de primera filera dobles 41.500 

 2.1.1.2 Nínxols de primera filera 20.750 

 2.1.1.3 Nínxols de segona filera 20.300 

2.1.1.4 Nínxols de tercera filera 17.850  

2.1.1.5 Nínxols de quarta filera 10.400 

 2.1.1.6 Nínxols de cinquena filera 6.250 

2.1.2 Nínxols de columna   

2.1.2.1 Nínxols de primera filera-dobles 37.500 

 2.1.2.2 Nínxols de primera filera 19.000 

 2.1.2.3 Nínxols de segona filera 18.650 

 2.1.2.4 Nínxols de tercera filera 16.200 

 2.1.2.5 Nínxols de quarta filera 9.400 

 2.1.2.6 Nínxols de cinquena filera 5.700 

 2.1.3 Nínxols normals  

 2.1.3.1 Nínxols de primera filera dobles 34.500 

 2.1.3.2 Nínxols de primera filera 17.200 

 2.1.3.3 Nínxols de segona filera 17.000 

 2.1.3.4 Nínxols de tercera filera 14.800 

2 2.1.3.5 Nínxols de quarta filera 8.600 

 2.1.3.6 Nínxols de cinquena filera 5.175 

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

 2.2.1 Nínxols de primera filera 24.400 

 2.2.2 Nínxols de segona filera 22.000 

 2.2.3 Nínxols de tercera filera 18.250 

 2.2.4 Nínxols de quarta filera 15.850 

 2.2.5 Nínxols de cinquena filera 12.200 
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 2.3 Urnes cineràries de la Secció Verge de Montserrat B 
   

 2.3.1 De primera filera 9.700 

 2.3.2 De segona filera 8.750 

 2.3.3 De tercera filera 7.300 

 2.4 Secció Verge del Carme  

 2.4.1 Nínxols de primera filera 15.000 

 2.4.2 Nínxols de segona filera 16.700 

 2.4.3 Nínxols de tercera filera 12.500 

2.4.4 Nínxols de quarta filera 10.880  

2.4.5 Nínxols de cinquena filera 8.350 

2.5 Secció Verge de Núria   

2.5.1 Nínxols de primera filera 15.150 

 2.5.2 Nínxols de segona filera 13.600 

 2.5.3 Nínxols de tercera filera 11.250 

 2.5.4 Nínxols de quarta filera 9.800 

 2.5.5 Nínxols de cinquena filera 7.550 

 2.6 Secció Sant Pau   

 2.6.1 Nínxols de primera filera 9.800 

 2.6.2 Nínxols de segona filera 14.200 

 2.6.3 Nínxols de tercera filera   12.250 

 2.6.4 Nínxols de quarta filera 7.400 

 2.6.5 Nínxols de cinquena filera 4.275 

 2.6.6 Nínxols de sisena filera 2.450 

2 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 3.700  

2.7.2 Nínxols de segona filera 3.600 

 2.7.3 Nínxols de tercera filera 3.475 

 2.7.4 Nínxols de quarta filera 3.375 

 2.7.5 Nínxols de cinquena filera 3.250 

 2.7.6 Nínxols de sisena filera 3.150 

 2.8 Altres nínxols 4.050 

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 122.000 

 3.1.2 Nínxols de segona filera 176.000 

 3.1.3 Nínxols de tercera filera 153.000 
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 3.1.4 Nínxols de quarta filera 92.000 

 3.1.5 Nínxols de cinquena filera 53.750 

3.1.6 Nínxols de sisena filera 30.750  

3.2 Secció Verge de l'Alba.  

 3.2.1 Nínxols de cantonada :  

3.2.1.1 Dobles, filera 1a. 515.000  

3.2.1.2 Filera 1a. simples 260.000 

 3.2.1.3 Filera 2a. simples 255.000 

 3.2.1.4 Filera 3a. simples 222.000 

 3.2.1.5 Filera 4a. simples 130.000 

 3.2.1.6 Filera 5a. simples 77.500 

 3.2.2 Nínxols de columna:  

 3.2.2.1 Filera 1a. dobles 470.000 

 3.2.2.2 Filera 1a. simples 235.000 

 3.2.2.3 Filera 2a. simples 232.000 

 3.2.2.4 Filera 3a. simples 201.000 

 3.2.2.5 Filera 4a. simples 117.000 

3 3.2.2.6 Filera 5a. simples 71.000 

 3.2.3 Nínxols normals :  

3.2.3.1 Dobles, filera 1a. 430.000 

3.2.3.2 Filera 1a. simples 215.000 

 

3.2.3.3 Filera 2a. simples 212.000 

 3.2.3.4 Filera 3a. simples 183.000 

 3.2.3.5 Filera 4a. simples 107.000 

 3.2.3.6 Filera 5a. simples 64.000 

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

 3.3.1 Nínxols de primera filera 305.000 

 3.3.2 Nínxols de segona filera 273.000 

 3.3.3 Nínxols de tercera filera 227.500 

 3.3.4 Nínxols de quarta filera 197.500 

 3.3.5 Nínxols de cinquena filera (V. Montserrat) 152.000 

 3.4 Secció Verge de Núria  

 3.4.1 Nínxols de primera filera 188.000 

3.4.2 Nínxols de segona filera 169.000  

3.4.3 Nínxols de tercera filera 141.000 

 3.4.4 Nínxols de quarta filera 122.000 

 3.4.5 Nínxols de cinquena filera  94.500 
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3.5 Urnes cineràries Verge de Montserrat B   

3.5.1 De primera filera 122.500 

 3.5.2 De segona filera 110.300 

 3.5.3 De tercera filera   91.600 

 3.6 Secció Verge del Carme  

 3.6.1 Nínxols de primera filera 187.900 

 3.6.2 Nínxols de segona filera 208.900 

 3.6.3 Nínxols de tercera filera 156.750 

 3.6.4 Nínxols de quarta filera 136.000 

 3.6.5 Nínxols de cinquena filera 104.850 

 3.7 Seccions de Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant 
Ramon, Sant Jaume i Sant Carles 51.915 

3 3.8 Altres nínxols 51.915 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT 
ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS 
 
Article 4 
 
3. Tindran dret a la tarifa especial o reduïda o a la cessió gratuïta dels locals i sales municipals de qualsevol 

tipus, les entitats que tinguin signat un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament que així ho especifiqui. 
 
Apartats 1,2 i 4 sense modificació. 
 
Article 5  
 
1. La tarifa a aplicar serà la següent: 

 

EPÍGRA
F  

TARIFA 
PESSETES 

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

 1.1 Tarifa normal amb servei de so i il·luminació 45.000 

 1.2 Tarifa especial amb servei de so i il·luminació  28.500 

 1.3 Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació 16.000 

1 1.4 Tarifa reduïda amb servei de so, per a sessions 
cinematogràfiques 11.000 

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

 2.1 Tarifa normal 9.500 

3 Teatre Conservatori, per acte o sessió :  

 3.1 Tarifa normal amb servei de so i il·luminació 77.000 

 3.2 Tarifa especial amb servei de so i il·luminació 51.000 

 3.3 Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació 25.500 

4 Pavelló del Pujolet :  
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 4.1 Tarifa normal, per hora : (activitats puntuals)  

 4.1.1 Tota la pista :  

 a) Amb llum 3.150 

 b) Sense llum 2.350 

 4.1.2  1/3 de la pista :  

4 a) Amb llum 1.950 

 b) Sense llum 1.000 

 4.2 Tarifa reduïda, per hora : (activitats temporada)  

4.2.1 Tota la pista :  

a) Amb llum 2.150 

 

b) Sense llum 1.375 

4.2.2  1/3 de la pista :   

a) Amb llum 1.075 

 b) Sense llum 575 

 4.3 Tarifa especial, per hora : (centres ensenyament)  

 4.3.1 Tota la pista :  

 a) Amb llum 1.575 

 b) Sense llum GRATUÏT 

 4.3.2  1/3 de la pista :  

 a) Amb llum 875 

 b) Sense llum GRATUÏT 

4.4 Utilització de tot l'espai, per activitats o manifestacions 
esportives de caràcter lucratiu, per sessió diària 80.000 

 

4.5 Utilització de tot l'espai, per espectacles o activitats lucratives, 
no esportives, per sessió diària 203.000 

4.6 Utilització de tot el Pavelló per activitats esportives no 
lucratives, per sessió diària 31.550 

 

4.7 Utilització de tot el Pavelló per activitats no esportives no 
lucratives, per sessió diària  63.000 

 4.8 Pista poliesportiva, per hora :  

 4.8.1 Amb llum, tarifa normal (activitats puntuals) 2.150 

 4.8.2 Amb llum, tarifa reduïda (activitats temporada) 1.100 

 4.8.3 Amb llum, tarifa especial (centres ensenyament) GRATUÏT 

 4.8.4 Sense llum, amb utilització dels vestidors del Pavelló. tarifa 
normal 550 

 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) 2.650 

5 5.2 Tarifa reduïda, per hora (activitats temporada) 1.550 
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 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 63.000 

 

5.5 Utilització de tot el Pavelló, per dia, per activitats no esportives 
lucratives 185.000 

5.6 Utilització de tot el Pavelló, per activitats esportives no 
lucratives 26.500 

 

5.7 Utilització de tot el Pavelló, per activitats no esportives no 
lucratives 53.000 

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

5.8.1 Tarifa normal 150.000 

 

5.8.2 Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l’Ajuntament 80.000 

6 Nou Pavelló del Congost :  

 6.1 Tarifa normal, per hora : (activitats puntuals)  

 6.1.1 Tota la pista :  

 a) Amb llum 6.800 

b) Sense llum 5.300  

6.1.2  1/3 de la pista :  

 a) Amb llum 3.700 

b) Sense llum 2.650  

6.2 Tarifa reduïda, per hora :  

 6.2.1 Tota la pista :  

 a) Amb llum 3.700 

 b) Sense llum 2.650 

 6.2.2  1/3 de la pista :  

 a) Amb llum 1.950 

 b) Sense llum 1.450 

 6.3 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives lucratives 300.000 

 6.4 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives no lucratives 60.000 

 6.5 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats no 
esportives  lucratives 600.000 

6 6.6 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats no 
esportives no lucratives 120.000 

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

7.1 Tarifa normal 1.000 

7.2 Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre 100 

7 

 

 

 

7.3 Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb l’Ajuntament GRATUÏT 
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Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost :  8 

8.1 Camp de futbol de terra, per hora :  

 8.1.1 Tarifa normal. Amb llum 1.500 

 8.1.2 Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels nous vestidors 
del Congost 500 

 8.1.3 Tarifa especial. Amb llum GRATUÏT 

 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 1.000 

 8.2.2 Sense llum i amb utilització dels vestidors  500 

 8.2.3 Sense llum i sense utilització dels vestidors  GRATUÏT 

Camp de futbol de les Cots :  

9.1 Tarifa normal, per hora   

9 

9.1.1 Amb llum i amb utilització dels vestidors  1.500 

 9.1.2 Sense llum i amb utilització dels vestidors  500 

 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) 2.000 

 10.1.3 Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 
fracció)  4.000 

10 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)  6.000 

 

10.2.3 Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 
fracció) 12.000 

Sala Sant Domènec  11 

11.1 Tarifa normal, per dia 5.000 

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

 
       S’elimina l’antic epígraf 2, derogat, i es renumera la resta d’epígrafs. 
       Es desglossa l’antic epígraf 6.8 i es creen els nous subepígrafs 5.8.1 i el 5.8.2. 
       S’elimina l’antic epígraf 8 i es renumera la resta d’epígrafs. 

Es desglossa l’antic epígraf 9 i es creen tres nous subepígrafs 7.1, 7.2 i 7.3. 
       S'afegeix un nou epígraf 11. 
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3.- Les tarifes dels epígrafs 4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 5.8, 6.3 i 6.5 no inclouen les despeses de neteja, 
assegurança i vigilància, que va a càrrec de l’entitat organitzadora. 

 
Apartat 2 sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I 
IMPRESOS 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 

 

EPÍGRAF 
 

TARIFA 
PESSETES 

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

 1.1 Sèrie A, tots els nivells d'informació 3.640 

 1.2 Sèrie B, informació bàsica 1.560 

2 Cartigrafia digital 1:2000 en suport magnètic, format 
DWG, cada disc 10.405 

Plotejat de cartografia temàtica :  3 

3.1 Tamany A-0 5.200 

 3.2 Tamany A-1 2.600 

 3.3 Tamany A-2 2.080 

3 3.4 Tamany A-3 1.560 

 3.5 Tamany A-4 1.040 

4 Plànols en paper còpia, per unitat :  

 4.1 Tamany A-2 i A-1 730 

 4.2 Tamany A-o i superior 1.040 

5 Plànols contravegetal, per unitat :  

 5.1 Tamany A-2 i A-1 1.040 

 5.2 Tamany A-0 i superior 1.560 

6 Pla General :  

 6.1 Documentació completa del Pla general en suport 
magnètic 15.605 

 6.2 Documentació gràfica en suport magnètic, format 
DWG 10.405 

 6.3 Memòria 3.120 

 6.4 Normativa 2.080 

 6.5 Annex normativa 1.560 

6.6 Programa d'actuació 1.040  

6.7 Estudi econòmic i financer 1.560 

7 Ordenances Municipals, per cada una 785 

8 Ordenances Fiscals, exercici  2000 2.290 
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9 Dossiers pedagògics 545 

10 Diapositives del Museu Comarcal 785 

11 Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Històrico-Arquitectònic i Ambiental de Manresa 8.600 

12 Altres reproduccions de plànols, per m2. de reproducció 590 

13 Subministrament d'informació  

 13.1 En suport paper  

 13.1.1 Llistats 530 

 13.1.2 Etiquetes 5 

13 13.2 En suport magnètic  

 13.2.1 Per registre  10 

 13.2.2 Disquet 215 

14 Impresos alta vehicles en l’IVTM 30 
 
S’afegeix l’epígraf 14 
 
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...........................................................................................................3.130  PTA. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30  
REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS 
 
IV: Quantia 
 
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........................................................................................................................2.300  PTA 

             
  b) un cotxe patrulla (amb un agent)...........................................................................................4.600  PTA 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31  
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE 
MANRESA 
 
Article 4 
 
1. Els alumnes de famílies nombroses tindran una reducció del 50% en les tarifes de corresponents a 

l'epígraf 1, de l'article 5. 
2. Els alumnes amb beques del Ministeri per estudis a l’Escola d’Art gaudiran de matrícula 

gratuïta. 
3. Els alumnes amb beques de l’Ajuntament de Manresa també gaudiran de matrícula gratuïta. 
4. No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa, llevat de les especificades 

als apartats anteriors. 
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S’afegeixen els apartats 2 i 3 i l’antic apartat 2 passa a ser l’apartat 4. 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 

 

EPIGRAF  PESSETES 

Ensenyament reglat. Curs 2000/2001  1 

1.1 Cicle formatiu de Serigrafia  63.900 

 1.2 Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic,  63.900 

 1.3 Mòdul de Serigrafia,  8.300 

 1.4 Mòdul d’Art final en disseny gràfic. 8.300 

2 Tallers. Curs 2000/2001  

 2.1 Ceràmica 4.750 

 2.2 Torn 4.750 

 2.3 Pintura 4.750 

 2.4 Gravat 4.750 

 2.5 Tallers de creació 4.750 

 
Article 10 
 
2. La quantia corresponent a les tarifes especificades als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podran 

fraccionar-se en 3 pagaments d'un terç de la tarifa cadascun. 
 
Apartat 1 sense modificació 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32  
REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI 
PROFESSIONAL DE MÚSICA 
 
Article 4 

 4. Els alumnes amb beques de l’Ajuntament de Manresa també gaudiran de matrícula gratuïta. 
 
S'afegeix l’apartat 4 i l’anterior apartat 4 passa a ser el 5. 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents 
 
Curs 1999/2000: S’aplicarà el preu de 1999. 
 

 Curs 2000/2001: S’aplicarà la següent tarifa: 
 

 
EPIGRAF 

 
 

TARIFA
PESSETES

1 Matrícula al centre (Es pagarà una única vegada) 19.850

2 INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA 

 2.1 Sensibilització I-II 7.425

 2.2 Iniciació 7.425

 2.3 Iniciació amb instrument 20.350
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 2.4 F.M. Bàsica I-II-III-IV 37.200

 2.5 F.M. Bàsica IV-A 32.775

 2.6 F.M. Bàsica IV - B 7.225

3 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA 

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

 3.1.1 Instrument 23.975

 3.1.2 Llenguatge 20.000

3.1.3 Cant Coral 6.550

3.1.4 Con. Instrumental 7.225

 3.1.5 M. Cambra 20.000

 3.2 F.M.A. V i VI 

3.2.1 Instrument 23.975

 3.2.2 M. Cambra 20.000

 3.2.3 Cant Coral 6550

 3.2.4 C. Instrumental 7.225

 3.2.5 Harmonia 20.000

 3.2.6 Història de la Música 20.000

 3.2.7 Opt. Individual 23.975

 3.2.8 Opt.  Col·lectiva 6.550

4 ENSENYAMENT REGLAT 

4.1 REGLAT  I i II Curs complert 40.725

 4.2 REGLAT III i IV Curs complert 61.000

 4.3 REGLAT V i VI Curs complert 81.425

ENSENYAMENT LLIURE 
 
5 

5.1 Inscripció i matrícula al centre  20.350

 5.2 Matrícula per assignatura 6.200

6 CENTRES ADSCRITS AL CONSERVATORI 

 6.1 Inscripció i matrícula al centre  20.350

 6.2 Matrícula per assignatura  5.600

7 ALTRES 

 7.1 Assignatura no presencial 8.450

 7.2 Assignatura impartida en tutoria 10.575

 7.3 Trasllat expedient acadèmic 915
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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 10.000

8 
Inscripcions dels participants al Premi de Música Ciutat de 
Manresa  

8.1 Piano 

8.1.1 Categoria A 5.100

8.1.2 Categoria B 3.550

8.2 Música de cambra 
 
 8.2.1 Categoria A 

 8.2.1.1 Per cada grup inscrit 5.100

8.2.1.2 Per cada component del grup 1.025
 
 8.2.2 Categoria B 

 8.2.2.1 Per cada grup inscrit 3.550

 8.2.2.2 Per cada component del grup 1.025
 
S’afegeix a l’epígraf 7  l’apartat 7.5. 
 
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: 

 

EPÍGRAF 

 

MATRÍCULA 
PER CURS 
PESSETES 

1 Cursets de teatre.  

 1.1 Cursets mensuals :  

 1.1.1 Tarifa normal 3.500 

 1.1.2 Tarifa estudiant 2.325 

 1.2 Cursets quadrimestrals :  

 1.2.1 Tarifa normal 9.500 

 1.2.2 Tarifa estudiants  5.800 

 1.3 Curs d'iniciació al teatre :  

 1.3.1 Tarifa normal 21.000 

 1.3.2 Tarifa estudiants 16.000 

      1.4 Curs de caracterització teatral 8.200 
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2 Escoles esportives.  

 2.1 Escola d'iniciació esportiva :  

 2.1.1 Activitats poliesportives 1 hores/setmana 3.700 

 2.1.2 Activitats poliesportives 2 hora/setmana 6.300 

 2.1.3 Activitats esportives 1,5 hores/ setmana 5.100 

 2.1.4 Activitats esportives 3 hores/ setmana 7.150 

 2.2 Activitats físiques per a adults  

 2.2.1 Classes manteniment de la condició física, aeròbic i tai-
xí 8.000 

 2.2.2 Curset de natació  1 hora/setmana - nivell 0 7.200 

 2.2.3 Curset de natació 1 hora/setmana - nivell 1 5.400 

2 2.2.4 Curset de balls de saló 7.500 

 3 Activitats físiques per a la gent gran  

 3.1 Manteniment físic 1 hora/setmana 1.000 

 3.2 Manteniment físic 2 hores/setmana 2.000 

4 Llar d’infants del XUP. Curs 1999-2000. Durant curs 
1999/2000s’aplica el preu 1999 :Quota mensual   4.750 

 
 S’eliminen els epígrafs 2.1.3 i 2.1.4, i es renumera la resta d’epígrafs. 
  
 S’eliminen els epígrafs 2.2.3 i 2.2.5, i es renumera la resta d’epígrafs. 
 
 Apartat 2 sense modificació 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34   
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE DE 
MEDICINA ESPORTIVA 
 
Article 5  
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 

 

EPÍGRAF  
 TARIFA
 PESSETES 

 1 Revisió escolar i de 3ra. edat 3.500 

 2 Revisió tipus A per a esportistes federats 8.000 

 3 Revisió tipus A per esportistes no federats 13.000 

 4 Revisió tipus B  per esportistes federats 4.500 

 5 Revisió tipus B per esportistes no federats 8.500 

 6 Test de camp 4.000 

 7 Revisió tipus C. Visites externes 2.500 

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

 EPÍGRAF 
 

 TARIFA 
 PESSETES 

1 Inscripció, registre i placa de gossos 1.250 

2 Vacunació i medalla sanitària 900 

3 Vacunació a domicili 3.500 

4 Dipòsit de gossos, per dia o fracció 1.450 

5 Servei de donació d'animals 4.175 

6 Serveis de batuda i recollida d’animals de companyia 21.500 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS DE NETEJA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 

 

EPÍGRAF  
 TARIFA
 PESSETES 

 1 Neteja de carrers i vies particulars, per m2. de superfície 395 

 2 Neteja de pous morts :  

 a) Per desplaçament 11.060 

    b) Per m3. de deixalla 13.430 

 3 Neteja de solars privats, per m2 775 

 4 Vigilància especial de clavegueres particulars, per metre lineal 
o fracció a l'any 1.585 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  38  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA 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................................................... 240 
 
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 

 
130.000 

 
PTA/MES 
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Centre de dia 2.592 PTA/DIA 
Assistència domiciliària 2.350 PTA/HORA 
Telealarmes  4.820 PTA/MES 
Transports assistit (preu mes/usuari) 30.500 PTA/MES 
Transports assistit (preu/usuari desplaçat) 30.500 PTA/MES 
 + 24  PTA/KM. 

 
S’afegeix el cost referent al transport assistit per usuari desplaçat.  
 
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: 
 
• Es substitueixen els trams d’un mateix carrer amb igual categoria pels trams únics següents:  
 
    Categories 
   I II III 
 
CA de l' AIGUADER 2na 3ra 3ra 
CA de l’ALCALDE MONTARDIT 1ra 2na 2na 
CA d' ALFONS XII 1ra 1ra 1ra 
CA d' AMADEU VIVES     1ra 2na 1ra 
CA d' AMAT I PINIELLA     1ra 2na 1ra 
PG dels AMICS  1ra 2na 2na 
CA d' ANGEL GUIMERA  1ra 1ra 1ra 
CA de l' APOTECARI     1ra 3ra 2na 
CA d' ARAGO 1ra 2na 1ra 
CA d' ARBONES 2na 2na 2na 
CA de l' ARQUIT.MONTAGUT    1ra 3ra 2na 
CA de l’ARQUITECTE OMS 1ra 1ra 1ra 
CA d' AUSIAS MARC  1ra 2na 1ra 
CA del B.TORRAS I BAGES     1ra 2na 1ra 
PL de BAGES     1ra 2na 1ra 
CA de BAILEN   1ra 2na 1ra 
CA de BALMES   1ra 2na 2na 
CA de BALSARENY     1ra 2na 2na 
CA de BARCELONA     1ra 1ra 1ra 
CA de BARCELONETA 3ra 3ra 3ra 
CA de les BARRERES 2na 2na 2na 
CA de na BASTARDES   2na 2na 2na 
CA de la BDA.DE LA SEU   2na 2na 2na 
CA de la BDA.DEL POPUL  2na 2na 2na 
CA de la BDA.DELS DRETS  1ra 2na 2na 
BR de BELLAVISTA 3ra 3ra 1ra 
CA de BERENGUER CANET  1ra 2na 2na 
CA de BERNAT OLLER  1ra 2na 2na 
CA de BILBAO   1ra 2na 1ra 
CA del BISBE COMES   1ra 2na 1ra 
CA del BISBE PERELLO    1ra 3ra 2na 
PL de la BONAVISTA   1ra 1ra 1ra 
CA del BORN  1ra 1ra 1ra 
EN BUFALVENT 2na 3ra 2na 
CA del CADI 3ra 3ra 2na 
PL de CAL GRAVAT   1ra 3ra 2na 
CA de CALLUS    3ra 3ra 3ra 
CA del CAMP D'URGELL 2na 2na 2na 
CA de les CAMPANES     2na 2na 2na 
CA de la CANAL  2na 2na 2na 
CA del CANIGO   3ra 3ra 2na 
CA del CANONGE MONTANYA   1ra 2na 1ra 
CA de CANTARELL     2na 3ra 3ra 
CA de CANYELLES       1ra 2na 1ra 
CA del CAP DEL REC     1ra 2na 3ra 
CA del CAPITA CORTES  1ra 2na 2na 
CA dels CAPUTXINS 1ra 2na 1ra 
CA del CARDENAL LLUCH        1ra 1ra 1ra 
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CA de la CARITAT 1ra 2na 1ra 
CA del  CARME    1ra 2na 1ra 
PL del CARME  1ra 2na 1ra 
CA de CARRIO   1ra 1ra 1ra 
CA de CASTELLADRAL     1ra 3ra 2na 
PL de CATALUNYA 1ra 2na 1ra 
PG de CECCHINI     1ra 2na 2na 
CA de la CERDANYA   1ra 2na 1ra 
CA de CERVANTES   1ra 2na 1ra 
CA de CIRCUMVAL.LACIO  1ra 2na 1ra 
CA d'en CIRERA 2na 2na 2na 
CA del COLLBAIX     3ra 3ra 2na 
CA del COS      1ra 2na 1ra 
PG de la COVA      1ra 3ra 3ra 
PL de la CREU      1ra 2na 1ra 
CA de la CREU GUIXERA 1ra 2na 1ra 
CA de CRISTOFOR COLOM 3ra 3ra 3ra 
PG dels DIPOSITS VELLS     1ra 2na 2na 
CA del DOCTOR ESTEVE 1ra 2na 1ra 
CA del DOCTOR TARRES 3ra 3ra 3ra 
CA del DOCTOR TRUETA 1ra 2na 2na 
CA del DOCTOR ZAMENHOF   1ra 2na 2na 
AV dels DOLORS  1ra 3ra 2na 
CA de DOMENECH MONTANER 1ra 3ra 2na 
PL dels DRETS  1ra 2na 2na 
CA d' ENRIC MORERA    1ra 2na 1ra 
CA de l' ERA D'EN COMA   1ra 2na 2na 
CA de l' ERA D'ESQUERRA  1ra 1ra 1ra 
CA de l' ERA DEL FIRMAT 1ra 2na 1ra 
CA de les ESCODINES 2na 2na 2na 
PL d' ESPANYA    1ra 1ra 1ra 
PG de FERRER   1ra 2na 1ra 
CA de FLOR DE LIS    1ra 2na 1ra 
CA de la FLORIDA     3ra 3ra 2na 
CA de la FONERIA  1ra 2na 1ra 
CA de FONOLLAR  1ra 2na 1ra 
CA de la FONT  1ra 2na 2na 
CA de la FONT CAPELLANS      1ra 3ra 1ra 
CA de la FONT DELS LLOPS  3ra 3ra 3ra 
CA de FONT I QUER 1ra 2na 1ra 
CA de FONTANET     2na 2na 2na 
CA de FRA J. COMA i GALI  1ra 2na 1ra 
CA de FRANCESC MORAGAS 1ra 2na 1ra 
CA de GAUDI  1ra 2na 1ra 
CA de GENERAL PRIM 1ra 2na 1ra 
CA del GENERAL PRIM-PR   1ra 2na 1ra 
PG de GINJOLER 1ra 3ra 1ra 
CA de GIRONA      1ra 2na 1ra 
CA de GUIFRE EL PILOS  1ra 2na 2na 
CA de GUILLEM CATA  3ra 3ra 2na 
CA de l’HOSPITAL 1ra 2na 2na 
PL de l' HOSPITAL    1ra 2na 2na 
PL de la INDEPENDENCIA   1ra 1ra 1ra 
CA de la INDUSTRIA  1ra 1ra 1ra 
CA dels INFANTS  1ra 1ra 1ra 
PL dels INFANTS 1ra 1ra 1ra 
CA de J.ANTONI CODERCH 1ra 3ra 2na 
CA de JAUME AMERGOS 1ra 2na 2na 
CA de JAUME I   1ra 1ra 1ra 
CA de JOAN JORBA    1ra 2na 1ra 
PS de JOAN MIRO    1ra 3ra 2na 
CA de JOAN XXIII    1ra 2na 1ra 
CA del JOC DE LA PILOTA    1ra 2na 1ra 
AV de JONCADELLA   3ra 3ra 2na 
CA de les JORBETES   1ra 2na 1ra 
PL de JOSEP LLUIS SERT       1ra 3ra 2na 
BR LA BALCONADA   1ra 3ra 2na 
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CA de LE CORBUSIER    1ra 3ra 2na 
CA de LLEIDA  1ra 2na 1ra 
CA de la LLIBERTAT   1ra 2na 1ra 
CA del LLOBREGAT    3ra 3ra 3ra 
CA de LLUIS ARGEMI DE MARTI     1ra 2na 2na 
CA de LLUIS MILLET   1ra 2na 1ra 
CA de la LLUM    1ra 2na 2na 
CA de LLUSSA    1ra 2na 1ra 
CA de MADRID     3ra 3ra 2na 
CA de MAGNET    1ra 2na 1ra 
CA del MAGRANER      2na 2na 2na 
CA MAJOR 1ra 2na 1ra 
PL MAJOR    1ra 1ra 1ra 
CA de MARTI I JULIA      1ra 2na 1ra 
CA de MENORCA  1ra 2na 2na 
PG de la MERCE  1ra 2na 1ra 
CA del MESTRE ALBAGES  1ra 2na 2na 
BR de MIRALPEIX    3ra 3ra 3ra 
CA de MN SERAPI FARRE      1ra 2na 1ra 
CA de MONTALEGRE   3ra 3ra 2na 
CA del MONTCAU 1ra 3ra 2na 
CA del MONTSEC  3ra 3ra 2na 
CA del MONTSENY  3ra 3ra 3ra 
CA de MONTSERRAT     2na 2na 2na 
CA de MOSSEN J.VERDAGUER    1ra 2na 1ra 
CA de MOSSEN VALL      1ra 2na 1ra 
CA MURALLA D S.FRANCESC    1ra 2na 1ra 
CA MURALLA DE S.DOMENEC   1ra 1ra 1ra 
CA MURALLA DEL CARME    1ra 1ra 1ra 
CA N 132 BIS      1ra 2na 2na 
CA de NAVARRA   1ra 1ra 1ra 
CA NOU    1ra 1ra 1ra 
CA d' ODENA  2na 2na 3ra 
PL d l' ONZE DE SETEMBRE  1ra 1ra 1ra 
CA del PARE CLOTET     1ra 2na 1ra 
GR del PARE IGNASI PUIG    1ra 2na 1ra 
CA de la PAU    1ra 2na 1ra 
CA de PAU CASALS     1ra 2na 1ra 
CA de PAU CLARIS     1ra 2na 2na 
CA de PAU PICASSO   1ra 3ra 2na 
CA de la PDA.DEL CASTELL   1ra 2na 1ra 
CA de la PDA.PARC CASTELL   1ra 3ra 2na 
CA del PEDRAFORCA      3ra 3ra 2na 
CA del PEDREGAR    2na 2na 2na 
PL del PEDREGAR    2na 2na 2na 
PS de PERE III  1ra 1ra 1ra 
CA de PERE VILELLA  1ra 2na 1ra 
CA de la PICA D'ESTATS    3ra 2na 2na 
CA de les PIQUES     2na 2na 2na 
AV de la PIRELLI  1ra 2na 2na 
CA del PIRINEU     3ra 3ra 3ra 
PL la PLANA DE L'OM   1ra 1ra 1ra 
EN la PLANA DE PONT NOU    1ra 3ra 3ra 
CA del POETA MISTRAL      1ra 2na 1ra 
CA de POMPEU FABRA  1ra 1ra 1ra 
CR del PONT DE VILOMARA/VERDAGUER–ENLLAÇ RONDA MANRESA    1ra 2na 1ra 
CR del PONT DE VILOMARA / ENLLAÇ RONDA MANRESA - FINAL    1ra 2na 1ra 
CA de la PROVIDENCIA  1ra 2na 1ra 
CA de PRUDENCI COMELLAS   1ra 2na 2na 
CA del PUIG CARDENER     1ra 3ra 3ra 
CA de PUIG I CADAFALCH   1ra 3ra 2na 
BR PUIGBERENGUER        3ra 3ra 3ra 
CA del PUIGLLANCADA     3ra 3ra 2na 
CA de PUIGTERRA DE BAIX  1ra 2na 1ra 
CA de PUIGTERRA DE DALT   1ra 2na 1ra 
CA del PUJOLET  1ra 2na 1ra 
CA de RAJADELL  3ra 3ra 2na 
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CA de RAMON LLULL    1ra 2na 1ra 
PL de la REFORMA   1ra 2na 1ra 
PL del REMEI  1ra 2na 1ra 
CA del REMEI DE BAIX  2na 2na 3ra 
CA del REMEI DE DALT  2na 2na 2na 
CA de les REPARADORES   1ra 2na 2na 
PG de RIBERA    1ra 3ra 1ra 
PS del RIU    1ra 2na 2na 
CA del ROSSELLO    1ra 2na 1ra 
CA de S.ANTONI M.CLARET  1ra 2na 1ra 
CA de S.JOAN BTA.SALLE       1ra 1ra 1ra 
CA de S.JOAN D'EN COLL   1ra 3ra 2na 
CA S.JOAN D'EN COLL-PR       1ra 3ra 3ra 
CA de SABADELL      1ra 2na 1ra 
CA de la SABATERIA    2na 2na 2na 
CA de SACLOSA      1ra 1ra 1ra 
CA de la SAGDA.FAMILIA   1ra 2na 1ra 
CA de SANT ANDREU      1ra 2na 1ra 
CA de SANT ANTONI ABAT    3ra 3ra 2na 
CA de SANT BARTOMEU    2na 2na 2na 
CA de SANT BENET      1ra 2na 2na 
CA de SANT BLAI  1ra 2na 1ra 
CA de SANT CRISTOFOL   1ra 2na 1ra 
PL de SANT DOMENEC    1ra 1ra 1ra 
CA de SANT ELOI    1ra 2na 2na 
CA de SANT FRANCESC  2na 2na 2na 
CA de SANT FRUITOS   1ra 2na 1ra 
PL de SANT IGNASI  1ra 2na 1ra 
VIA de SANT IGNASI    1ra 2na 1ra 
CA de SANT JAUME     1ra 3ra 2na 
CR de SANT JOAN      1ra 2na 2na 
PL de SANT JORDI   1ra 2na 1ra 
CA de SANT JOSEP    1ra 2na 1ra 
CA de SANT LL.BRINDISI     1ra 2na 1ra 
CA de SANT LLATZER      1ra 3ra 2na 
CA de SANT MAURICI   1ra 2na 1ra 
CA de SANT MIQUEL    1ra 1ra 1ra 
EN SANT PAU    3ra 3ra 3ra 
CA de SANT PERE      1ra 2na 2na 
CA de SANT RAFAEL      1ra 3ra 2na 
CA de SANT RAMON       1ra 2na 2na 
CA de SANT TOMAS     2na 2na 2na 
CA de SANT VALENTI   1ra 2na 2na 
CA de SANTA AGNES    1ra 2na 2na 
CA nou de SANTA CLARA    1ra 2na 1ra 
CA vell d SANTA CLARA       1ra 3ra 2na 
CA de SANTA JOAQUIMA      1ra 2na 1ra 
CA de SANTA LLUCIA    2na 2na 2na 
CA de SANTA MARIA      1ra 1ra 1ra 
CA de SANTA SOLEDAT   1ra 2na 2na 
CA de SANTIAGO RUSIÑOL  1ra 2na 2na 
CM vell de  SANTPEDOR   1ra 3ra 3ra 
CR de SANTPEDOR   1ra 2na 1ra 
CA de la SARDANA     1ra 2na 1ra 
CA de SARRET I ARBOS     1ra 2na 1ra 
CA de la SEQUIA     1ra 2na 1ra 
CA de SOBRERROCA   1ra 1ra 1ra 
PL del SOL    1ra 2na 2na 
CA de SOLER I MARCH  1ra 1ra 1ra 
CA de SOLSONA      1ra 2na 2na 
CA de SURIA  1ra 2na 1ra 
CA TALAMANCA     2na 2na 2na 
CA de TARRAGONA  1ra 2na 1ra 
CA del TER    1ra 3ra 3ra 
CA de TORROELLA  1ra 3ra 3ra 
CA de les TORTONYES   1ra 2na 1ra 
CA del TOSSAL DEL CORO   1ra 3ra 3ra 
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CA del TOSSALET DOLORS      1ra 3ra 3ra 
CA dels TRES ROURES  1ra 2na 1ra 
CA de la TRIETA    1ra 2na 1ra 
PG de la TRIETA    1ra 2na 2na 
AV de TUDELA  1ra 2na 1ra 
PG de TUDELA       3ra 3ra 3ra 
CA d' URGELL  1ra 1ra 1ra 
CA de la V.'ANGUSTIAS'  3ra 3ra 2na 
CA de la V.DE L'ALBA       1ra 2na 1ra 
CA de VALENCIA  1ra 2na 1ra 
CA de VALENTI MASACHS   1ra 2na 1ra 
CA nou de VALLDAURA   1ra 2na 1ra 
PL de VALLDAURA    1ra 2na 1ra 
CA del VALLES    1ra 2na 2na 
CA de VALLFONOLLOSA   1ra 2na 2na 
CA de VICTOR BALAGUER    1ra 3ra 1ra 
EN VILADORDIS    3ra 3ra 3ra 
CA de VILANOVA   2na 1ra 1ra 
PG de VILASECA-GARRIGA    1ra 2na 1ra 
CA del XIPRER    1ra 2na 2na 
 
• Es modifiquen les categories i trams de carrer següents: 
 
CA de l’ABAT OLIBA 1ra 1ra 1ra. 
CA de l' ALCAL.ARMENGOU / CA TARRAGONA AL FINAL 1ra 2na 1ra. 
CA de l' ALCAL.ARMENGOU / CA BARCELONA A TARAGONA 1ra 1ra 1ra. 
CA de l' ALCAL.MONTARDIT  1ra 2na 1ra. 
CA d'ÀLVAR AALTO / COMERCIAL 1ra 1ra 2na 
CA d'ÀLVAR AALTO / RESIDENCIAL 1ra 3ra 2na 
CA d’ARTÉS 1ra 2na 2na 
CA d’AVINYÓ 1ra 2na 2na 
CA de BALMES 1ra 3ra 2na 
CA de BARCELONETA 2na 3ra 3ra 
AV de les BASES DE MANRESA / FONT DEL GAT – PL. DE LA CREU 1ra 1ra 1ra 
CA de la BAIXADA DELS DRETS 2na 2na 2na 
BR de BELLAVISTA 1ra 3ra 1ra 
CA de BERNAT DE CABRERA / P.VILELLA – B.SALLENT 1ra 3ra 2na 
CA de BERNAT DE CABRERA / SANTPEDOR – P.VILELLA 1ra 2na 1ra 
CA de BERNAT OLLER 1ra 2na 1ra 
CA del CAPITÀ CORTÈS 1ra 2na 1ra 
CR de CARDONA / CAPITA CORTES-DOS DE MAIG(ESQU  1ra 2na 1ra 
CR de CARDONA / CASERNA GUARDIA CIVIL 1ra 2na 1ra 
CR de CARDONA / DOS DE MAIG - CA BRUC   1ra 2na 1ra 
CR de CARDONA / F.MORAGUES-FONOLLAR (DRETA)   1ra 2na 1ra 
CR de CARDONA / FONOLLAR-DOS DE MAIG (DRETA)  1ra 2na 1ra 
CR de CARDONA / GRUP SANT IGNASI   1ra 2na 1ra 
CA de CASTELLADRAL 1ra 2na 2na 
CA  de CASTELLBELL 1ra 2na 2na 
CA  de CASTELLET 1ra 2na 2na 
CA de CASTELLGALÍ 1ra 2na 2na 
CA CASTELLNOU 1ra 2na 2na 
CA de CASTELLFOLLIT 1ra 2na 2na 
CA de CASTELLTALLAT 1ra 2na 2na 
CA dels CINTAIRES / PAU CLARIS – BISBE BAGES 1ra 2na 1ra 
CA dels CINTAIRES / BISBE BAGES – BASES DE MANRESA 1ra 1ra 1ra 
CA de la COMPTESSA ERMESSENDA 1ra 2na 1ra 
CA de la CONCÒRDIA 1ra 2na 1ra 
CA de la DAMA 2na 2na 1ra 
CA del DOCTOR FERRAN 2na 2na 2na 
CA del DOCTOR FLEMING 1ra 3ra 2na 
CA del DOCTOR TRUETA 1ra 2na 1ra 
CA del DOCTOR ZAMENHOF 1ra 2na 1ra 
AV dels DOLORS 1ra 2na 2na 
CA d’EDISON 2na 2na 2na 
CA d’ESTEVE TERRADES 2na 2na 2na 
CA de FERRAN CASABLANCA 2na 2na 2na 
CA de la FONT 1ra 2na 1ra 
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CA de la FONT DEL GAT / CA ARAGÓ – PG FERRER 1ra 1ra 1ra 
CA de FRA. J. COMA I GALÍ 1ra 3ra 1ra 
AV de FRANCESC MACIÀ 1ra 2na 1ra 
CA del GINJOLER / ALCALDE ARMENGOU – BARCELONA 1ra 1ra 1ra 
CA del GINJOLER / CA BARCELONA – FINAL 1ra 2na 1ra 
CA de GUIFRÉ EL PILÓS 1ra 2na 1ra 
CA de la INDÚSTRIA 1ra 2na 1ra 
CA de JAUME AMERGÓS 1ra 2na 1ra 
CA de JOAN PELFORT 1ra 3ra 2na 
CA de JOSEP COMAS I SOLÀ 2na 2na 2na 
CA de LLEVANT 1ra 3ra 2na 
CA de LLUSSÀ 2na 2na 1ra 
CA de MENORCA 1ra 2na 1ra 
PG de MION 3ra 3ra 2na 
CA de MIQUEL SERVET 2na 2na 2na 
CA de MOIÀ 1ra 2na 2na 
CA de NARCÍS MONTURIOL 2na 2na 2na 
CA de NAVARCLES 1ra 2na 2na 
CA de NAVARRA 1ra 2na 1ra 
CA de NUMÀNCIA 1ra 2na 1ra 
CA d’OMS I DE PRAT 1ra 3ra 2na 
P. P. BASES DE MANRESA 1ra 1ra 1ra 
P.P. TOSSAL DELS CIGALONS 3ra 3ra 3ra 
P.P. LES COTS 3ra 3ra 3ra 
CA de PAU CLARIS 1ra 2na 1ra 
CA de PAU MIRALDA 2na 2na 2na 
CA de la PICA D’ESTATS 3ra 3ra 2na 
CA del PINTOR MORELL 1ra 3ra 2na 
CA del PIRINEU 3ra 3ra 2na 
CA de PONS ENRICH 2na 2na 2na 
CR del PONT DE VILOMARA / ENLLAÇ RONDA MANRESA - FINAL  2na 2na 2na   
CA de la PREVISIÓ 1ra 2na 1ra 
PL de PRAT DE LA RIBA 1ra 2na 2na 
CA de PRUDENCI COMELLAS 1ra 2na 1ra 
CA de RAMON FARGUELL 2na 2na 2na 
CA de S. JOAN D’EN COLL 1ra 2na 1ra 
CA de SABADELL 1ra 3ra 2na 
CA de SALLENT 1ra 2na 2na 
CA de SANT BLAI 1ra 2na 2na 
CA de SANT ELOI 1ra 2na 1ra 
CA de SANT MAGI / CA S.MAURICI-CA S.JAUME     1ra 3ra 2na 
CA de SANT MAGI / SANT JAUME-SANT LLATZER(DRETA)     1ra 3ra 1ra 
CA de SANT PERE 2na 2na 2na 
CA de SANT RAMON 1ra 2na 1ra 
CA de SANTA MARIA 2na 2na 2na 
CA de TERRASSA 1ra 3ra 2na 
CA de TORROELLA 1ra 2na 2na 
CA de VALENTÍ MASACHS 1ra 2na 2na 
CA de VALLFONOLLOSA 2na 2na 2na 
CA de VILATORRADA 1ra 2na 2na 
CR de VIC / ALC.MONTARDIT-PONT FERRO(ESQUE   1ra 2na 1ra 
CR de VIC / PL BONAVISTA FINS N.127(ESQUER   1ra 2na 1ra 
CR de VIC / INDUSTRIA-ALC.MONTARDIT(ESQUER   1ra 2na 1ra 
CR de VIC / N.127-PARE CLOTET(ESQUERRA)      1ra 2na 1ra 
CR de VIC / PARE CLOTET-INDUSTRIA(ESQUERRA   1ra 2na 1ra 
CR de VIC / S.CRISTOFOL-PONT DE FERRO(DRET   1ra 2na 1ra 
CA de VILADORDIS / CA AR.MONTAGUT-CA SANT MAGI    1ra 2na 1ra 
CA de VILADORDIS / CA SANT MAGI-CR PONT VILOMARA     1ra 2na 1ra 
CA de VILADORDIS / EDUCATIU – LLAR D’INFANTS PICAROL   1ra 2na 1ra 
CA de VILADORDIS / ESPORTIU-PISCINES  1ra 2na 1ra 
CA de VILADORDIS / GAUDI-SANT CRISTOFOL(DRETA)  1ra 2na 2na 
CA de VILADORDIS / P.VILOMARA-S.CRISTOFOL(ESQUERR    1ra 2na 1ra 
CA de VILADORDIS / PONT VILOMARA-GAUDI(DRETA)   1ra 2na 2na 
CA de VILADORDIS / SISTEMA GRAL.D'ESPAIS LLIURES     1ra 2na 2na 
CA de VILADORDIS / V.BARRAQUER-A.MONTAGUT(DRETA)     1ra 2na 1ra 
 
• S’afegeixen els trams de carrer següents: 
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AV de les BASES DE MANRESA / PLAÇA PRAT DE LA RIBA – VIA FFCC 1ra 2na 2na 
PG de BALMES 1ra 3ra 3ra 
CAMÍ DEL SUANYA / INDUSTRIAL 1ra 2na 2na 
AV dels PAÏSOS CATALANS 1ra 1ra 1ra 
DS TRULLOLS / ZONA TERCIÀRIA 1ra 1ra 1ra 
CA de VALENTÍ ALMIRALL 1ra 1ra 1ra 
CRA de VIC / PLAÇA PRAT DE LA RIBA – PUJADA ROJA (DRETA) 1ra 2na 2na 
CRA de VIC / PLAÇA PRAT DE LA RIBA – CASTELLADRAL (ESQUERRA) 1ra 2na 2na 
 
• Es suprimeixen els trams de carrer següents: 
 
CA de l' A.V.DELS FERROC / CA A.GUIMERA A CA SENSE N.(ESQ 1ra 3ra 3ra. 
CA de l' A.V.DELS FERROC / CA A.GUIMERA-ESTUDI DETALL(DRE 1ra 3ra 3ra. 
CA de l' A.V.DELS FERROC / CA DR.ESTEVE-CA VALENCIA 1ra 3ra 3ra. 
CA de l' A.V.DELS FERROC / GINJOLER-DR.ESTEVE 1ra 3ra 3ra. 
CR de VIC / ESTACIO TRANSFORMADORA 1ra 2na 2na. 
CR de VIC / PONT DE FERRO-CA NAVARCLES       1ra 2na 2na. 
 
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 
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 
2000 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMCIU 
respecte al punt 6.1.5 de l'ordre del dia que, transcrita, diu el següent:  
 
"El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació 
l'aprovació de les següents propostes que substitueixen les contingudes, per 
als mateixos conceptes, en la proposta de modificació d'ordenances fiscals 
reguladores de tributs municipals per a l'exercici de l'any 2000 presentades per 
l'equip de govern en la sessió plenària del dia 18 d'octubre de 1999: 
 
1. Ordenança fiscal núm. 2 sobre vehicles de tracció mecànica: s'aprova un 
augment lineal del 2% en relació a l'exercici de l'any 1999. 
 
2. Ordenança fiscal núm. 13 sobre recollida de deixalles: s'aprova un augment 
lineal del 4,04% en relació a l'exercici de l'any 1999. 
 
3. Ordenança fiscal núm. 15 sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE): 
s'aprova mantenir els mateixos valors que en l'exercici de l'any 1999. 
 
4. Ordenança fiscal núm. 3 sobre l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i 
Obres (ICIO): s'aprova mantenir els mateixos valors que en l'exercici de l'any 
1999." 
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6.1.6 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL ANNEXOS DE 
TARIFES A L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS PER A L'EXERCICI DE L'ANY 2000.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 4 
d'octubre de 1999 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 2000. 
 
El President de la Comissió 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: 
 
- Preu públic per a la venda de Textos, Publicacions i Impresos 
 

EPÍGRAF 
 

TARIFA
PESSETES

 
1 

 
Revista Còmic-7 250

 
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

 
- Preu públic per serveis culturals i esportius 
 

EPIGRAF 
  

TARIFA 
PESSETES

 
1 

 
Colònies esportives : 

 
 

 
1.1 Període d’un setmana   7.750

 1.2 Període de dues setmanes  15.500

 1.3 Període de tres setmanes         23.250

 1.4 Període de quatre setmanes 27.100

 1.5 Jornada esportiva- recreativa 2.250
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2 

 
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, per sessió 
cinematogràfica : 

 
 
2.1 Entrada ordinària   325

 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 
 

 
3 

 
Curs de costura 3.500

 
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. 
   
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 2000 i regiran mentre no s'acordi la 
seva modificació o derogació. 
 
Quart: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2000 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." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que la proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l'any 2000, en síntesi, es materialitza en les directrius 
següents:  
S'aplica un increment general del 2% en totes les figures impositives, amb 
alguna excepció que anirà comentant. 
Els tipus de gravàmens aplicables a l'IBI, tant en urbana com en rústica, seran 
els mateixos que en 1999, és a dir, 0,907 en urbana i 0,476 en rústica. 
En l'impost sobre plusvàlua dels terrenys, es mantenen els mateixos PAI 
(Percentatge Anyal d’Increment) i els mateixos tipus de gravàmens, aplicant-se, 
per a l'any 2000, la reducció del 50% que preveu la llei. 
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La proposta per a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica és del 5%, és a 
dir, els 2 punts de l'increment general més 3 punts complementaris. 
La taxa de recollida d'escombraries és del 6,77 %, en concordança amb la 
previsió del cost del servei per a l'any 2000. 
Els preus públics, que ara es defineixen més correctament com a taxes, 
experimenten un increment superior al 2%, amb la finalitat d'anar assolint 
l'equilibri econòmic entre el cost del servei i el rendiment de la taxa, però, en 
qualsevol cas, té molt poca significació econòmica. 
Per últim, hi ha receptivitat respecte a diverses inquietuds dels ciutadans, que 
al llarg de l'any s'han anat transmetent a la regidoria d'Hisenda i a altres àrees 
de l'Ajuntament; i també altres de caire tècnic i jurídic, que anirà comentant 
amb la descripció de cada Ordenança.  
Sense cap mena de dubte, les de més contingut polític i econòmic seran les 
referents a la taxa per recollida d'escombraries, fonamentalment, als habitatges 
unifamiliars, amb garatge i superfície útil inferior a 45 metres quadrats, i la tarifa 
reduïda a les llars d'infants públiques.  
Els arguments en els quals es basen les modificacions que es proposen són els 
següents: 
La situació econòmica de l'Ajuntament de Manresa, afortunadament, no és tan 
crítica com ho era en anys anteriors, ja que del dèficit de 488,9 milions de 
pessetes de l'any 1997, s'ha passat a 44,7 milions de pessetes a 31 de 
desembre de 1998, i es preveu que a finals d'aquest any hi haurà superàvit. 
Aquest superàvit es podrà invertir a la ciutat, agilitzant algun projecte que sigui 
prioritari per a l'equip de govern.  
Pel que fa a la gestió, ha de ser molt interessant utilitzar recursos sense 
contrapartides, és allò que s'anomena "amb càrrec a res". 
La situació econòmica, com acaba de dir, hauria permès a l'Ajuntament aplicar 
un tractament fiscal més tou, però considera que no hauria estat responsable. 
Afortunadament, l'únic fet inqüestionable és que l'Ajuntament de Manresa, igual 
que la resta d'ajuntaments, sempre progressa. Això, en termes econòmics, 
significa que la demanda de nous productes i nous serveis no es satisfà en 
aquest moment com segurament no se satisfarà mai, i més, tenint en compte el 
dèficit de la nostra ciutat.  
Sense tenir la pretensió de ser excessivament exhaustiu en la seva primera 
intervenció, donarà una dada numèrica senzilla però molt gràfica: els 
ajuntaments semblants al nostre, en el capítol II de despeses de béns corrents i 
serveis, on es carreguen, de manera molt senzilla, les despeses de la ciutat, al 
1998 invertien o utilitzaven 28.045 pessetes per habitant, de mitjana. 
L'Ajuntament de Manresa a l'any 1998 va invertir o utilitzar 22.708 pessetes pel 
mateix concepte, és a dir, hi ha una diferència de 5.337 pessetes. 
En el Capítol IV, sobre Transferències Corrents, on es carreguen les 
subvencions a la ciutat, l'any 1998 els altres ajuntaments utilitzaven 12.336 
pessetes, en canvi, l'Ajuntament de Manresa en va utilitzar 5.604 pessetes, és 
a dir, hi ha una diferència de 6.732 pessetes menys. 
Aquests dèficits en les despeses i inversions de la ciutat, s'han de superar, 
òbviament, amb una gestió fiscal municipal responsable i adequada, més que 
no pas amb una política fiscal. 
També cal tenir present que l'increment del 2%, que afecta a gairebé totes les 
figures impositives, és i serà molt inferior a l'IPC i, a més, el diferencial de l'IPC 
de Catalunya, en termes generals, està sempre mig punt per sobre del 
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d'Espanya. En aquest moment, la taxa interanual de Catalunya és del 3,1% i 
l'acumulat és del 2,8%. És a dir, l'increment general proposat serà inferior al 
creixement vegetatiu. 
En relació a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i a la taxa per recollida 
d'escombraries, que són els dos casos que més criden l'atenció, li agradaria 
afegir les explicacions següents: pel que fa als vehicles, l'Ajuntament intenta 
reduir el deteriorament de la via pública, incrementant la inversió en el 
manteniment dels carrers i dels espais públics, donant prioritat al vianant i al 
transport públic. Utilitzant la base del que s'ha ingressat al 1999, fins a 
l'execució del 30 de setembre, per aquest impost s'han ingressat 449 milions de 
pessetes. El 3% complementari equival a 13,5 milions de pessetes. Només en 
una de les partides de manteniment de la via pública es passarà en el 
pressupost de l'any 2000 de 51 a 67 o 70 milions de pessetes, els quals, 
malgrat tot, seran totalment insuficients.  
Pel que fa a la taxa per recollida d'escombraries, el 6,77% és el percentatge 
que correspon al que s'han d'augmentar les unitats físiques subjectes a la taxa 
per equilibrar el cost del servei. En aquests costos s'incorpora el servei de la 
Deixalleria per un import de 23 milions de pessetes. 
El detall de les modificacions proposades és el següent: en l'Ordenança fiscal 
número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, les 
quotes s'incrementen en un 5%. D'acord amb el nou Reglament de vehicles, 
s'inclou una nova classificació de vehicles.  
En l'Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres (ICIO), s'aplica un increment del 2%, amb un tipus de 
gravamen del 2,61%.  
En l'Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius, l'increment és del 2%. Serà gratuïta l'expedició de 
certificats que substitueixin els rebuts que lliuren les entitats bancàries, en els 
casos de pagament per domiciliació bancària.  
Es redueix la tarifa aplicable a les fotocòpies de 51 pessetes per una cara i 92 
pessetes per dues cares, fins a 25 pessetes i 50 pessetes, respectivament.  
S'hi afegeix un nou epígraf referent als informes municipals emesos per als 
casos de llicències ambientals que s'incorporen en expedients que no resol 
l'Ajuntament. La tarifa és de 8.000 pessetes, excepte en dos d'ells, respecte els 
quals la tarifa és de 16.000 pessetes.  
En l'Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i 
distintius, s'aplica un increment del 2%. Se suprimeix la tarifa aplicable al 
lliurament de plaques de ciclomotors, donat que, arran de l'entrada en vigor del 
Reglament de vehicles, els ciclomotors s'han de matricular a la Prefectura 
Provincial de Trànsit.  
En les ordenances fiscals número 8, 9, 10 i 12, s'aplica un increment del 2%. 
En l'Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per llicència d'obertura 
d'establiments, s'aplica un increment del 2%. Es preveu un import de 6.645 
pessetes com a tarifa mínima corresponent als casos de llicència de no 
admissió a tràmit i també als casos en els quals es redueixi la quota per sota de 
les tarifes mínimes. S'incorpora una tarifa única de 25.000 pessetes per a la 
tramitació de modificació de llicències. 
En l'Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida 
d'escombraries, s'aplica un increment del 6,77%. S'hi exclou l'aplicació de la 
tarifa relativa a locals susceptibles de ser ocupats per alguna activitat mercantil, 



 107

que estiguin desocupats, i altres, destinats a usos de caràcter privat, com el cas 
que ha comentat abans de les cases unifamiliars. 
També s'aplicarà la tarifa reduïda de 1.710 pessetes a les llars d'infants. 
En l'Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa de cementiri municipal, 
s'aplica un increment de l'1,8%. Es creen nous epígrafs relatius al traspàs dels 
drets de concessió, al tancament de sepultures i al desglossament de la tarifa 
en la col.locació de làpides.  
En l'Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques (IAE), s'aplica un increment del 2%, passant el coeficient de 
l'increment de l'1,41 a l'1,44. 
També es modifica alguns trams d'alguns carrers. 
En les Ordenances fiscals número 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25, 
s'aplica un incrementen del 2%. Se substitueix la denominació de Via Pública 
per la més genèrica de Domini públic.  
En l'Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per a la utilització 
privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns esportius i culturals 
municipals, s'aplica un increment mitjà del 2%. 
Es creen nous epígrafs relatius a tarifa normal per a la utilització del Pavelló del 
Congost, de la Sala Sant Domènec i també per a la utilització d'entarimats.  
Se suprimeixen els epígrafs corresponents a la utilització de la Sala d'Usos 
Múltiples.  
En les Ordenances fiscals número 28, 29 i 30, s'aplica un increment del 2%. 
En l'Ordenança número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola 
d'Art de Manresa, s'aplica un increment inferior al 2% (entre 1,8 i  1,6). S'hi 
incorporen dos supòsits de matrícula gratuïta: un per als alumnes amb beca del 
Ministeri per a estudis a l'Escola d'Art i un altre per als alumnes amb beca de 
l'Ajuntament de Manresa. 
Pel que fa al fraccionament del pagament dels cursos, s'exclouen d'aquesta 
possibilitat els mòduls d'import anyal de 8.300 pessetes. 
En l'Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al 
Conservatori Professional de Música, s'aplica un increment mitjà inferior al 2%.  
S'hi afegeix un nou supòsit de matrícula gratuïta per als alumnes amb beca de 
l'Ajuntament de Manresa.  
En les Ordenances fiscals número 33, 36, 37, 38 i 39, s'aplica un increment 
mitjà del 2%.  
En l'Ordenança fiscal número 34, reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia, s'apliquen increments 
individualitzats amb la finalitat de buscar l'equilibri econòmic i financer, els 
quals, en alguns casos poden ser superiors. Per intentar justificar les propostes 
dels serveis corresponents, afegiria que el dèficit estimat del cost d'aquest 
servei és de 10,6 milions de pessetes en l'exercici de l'any 2000. 
 
Pel que fa al preu públic per a la venda de textos, publicacions i impresos, cal 
dir que es redueix el preu de les fotocòpies, el qual passa de 50 i 90 pessetes 
per una o dues cares, respectivament, en el format DINA 4, a 25 i 50 pessetes, 
respectivament; i de 60 i 100 pessetes per una o dues cares, respectivament, 
en el format DINA 3, a 35 i 60 pessetes, respectivament. 
 
Aquests són els arguments en els quals es basa la proposta de modificació de 
les Ordenances fiscals i, pel que fa a l'esmena presentada pel GMCIU, en la 



 108

qual formula la proposa següent: aplicació del 2% en l'Ordenança fiscal número 
2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica; cap variació en 
l'Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'ICIO; aplicació del 4,04% en 
l'Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida 
d'escombraries; i cap variació en l'Ordenança fiscal número 15, reguladora de 
l'IAE. Aquesta proposta és encara més "suau" que la de l'equip de govern, però 
no es pot acceptar per les raons que ja ha exposat. Per tant, l'equip de govern 
manté la mateixa proposta.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, globalment, el GMPP 
no tindria res a dir si l'increment estigués, en definitiva, en la base del 2% que, 
de manera lineal, ha proposat l'equip de govern.  
Considera lògic que hi hagi alguns preus públics que s'incrementin en un 15 o 
un 20%. Amb aquests increments continua essent deficitari el servei prestat si 
es té en compte el seu import i el servei que es presta.  
El GMPP considera que és correcta la proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals i Preus Públics i, pel que fa a la qüestió de la 
responsabilitat, exposada pel senyor Teixeiro, diria que, si la inflació està per 
sobre del 2%, l'actitud responsable seria la d'aplicar un increment superior a 
aquest percentatge.  
Però cal tenir en compte també que durant els darrers quatre anys, l'equip de 
govern ha aplicat increments més de tres vegades per sobre de l'IPC. Per tant, 
considera que la diferència està ben recuperada.  
Malgrat tot, creu que el problema de les Ordenances fiscals i Preus Públics es 
divideix en dos aspectes: un referent al fort increment de l'Ordenança fiscal 
número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries; i un altre 
referent al fort augment de l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica. 
S'ha explicat que el 6,77% que s'aplicarà a l'Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per recollida d'escombraries, servirà per finançar la futura Deixalleria, però 
considera que la Deixalleria s'ha d'autofinançar i ha de ser capaç de generar 
els recursos necessaris per recuperar la inversió realitzada.  
Per tant, no s'hauria d'aplicar aquest argument. 
Malgrat que la comparació no sigui la més adequada, imaginem què passaria si 
l'Ajuntament no rebés les subvencions que han de servir per cobrir la despesa 
de 50 milions de pessetes que costarà la remodelació de la Sala de Plens, i, en 
conseqüència, creés una taxa d'"Imatges", a través de la qual, cada manresà 
hagués de contribuir, en unes ocasions a la remodelació de la Sala de Plens, 
en unes altres, a la restauració de la  façana de l'Ajuntament, etc. Aquesta seria 
una situació absurda.  
Insisteix, la Deixalleria és un equipament que s'ha d'autofinançar. Ha d'obtenir 
uns ingressos que permetin el seu manteniment i també l'amortització de la 
inversió que ha suposat. Si no és així, haurem començat a fer-ho malament des 
del principi. 
També li agradaria comentar que Manresa no va bé pel que fa a la qüestió de 
les escombraries, ja que, abans que l'equip de govern proposés l'increment del 
6,77%, la regidora d'aquesta àrea va manifestar públicament que el 
percentatge podria arribar a ser del 50%. 
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Està convençut que es podria arribar a aquest percentatge, però ha de ser a 
canvi de la prestació de serveis i no per destinar-ho a la suposada inversió d'un 
equipament que ja tindrà el seu propi finançament. 
Si s'incrementen les Ordenances fiscals, és perquè els ciutadans reben, a 
canvi, més servei i, en aquest moment, desconeix les previsions de 
l'Ajuntament respecte a les deixalles de la ciutat, a la neteja viària, a la recollida 
selectiva i als equipaments relacionats amb aquests serveis. 
Per tant, dedueix que en el futur els manresans pagaran un 50% més, però 
sense saber el motiu, de la mateixa manera que en aquest moment tampoc 
saben la causa del 6,77%. 
Respecte a l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, s'ha explicat que l'augment que s'aplica servirà per finançar 
l'augment pressupostari d'inversions, que és de 20 milions de pessetes, 
aproximadament, en el manteniment de la Via Pública. 
La Llei d'Acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat, permet 
arrodonir a l'alça, els cavalls fiscals i l'any passat, aquest ajuntament va 
recaptar entre un 2% i un 3% més, a part de l'increment que es va aplicar a 
l'Impost.  
És anecdòtic el fet que, per fer el manteniment de la Via Pública, es gastaran 
70 milions de pessetes aproximadament per a l'any 2000 i se'n recaptaran, tal 
com ha explicat el regidor responsable de l'àrea, 400 milions de pessetes 
aproximadament, i que això sigui l'excusa per incrementar la taxa en un 5%. 
Per tot això, el GMPP considera que es tracta, simplement, de recaptar més 
diners i, per tant, és una decisió arbitrària. I, el més preocupant de tot, és la 
desafortunada expressió utilitzada per justificar erròniament aquest increment: 
"cal que Manresa deixi de ser mediocre". Per a ell, Manresa no és una ciutat 
mediocre, sinó viva i dinàmica. En definitiva, els ciutadans de Manresa, són 
massa sentimentals i no gaire pragmàtics, sinó de bona voluntat, però això és 
només la seva opinió personal, perquè, sinó que li expliquin què hi fan tots 
plegats en aquesta Sala.  
Pel que fa a la fermesa que considera que es mereix aquest tema, ha de dir 
que, en tot cas, els mediocres són els membres de l'equip de govern, ja que 
una ciutat és el fidel reflex de les accions que desenvolupa el govern de la 
ciutat, i, si l'equip de govern considera que Manresa és una ciutat mediocre és 
perquè, malauradament l'equip de govern ho és. I el resultat és aquesta visió 
tan negativa que té l'equip de govern, que fa palesa aquesta errònia expressió.  
Demana a l'equip de govern que faci servir la imaginació i la suposada 
intel.ligència per unir esforços i aconseguir realitzar les fites que suposadament 
es marca per als pressupostos de l'any 2000. Cal que utilitzi altres mètodes per 
fer realitat la Deixalleria i que l'increment del manteniment de la Via Pública no 
passi únicament per l'augment impositiu, ja que això sí que és realment 
mediocre.  
Suposa que l'esforç d'imaginació de l'equip de govern haurà estat molt gran per 
arribar a aquesta conclusió i que haurà invertit moltes hores d'intens treball per 
arribar a la mediocre conclusió que cal incrementar les taxes, sense més.  
Això és preocupant i amb aquest tipus de decisions l'únic que es fa és 
incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans de Manresa, de manera 
directa i sense oferir res més a canvi: ni serveis, ni millores, ni tampoc la 
possibilitat de disposar d'una ciutat més neta, que és una cosa molt necessària. 
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El GMPP no pot donar suport als dos dictàmens per la manca de solucions 
ofertes per l'equip de govern, paral.lelament a l'increment que aprovaran; per la 
presa d'una decisió arbitrària i recaptatòria, que representa l'increment del 5%; 
per tractar-se d'una decisió política, i també perquè suposa un increment de la 
pressió fiscal al conjunt de la ciutat. 
 
El senyor Sala i Rovira pren la paraula i diu que, en primer lloc, voldria 
expressar el descontent del GMCIU pel fet que va rebre la informació de les 
ordenances el dimecres passat, sense cap informació prèvia. Sort que la 
premsa està a l'aguait i va informar al GMCIU uns dies abans.  
Demana que en temes importants com el de les Ordenances fiscals i els 
Pressupostos, si és possible i si la voluntat del govern va en aquesta línia, 
s'informi al GMCIU amb més antelació, perquè pugui estudiar bé els temes i, si 
els creu importants per a la ciutat, donar-hi suport. 
 
Entrant en el fons dels dos dictàmens que se sotmeten a aprovació voldria 
exposar el següent:  
Pel que fa a la qüestió de l'IBI, respecte el qual es proposa un increment 0 per 
a l'any 2000, voldria recordar que, com a conseqüència de la revisió cadastral 
de fa dos anys, aquest increment serà 0 perquè no hi ha modificació de les 
bases cadastrals ni increment del coeficient que, en el cas de la urbana, com 
molt bé ha dit el regidor d'Hisenda, és de 0,907, però, en entrar dins del 
període de deu anys posteriors a la revisió cadastral, les bonificacions, any a 
any, van baixant i, per tant, l'increment d'aquí al 2008, és sabut i està pactat. En 
aquest cas, no cal fer increments, ja que  s'anirà incrementant el valor i l'import 
dels ingressos per a aquest import.  
Si sembla bé als membres presents, alhora que fa l'exposició i la defensa de 
l'esmena presentada pel GMCIU, també manifestarà la seva postura sobre els 
temes que considera que tenen un "gruix" diferent a l'IPC i que, per tant, 
mereixen, si més no, una consideració.  
Els que estan al nivell del 2%, són acceptables i assumibles, ja que es mouen 
sobre l'increment del cost de la vida, previst.  
Pel que fa referència a l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, el GMCIU proposa un augment del 2% i 
considera que l'equip govern pot proposar el 4%, el 5% o el 6%, i en aquest 
cas, proposa el 5%, però, en qualsevol cas, és voluntat de l'equip de govern, el 
qual no té cap necessitat de justificar per vies que no són les pròpies, un 
increment que dedicarà a la millora del manteniment de la Via Pública. S'està 
parlant d'un impost i no d'una taxa i la finalitat dels impostos no és finalista i, 
per tant, es poden destinar a aquest servei o a finançar els dèficits d'altres 
serveis de la ciutat.  
Aquest argument és, doncs, una manera de justificar-ho davant dels ciutadans, 
però els ingressos per aquesta taxa són de 449 milions de pessetes, pel que 
s'ha dit anteriorment, i, quan s'hagin gastat totalment en millora de la via 
pública, es podrà parlar de si es passa o no del 2% al 5%, però, primer cal 
gastar aquest import i no justificar aquests 15 o 20 milions de pessetes.  
Insisteix, entén que la postura de l'equip de govern sigui la de dir que no n'hi ha 
prou amb un 2%, que cal augmentar aquest impost fins a un 5% i que això és 
voluntat de l'equip de govern. No cal donar cap justificació.  
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Pel que fa referència a l'Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per 
recollida d'escombraries, el GMCIU proposa un increment del 4,04% respecte a 
l'exercici de 1999. 
El motiu de la proposta d'aquest percentatge en lloc del 4,82% i la no 
acceptació del 6,77% és el següent: el GMCIU va demanar informació a la 
Comissió d'Hisenda, de la qual se li en va facilitar una part i espera que en 
algun moment es pugui posar d'acord amb el regidor d'Hisenda respecte al 
nivell d'informació de la qual ha de disposar, tant pel que fa a  aquest tema com 
a d'altres, per poder analitzar el cost del servei, l'increment d'aquest cost i la 
seva distribució.  
Amb la informació de la qual disposa en aquest moment el GMCIU, no ha estat 
possible analitzar aquest tema amb prou profunditat.  
Per tant, el 4,04% és un percentatge aproximat al que hauria de ser, a criteri 
del GMCIU, però potser si disposés de tota la informació, aquest percentatge 
seria diferent. 
El fonament de l'increment del 6,77% és que es va incrementar un 5% aquest 
concepte per a l'exercici del 1999, una part del qual feia referència a la inclusió 
dels costos de funcionament de la Deixalleria, concretament, un 3% 
d'increment, que eren 8.523.000 pessetes. La resta, que era l'increment del 
cànon, era d'un 2%. En funció de l'IPC, per quadrar, com a taxa que és, els 
ingressos amb les despeses. Aquesta és la seva finalitat i la seva obligació, per 
evitar que es generi dèficit.  
Es van incrementar, doncs, aquests 8.523.000 pessetes per la via de 
finançament de la Deixalleria. No entra a justificar si la Deixalleria s'ha de 
finançar amb aquests diners o s'ha d'autofinançar, com s'ha de gestionar i quin 
control de la gestió s'ha de fer. Més endavant farà un suggeriment.  
Dels 20 milions de pessetes que es preveia que costaria el funcionament 
d'aquest servei a l'any 1999, 8.523.000 pessetes, formen part del paquet 
general de costos de la recollida de deixalles, però resta pendent la diferència. 
En l'elaboració de les Ordenances d'aquest any, que s'hauran d'aplicar l'any 
2000, es diu que s'incrementarà el cànon en un 1,85% i el diferencial d'aquest 
percentatge fins al que considera que hauria de ser l'increment, vindrà 
incrementat amb el diferencial dels 20 milions de pessetes que van quedar, 
menys els 8.523.000 de pessetes, actualitzats. Això és el que s'incorpora i amb 
aquesta incorporació es passa de l'1,85% al 6,23%.  
El GMCIU, sense haver-ho pogut analitzar en profunditat per la poca informació 
de la qual disposa, proposa que no es discuteixi si la Deixalleria s'ha de 
continuar gestionant conjuntament amb la recollida de deixalles, però suggereix 
que, de la mateixa manera que l'any anterior es va agafar una part dels 20 
milions de pessetes, que ara ja són 22, i es va incrementar, no es posi el total 
dels 13 milions de pessetes aproximadament que resten, sinó que una part es 
posi a l'any 2000 i es guardi una altra part per a l'any 2001. És molt diferent 
proposar un increment del 4% que un del 6,77%. El cost del funcionament del 
servei serà exactament el mateix qualsevol que sigui el percentatge que 
s'apliqui. Per tant, el diferencial que quedarà de 5 o 6 milions de pessetes 
haurà de sortir d'algun lloc o altre, perquè el cert és que les despeses, si estan 
ben previstes, s'executaran i s'hauran de satisfer, però una cosa és que se 
satisfacin del conjunt del ingressos i dels recursos de què disposa l'Ajuntament 
i una altra cosa, molt diferent, és que, de sobte s'incrementi i es reparteixi 
percentualment entre els usuaris d'aquest servei que, en aquest cas, són tots 
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els manresans, tots els empresaris i tots els que tenen qualsevol tipus d'activitat 
a la ciutat.  
El GMCIU suggereix, sempre tenint en compte la informació de la qual disposa, 
que, si realment es considera que el cost de la Deixalleria ha d'estar inclòs en 
aquesta taxa, personalment creu que no ho ha d'estar, sinó que el que s'ha 
d'incloure és el diferencial de la gestió de la Deixalleria; la diferència entre els 
ingressos i les despeses, la qual cosa no apareix en els informes, sinó que 
aquests preveuen 23 milions de pessetes com a costos de la Deixalleria i no 
sap si això és el cost total; si hi ha uns ingressos i, un cop aplicades les 
despeses, queda un dèficit de 23 milions de pessetes; si es fa gestió o no se'n 
fa i quin detall de costos hi ha. Segur que el regidor d'Hisenda disposa 
d'aquesta informació i li agrairia que en el seu moment faciliti al GMCIU la 
informació a fi de poder tenir un criteri més acurat al respecte.  
Per tant, d'entrada, la proposta del GMCIU és del 4,04%, preveient aquesta 
voluntat de no carregar excessivament aquesta ordenança i repartir-ho en dos 
exercicis.  
Per una altra banda, i dins d'aquesta mateixa línia de control de gestió, també 
aniria bé que si aquesta Deixalleria es gestiona com pertoca i tal com deia el 
representant del Partit Popular, és d'esperar, com a voluntat política,  que 
s'autofinanci, malgrat que personalment ho dubta. També cal tenir en compte 
que la realitat normalment sol ser més dura i apareixen entrebancs que 
provoquen que les voluntats i les realitats tinguin certes divergències.  
Malgrat això, seria important que hi hagués un control acurat, que s'incorporés 
en els informes econòmics de la pròpia taxa d'escombraries, perquè es pogués 
delimitar exactament quin és l'increment de cost de la recollida de deixalles i 
quin és l'increment de cost per a la gestió, espera que acurada, de la 
Deixalleria. 
L'import del conjunt d'aquests dos increments, distribuït percentualment, 
donaria un increment d'aquesta taxa, respecte el qual el GMCIU proposa que 
sigui del 4,04%.  
Pel que fa a l'Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques, el GMCIU proposa un increment del 0% perquè 
considera que, si en algun moment, és fàcil d'assumir, sense entrar a valorar si 
és bo o dolent, per a les arques municipals, el fet de facilitar segons quines 
qüestions i, en aquest cas, un tema que afecta tota l'activitat econòmica que 
està implantada en el nostre municipi, una forma d'ajudar és no incrementar els 
impostos. El cas concret d'aquest impost no és solució a res però, si com a 
voluntat de l'equip de govern, s'aconseguís que l'increment fos nul no es 
malmetrien les arques municipals, però, per una altra banda seria un gest que 
estimularia els empresaris de la nostra ciutat i l'activitat econòmica, en general. 
També constituiria un efecte deflacionista respecte el tema de la inflació que, 
tal com ha dit el regidor d'Hisenda, a Catalunya, malauradament, estem sempre 
percentualment bastant per sobre de la mitjana espanyola.  
Pel que fa a l'Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'Impost sobre 
Construccions, Instal.lacions i Obres, és bàsicament el mateix que en el cas 
anterior, però, si hi cap, amb més vehemència, ja que l'ICIO té una repercussió 
en el cost dels edificis o dels immobilitzats de les empreses o del comerç, i això 
provoca que, en el cas dels habitatges, aquest cost no afecti l'empresari ja que 
el repercuteix automàticament en el preu de venda i, en tot cas, el que es fa és 
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encarir, encara que molt lleugerament, o justificar els encariments de cara als 
futurs usuaris dels habitatges.  
Durant aquest exercici, pel que explica el regidor d'Hisenda, les xifres han 
millorat molt, en l'àmbit econòmic s'està en un grau d'autosuficiència que és 
d'esperar que permetrà tancar l'exercici de l'any 1999 sense números vermells, 
la qual cosa, com ha dit el regidor, permetrà a l'equip de govern fer front a nous 
reptes amb criteri de gestió i de millora i creixement de la  ciutat.  
Quan s'ha referit a la recollida de deixalles, s'ha descuidat un aspecte al qual 
voldria fer referència en aquest moment. Si l'increment de cost és de l'1,85%, i 
això és una suposició, ja que en la descripció de l'Ordenança fiscal no s'explica, 
i la resta és gestió de Deixalleria, hi ha un tema important, que està molt clar: la 
ciutat no està neta, ho estava més abans, i, quan diu abans es refereix a l'any 
passat, no cal anar gaire lluny.  
Aquest tema afecta a tots, per una banda a l'equip de govern, que té capacitat 
de gestionar, i per una altra banda als grups de l'oposició, que tenen la 
responsabilitat de motivar i pressionar a fi que s'aconsegueixi solucionar-ho. 
Fa uns dies, va sortir una crítica a la premsa, que personalment pot constatar, 
segons la qual, qualsevol persona que es passegi per la ciutat a peu o, fins i 
tot, en cotxe, veurà que hi ha moltes obres en funcionament, les quals 
ocasionen molta pols mentre duren.  
Aquesta situació requereix un esforç per part de la neteja, que els ciutadans 
agrairien. Si no es pot assolir perquè els increments són molt justos i arriben 
només per continuar fent el mateix que fins ara, ja es valorarà per part de qui 
correspongui. El GMCIU demana que es faci un esforç. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe diu que, seguint la cronologia de les diferents 
intervencions que hi ha hagut, la discussió es basa, fonamentalment, en la taxa 
per recollida d'escombraries i el tractament dels residus a la Deixalleria.  
Responent al senyor Javaloyes, diria que en costos del servei no s'inclou el 
finançament de la Deixalleria, és a dir, la Deixalleria no és un tema de 
l'Ajuntament, sinó del Consell Comarcal. S'inclouen tan sols, les despeses 
operatives que comentarà més endavant i que s'estimen en 23 milions de 
pessetes. 
Aprofita l'ocasió per respondre també al senyor Sala i voldria dir que s'està 
treballant durant aquest any amb absoluta intensitat en el tema de la 
Deixalleria. Hi ha hagut durant el 1999 una comissió de treball, integrada per 
tècnics de l'Ajuntament, que han intentat crear un "prereglament" (per dir-ho 
d'alguna manera), i les hipòtesis bàsiques d'aquest treball sobre la Deixalleria. 
Alhora, el tècnic corresponent ha sol.licitat a una empresa especialitzada en 
aquests temes, que és Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., una 
proposta econòmica per a la gestió del servei d'aquesta Deixalleria de 
Manresa, que consta d'una memòria tècnica, d'uns preus unitaris de personal i 
de material, d'uns preus variables estimats dels residus i d'un pressupost del 
servei. 
Aquesta proposta, valorada i actualitzada, ja que està presentada al març de 
1999 en base a 1998, ens porta, econòmicament i d'acord amb l'informe dels 
tècnics, a la valoració dels 23 milions de pessetes, és a dir, no es tracta d'una 
quantitat aleatòria.  
Si es recorda, l'any passat també va aparèixer aquest tema durant el debat de 
les Ordenances fiscals i, en aquell moment, no es disposava de la informació 
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econòmica o l'estudi necessaris per fixar les quantitats. En aquest moment, 
amb aquestes hipòtesis de treball, el cost actualitzat d'aquesta proposta és de 
23 milions de pessetes.  
Evidentment, sobre les bases de partida, hi ha una sèrie de residus que són 
d'acceptació obligatòria a la Deixalleria, però també hi ha altres residus, els 
quals, no essent obligatori acceptar-los, l'Ajuntament considera que poden ser 
admissibles. Això fa que en un moment determinat, aquests costos puguin 
variar. 
Pel que fa al finançament, hi ha una casuística àmplia, és a dir, hi ha ciutats 
que cobren una taxa i n'hi ha d'altres que no en cobren. La hipòtesi de treball 
de l'Ajuntament de Manresa és la de la gratuïtat i la de la recuperació de certs 
materials, com són ara el paper, el cartró i el vidre, és a dir, el que es podria 
anomenar com a recollida selectiva, es poden obtenir alguns ingressos, 
fonamentalment derivats de les subvencions que solen atorgar determinades 
entitats i, concretament a Espanya n'hi ha dues, una de les quals és 
ECOEMBES, S.A., la qual subvenciona la recollida d'aquest tipus de material. 
En aquest moment, l'entitat ECOEMBES, S.A. té signat un conveni amb la 
Junta de Residus i les subvencions s'atorguen al Consell Comarcal. Es podria 
parlar de l'equilibri entre aquella Administració i l'Ajuntament de Manresa, ja 
que, evidentment, es tracta d'un tema respecte el qual cal continuar treballant, 
de la mateixa manera que s'haurà de matisar aquest tema amb el Consell 
Comarcal, el qual també té despeses com a conseqüència d'aquest procés.  
Aquest és el plantejament des del punt de vista dels criteris polítics que 
sustenten el tema de la Deixalleria. Hi ha prou informació econòmica i també hi 
ha la proposta de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., les quals 
justifiquen els 23 milions de pessetes, que han anat apareixent al llarg de les 
diferents intervencions.  
Serà difícil posar-se d'acord respecte als conceptes subjectius, ja que cadascú 
mantindrà el seu criteri i és complicat convèncer els altres respecte a si el 
servei és bo o si no ho és i, per tant, vol deixar-ho clar per evitar entrar en una 
dinàmica que no els conduiria a res.  
El senyor Javaloyes ha comentat, respecte a l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, que s'havia augmentat i ell voldria explicar que aquest augment és 
conseqüència de l'aplicació de les modificacions de les ordenances fiscals que 
apareixen en els Pressupostos Generals de l'Estat, a la Llei d'Acompanyament, 
però ha obviat que, al mateix temps que s'augmenten unes, es disminueixen 
d'altres. És a dir, considera que s'han de felicitar tots per l'agilitat de gestió que 
ha tingut l'Ajuntament en la incorporació del paquet de modificacions de les 
Ordenances fiscals que es preveu a la Llei d'Acompanyament, que és molt 
important, i que aquest és un dels pocs ajuntaments que han estat capaços de 
dur a terme, incorporant-les a les pròpies Ordenances fiscals, tant a favor com 
en contra. Hi havia moviments que afavorien una taxa determinada i altres que 
li eren perjudicials. De qualsevol manera, mai hi ha hagut cap esperit 
recaptatori, sinó, senzillament la voluntat de la regidoria d'Hisenda de 
respondre àgilment a totes les qüestions legals.  
No voldria entrar en el comentari del senyor Javaloyes, però, evidentment, 
alguna cosa li ha de dir, ja que, si no ho fes, no seria ell mateix i el senyor 
Javaloyes encara no té prou capacitat per evitar que ho sigui.     
En qualsevol cas, i dit amb la màxima cordialitat, en cap moment s'ha dit que 
Manresa sigui mediocre, per tant, aquest comentari és d'una pobresa mental 
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que no mereix la pena. El que s'ha dit, es continua dient i ell torna a repetir, és 
que, si es vol una Manresa mediocre, i en cap moment s'ha dit que ho sigui, de 
la mateixa manera que, si es vol qualsevol tipus d'expressió mediocre, 
indubtablement, a més d'altres elements de gestió i d'altres tipus d'actituds, 
també hi ha d'haver una relació o una correlació entre la Manresa que es vol i 
la gestió o la política fiscal municipal. 
És a dir, si es vol que Manresa s'equipari amb altres ciutats de Catalunya, les 
quals, indubtablement, són exemples a seguir, no hi haurà més remei que fer el 
mateix que van fer elles. I, si no es vol que Manresa arribi a aquells nivells, 
podem continuar amb la mediocritat de les polítiques fiscals que normalment 
s'han portat a terme fins a aquest moment. La política fiscal no es l'únic 
element, però sí un dels més fonamentals. 
Malgrat tot, suposa que tothom estarà d'acord amb ell si diu que el senyor 
Javaloyes no ha dedicat moltes hores a preparar la seva intervenció en aquest 
Ple. Malauradament, tenint en compte allò que es diu a nivell de "management" 
que la gestió o el futur està en els joves, cal que el senyor Javaloyes s'ho faci 
mirar i cal que es compri una "goma d'esborrar", que també és un altre dels 
elements fonamentals del "management", i esborri tot allò que hagi pogut 
aprendre per tornar a aprendre. D'aquesta manera, estarà en la línia. Els 
ciutadans de Manresa no poden estar molt satisfets del senyor Javaloyes ja 
que la seva intervenció no ha comportat el més mínim esforç d'elaboració 
durant el darrer cap de setmana.  
Continuant amb la intervenció del senyor Sala, que ha entrat en el tema més 
tècnicament, ha de dir que ha fet un pròleg que no comparteix, perquè, a més, 
considera que no és exactament cert.  
De qualsevol manera, el senyor Sala va disposar de la informació abans que la 
premsa, ja que se li va facilitar a la Comissió d'Hisenda del dimecres. Potser la 
podria haver tingut abans, però també és cert que ell mateix li va comunicar 
verbalment quina era la tendència de les Ordenances. Li va donar exactament 
la informació de la qual disposava en alguna trobada que van tenir. En 
qualsevol cas, això no té massa importància ja que no hi ha hagut cap intenció 
d'ocultar informació o de no facilitar-la perquè els grups de l'oposició no 
poguessin analitzar-la.  
Pel que fa a l'IBI, respecte el qual el senyor Sala ha insistit, no ho ha dit en el 
sentit de si s'augmenta o no, sinó que, simplement, ho ha explicat en sentit 
descriptiu. És a dir, és cert que, quan es va fer la revisió cadastral, com ha 
comentat el senyor Javaloyes, hi va haver les bases corresponents, les quals 
es van reduint d'acord amb els deu anys, però també cal tenir en compte que el 
45% de les bases van disminuir, en el sentit que, el 9% d'elles van disminuir i el 
16%, es van quedar entre el 0% i el 2%. Tot això considerant, a més, que l'any 
passat l'Ajuntament les va baixar l'1,5%.  
De qualsevol manera, insisteix, l'únic que ha fet és descriure l'IBI en el seus 
tipus de gravamen, de la mateixa manera que el PAI i els tipus de gravamen de 
la plusvàlua queden exactament igual que estaven, perquè entén que la seva 
obligació, independentment de l'entorn polític que se li vulgui donar a la 
presentació, ha de comportar la descripció de les coses d'acord amb el 
dictamen, sense que tingui sentit cap paradoxa respecte a aquest tema.  
El senyor Sala ha parlat molt del tema de les escombraries i li ha de dir que ell 
té la mateixa informació que la de senyor Sala. Considera que hi ha prou 
informació i considera que l'Ajuntament disposa d'uns tècnics, els quals, en 
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molts casos, tenen capacitat econòmica i de càlcul molt superior a la dels 
regidors, és a dir, que els regidors no poden entrar en la dinàmica de repassar 
els càlculs, ja que no és la seva missió, però, en qualsevol cas, el suport dels 
costos de la taxa d'escombraries és tècnic i, per tant, redactat pels Serveis 
Financers de la regidoria d'Hisenda. Entrar en la discussió de si l'analítica o els 
criteris analítics d'imputació són o no correctes, es pot fer si es té una certa 
preparació, però fer-ho pel sol fet d'entrar en aquesta discussió, evidentment, 
és una opinió respectable com qualsevol altra, però les xifres són les que són.  
L'estudi econòmic analític dels costos que comporta la taxa d'escombraries és 
el 6,77% i, a fi d'ajustar-se a la realitat econòmica, és el 6,23%. El diferencial 
entre els dos percentatges emana de l'import d'1.621.000 pessetes, que 
representa el decrement del que es recaptarà com a conseqüència de les 
inquietuds recollides respecte els habitatges unifamiliars.  
En la línia del que és la taxa i de la seva definició legal, aquesta ha d'intentar 
ser inferior o equilibrar el cost. És a dir, si l'Ajuntament no hagués estat sensible 
a aquestes inquietuds respecte als habitatges unifamiliars, hauria aplicat un 
increment del 6,23%, però, en incorporar aquesta sensibilitat, com s'hauria 
pogut incorporar qualsevol altra, automàticament, la base ha de ser distribuïda 
entre la resta d'unitats físiques.  
Per tant, vol que quedi clar que hi ha la suficient informació analíticament per 
determinar que aquests són els rendiments.  
Ha observat que hi ha una certa confusió entre els conceptes d'ingrés i de cost, 
fonamentalment pel que fa als 8 milions de pessetes que es van imputar a l'any 
anterior. Una cosa és el que es va imputar l'any anterior a nivell de càlcul del 
6,77% i una altra cosa és que els costos siguin de 23 milions de pessetes. Es 
tracta de dos estudis diferents que s'han d'analitzar des de dues perspectives 
també diferents, per una banda, des de la perspectiva de l'ingrés i, per una altra 
banda, des de la dels costos.  
Aquest any, a nivell real d'imputació dels costos, no hi ha 23 milions de 
pessetes, sinó que hi ha aquest import menys el que es va imputar l'any passat. 
Una cosa diferent és que en l'anàlisi de costos, en el sumatori de costos de tot 
l'any es posin 23 milions de pessetes, però en el càlcul del percentatge, només 
hi ha imputat el diferencial.  
Suposa que haurà quedat clar amb aquesta explicació, tot i tenir en compte que 
és complicat explicar-ho verbalment, però considera que és necessari a fi de 
trobar la transparència. Per tant, insisteix, en el càlcul del 6,77% només hi ha el 
diferencial entre el que es va posar l'any passat i els 23 milions de pessetes, i 
una cosa molt diferent és que es digui que els costos de la Deixalleria són de 
23 milions de pessetes.  
S'ha dit també que l'impost sobre vehicles de tracció mecànica s'incrementa en 
un 5% exacte i, indubtablement, els impostos, com tots saben no tenen 
caràcter finalista, sinó de finançament, com a ingrés propi, però l'Ajuntament 
considera que el complement dels 3 punts és raonable i creu que està bastant 
justificat. És relatiu que el percentatge sigui alt o baix, ja que depèn de la 
referència que hi hagi per comparar-ho.  
Aquesta és una informació que normalment no es diu, ja que sempre es parla 
del que es paga en funció del nombre de cavalls de cada vehicle, però l'any 
2000, com a conseqüència d'aquest 5% el coeficient d'aplicació és de l'1,55%. 
D'acord amb el barem de coeficients que estableix la Llei, a l'Ajuntament de 
Manresa, per una població de dret de 50.000 a 100.000 habitants, li correspon 
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un coeficient màxim d'un 1,9%. És a dir, l'Ajuntament de Manresa està un 23% 
per sota del que li permet la Llei. 
De vegades, per intentar ser gràfic i no excessivament exhaustiu en les 
explicacions, no hi ha més remei que posar referents a fi de saber on som i on 
anem a parar.  
Disposa d'unes dades elaborades, de molt fàcil comprensió, que explicarà 
sense cap intenció de justificar increments, sinó tan sols perquè s'entenguin 
certs referents: si suposem que l'Ajuntament de Manresa té en vehicles base 
100, la ciutat de Terrassa, respecte a la qual ens podem mirar en moltes coses, 
té un 109,38%, és a dir, un 9,38% més; la ciutat de Sabadell, respecte a la qual 
ens podem mirar encara més per fer coses i per tenir inversió induïda, essent, 
per tant, un bon referent, té un 113,19%, és a dir, un 13,19% més que 
Manresa; la ciutat d'Igualada té un 117,47%, és a dir, un 17,47% més que 
Manresa; la ciutat de Mataró, que possiblement sigui una excepció, té un 
135,48%, és a dir, un 35,48% més que Manresa. És possible que hi hagi 
alguna ciutat que tingui impostos de vehicles inferiors al de Manresa. 
En alguna intervenció s'ha parlat de la relació entre Ordenances fiscals i 
activitat econòmica. Respecte a la qual cosa ha de dir que creu en la viabilitat 
dels projectes, no creu que el responsable econòmic d'un projecte decideixi 
tirar-lo endavant o no perquè l'IAE augmenta del 2,41% al 2,61%. Si aquest és 
un factor significatiu, aconsellaria a l'assessor del projecte que s'ho plantegi, 
perquè la viabilitat del projecte ha de ser una altra que aquesta diferència de 
percentatge. Considera, per tant, que la incidència econòmica d'aquesta 
diferència és molt petita, però, en qualsevol cas, es tracta d'un criteri tan 
respectable com qualsevol altre que s'hagi exposat.  
El que sí és objectiu és la incidència de les Ordenances fiscals en l'activitat 
econòmica de l'Ajuntament. El debat sobre aquest tema sempre ha estat 
bastant catastrofista, quan es parla de l'IBI, de l'Impost sobre vehicles, etc. i la 
seva repercussió en els ciutadans. Sempre es dirà que a l'equip de govern 
l'ajuda la bonança econòmica i potser és així, però les dades són les que hi ha i 
sempre hi ha un munt de circumstàncies que contribueixen a que les coses 
passin. 
Pel que fa a l'activitat econòmica, passa el mateix que amb les Ordenances 
fiscals: si agafem les darreres dades, sense haver de basar-se en dades 
històriques, veurem que, respecte a l'IBI, en la liquidació de l'any 1998, en 
xifres rodones, es van obtenir 1.156 milions de pessetes. No es refereix al 
pressupost, sinó que l'executat fins al 1999, és a dir, el que s'ha executat 
d'acord amb una execució parcial a 30 de setembre, és de 1.241 milions de 
pessetes de recaptació, que suposa un 7,36% més.  
Pel que fa a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, van ser 411 milions de 
pessetes recaptades d'acord amb la liquidació del 1998. En aquest moment 
estem en 449 milions de pessetes, és a dir, un 9,25% més.  
Respecte a les plusvàlues, les quals encara poden devengar-se més, ja que 
l'exercici no està tancat, l'import és de 71 milions de pessetes en la liquidació 
del 1998 i ara és de 85 milions de pessetes, és a dir, un 19,72% més.  
Quant a l'IAE, hi havia 397 milions de pessetes en la liquidació del 1998, i ara 
hi ha 441 milions de pessetes, per tant, aquest impost ha augmentat en un 
11,08%. 
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Pel que fa a l'ICIO, a l'any 1998 van ser 242 milions de pessetes i ara són 218 
milions de pessetes, però cal tenir en compte que aquest impost encara pot 
variar, ja que l'exercici encara no està tancat.  
Les llicències d'obertura d'establiment han passat de 41 a 48 milions de 
pessetes i les llicències d'urbanisme, de 73 a 66 encara sense tancar l'exercici.  
No ha exposat aquestes xifres amb la intenció de d'atorgar-se més importància 
respecte a elles de la que té, sinó amb la finalitat de constatar amb arguments 
numèrics la creença que, en l'àmbit de les empreses, qualsevol cost que sigui 
el mínim possible, és ben rebut. Sempre ha dit el mateix respecte als costos de 
les empreses: li agraden les empreses, els empresaris, els gerents i les 
persones del "management" que treballin pels ingressos i no només per les 
despeses. 
La clau del segle XXI és tenir la preparació suficient per treballar pels 
ingressos, la qual cosa no significa que a les empreses els costos no tinguin la 
seva importància.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que és evident que el regidor responsable de 
l'àrea econòmica està ben informat de les xifres, i només faltaria que no fos 
així, segurament fa setmanes que està treballant en aquest tema.  
L'agudesa del senyor Teixeiro ha permès que s'adonés que ell, tècnicament,  
no ha volgut preparar gaire la seva intervenció.  
El senyor Teixeiro cau, any rere any, en el parany de ser més agre i no 
acceptar la crítica política. Ell ha parlat de responsabilitat i, en base a això,  ha 
manifestat que li semblava correcte el lineal del 2% i, fins i tot, alguna taxa amb 
molt més increment. 
A partir d'aquí, ha de dir que la intervenció de l'increment d'un impost no és 
tècnica, no és qüestió de formar una mesa d'auditors comptables o 
economistes, sinó que es tracta d'una qüestió política. Políticament, malgrat 
que el senyor Teixeiro vulgui arreglar la manera de dir-ho, transformant el verb 
en passat o en present, ha dit que Manresa és mediocre. 
L'equip de govern va solucionar el tema dels Pressupostos amb la Llei 
d'Acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat, va ser molt ràpid, 
com ha de ser una bona Administració, va incrementar i va decrementar, però 
el resultat final és que va recaptar més. No ho critica, li sembla perfecte, però 
l'únic que diu és que, evidentment, a part del 2% o 3% que ja venia donat per 
això, ara hi ha un increment del 5% més.  
No té la intenció d'acusar l'equip de govern de res, sinó que considera que 
l'equip de govern utilitza les normes que té al seu abast, però això no és una 
qüestió tècnica, sinó política. L'Ajuntament ha d'oferir uns serveis en funció dels 
ingressos que obté i sap que ell no li pot dir al regidor que hi ha desperfectes 
als carrers o que estan bruts perquè li pot contestar que ell s'encarrega de 
l'àrea d'Hisenda i que no és competència seva, però el cert és que els carrers 
són bruts i pel que fa als vials, si vas a peu, t'entrebanques dels sots que hi ha 
a les voreres i, si vas en cotxe, trobes molts forats. És evident que cal fer una 
inversió important de manteniment, però l'equip de govern no pot donar 
l'excusa que ara invertirà 20 milions de pessetes a més dels 400 que en 
recaptarà. Si l'equip de govern considera que cal fer una inversió, que la faci, i 
lamenta que no en faci més, ja que això vol dir que no pot fer-ho i no que no ho 
vulgui, però, insisteix, que no s'excusi dient que invertirà 20 milions de 
pessetes.  
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No vol entrar en la discussió concreta dels percentatges. Els regidors no són a 
la sala de plens per discutir qüestions tècniques, sinó qüestions polítiques com 
ara, si es recaptarà més o no, les causes d'aquesta recaptació i el que 
s'obtindrà o s'ha obtingut fins ara a canvi. 
Tant si li agrada com si no al senyor Teixeiro, les seves decisions han de ser 
polítiques i no tècniques.  
Al senyor Teixeiro no li agraden les crítiques polítiques, però considera que 
l'equip de govern fa el que estima oportú, suposa que amb bon criteri, però 
comet errors i els resultats són al carrer, ell no se'ls inventa.  
Pel que fa a les xifres, en Fabià Estapé diu el següent: en el tema dels 
números, un economista dirà: 2 més 2 és 3,9 període; un auditor dirà: 2 més 2 
és 3 més 1 menys 1; i un comptable dirà: quan vols que facin dos més dos?  
Partint d'aquesta premissa, ell no és ningú per discutir dècimes de 
percentatges, però es veu prou capaç de plantejar qüestions relatives a 
projectes per a la ciutat que representa, de la mateixa manera que ho pot fer el 
senyor Teixeiro.  
El regidor d'Hisenda no ha donat resposta a cap de les qüestions que ell li ha 
plantejat, potser pel fet que no és el responsable de les àrees corresponents, 
però cal que agafi la goma i comenci a esborrar, cal que s'ho apliqui a ell 
mateix.  
En qualsevol cas, l'increment de l'Impost sobre vehicles és una decisió política, 
malgrat que el senyor Teixeiro vulgui excusar-se contínuament dient que 
l'Ajuntament farà més inversions. És millor que tingui la valentia de dir que 
l'incrementa perquè considera que ho ha de fer.   
Pel que fa a la taxa per recollida d'escombraries, l'equip de govern aplica un 
fort increment, sense plantejar la possibilitat d'elaborar un estudi adequat  
sobre la neteja viària. Aquest estudi no existeix, hi ha un conveni signat, que se 
segueix tal com està, sense afegir res. Per tant, l'increment s'aplica sense oferir 
més serveis a canvi.  
Amb aquesta dinàmica s'augmenta la pressió fiscal dels ciutadans de Manresa i 
dels inversors de la nostra ciutat, com són ara els comerciants, els industrials i, 
fins i tot, els qui tenen una oficina, ja que l'IPC no està en el 5%, sinó en el 2% 
o 2,5%. 
Per tant, malgrat que l'equip de govern vulgui defensar-ho, considera que no hi 
ha defensa possible. 
 
El senyor Sala i Rovira diu que potser ja està tot dit, però estaria bé recordar a 
la ciutat que, si es tiren endavant les Ordenances fiscals que es presenten en 
aquest Ple, en dos anys la taxa per recollida d'escombraries haurà augmentat 
en un 11,77%, ja que l'any passat va augmentar en un 5% i aquest any en un 
6,77%. Es pagarà la Deixalleria i el que faci falta, però el cert és que 
s'augmentarà en un 11,77%.  
Agraeix al regidor d'Hisenda el "festival de números" que ha exposat i li 
demana que sempre es presentin aquests temes de la manera més concreta 
possible, a fi que siguin més entenedors per a tothom.  
Personalment, els números no li fan por, el que sí tem és que es diguin molts 
números. Cal que els conceptes i les idees siguin clars, i no dubta que l'equip 
de govern els tingui clars, sinó que està convençut que és així, però, a l'hora de 
fer pedagogia, el cúmul d'informació que, de vegades, sense voler, està 
barrejada, dificulta la comprensió d'alguns conceptes.  
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No entrarà en el detall de les qüestions que ha contestat el senyor Teixeiro, 
però li demana que, independentment del nivell de detall dels informes que el 
senyor Teixeiro consideri que li van bé, tingui present que altres persones, per 
formació o per deformació, precisen d'un altre nivell de detall,  que demanen 
que se'ls facilitin, si es disposa d'ells i, si no, que s'elaborin.  
No es tracta de voler anar més enllà ni de desconfiança respecte els tècnics, 
sinó que considera que cadascú té la seva manera de treballar i que totes són 
respectables. Només demana que es respecti la forma de treballar del GMCIU 
respecte els assumptes relacionats amb Hisenda.  
Per últim, en relació a l'esmena presentada pel GMCIU, l'equip de govern 
votarà allò que consideri més convenient, però, si no prospera, el GMCIU 
votarà negativament totes les Ordenances fiscals.  
 
L'alcalde pren la paraula i diu que durant l'any 2000 tots els grups municipals 
hauran de parlar molt seriosament del tema de les deixalles, ja que hi ha la 
renovació de la concessió, que finalitza el 31 de desembre de l'any 2000; 
també hi ha la necessitat de donar compliment a acords adoptats pel Parlament 
de Catalunya, respecte els quals la majoria de les forces polítiques hi estan 
d'acord, que fan referència al desplegament de la recollida de deixalles 
orgàniques i inorgàniques i això tindrà un important impacte per a la ciutat.  
Per tant, no cal aprofundir en aquest moment, però sí que avança que aquest 
és un tema del qual se'n parlarà.  
 
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel GMCIU al punt 6.1.5 de l'ordre del 
dia, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 2 
abstencions (GMPP) i 7 vots afirmatius (GMCIU). 
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs en el punt 6.1.5 de l'ordre del dia, s'aprova 
per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 9 vots negatius (7 
GMCIU i 2 GMPP) i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril.  
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs en el punt 6.1.6 de l'ordre del dia, aprova 
per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 9 vots negatius (7 
GMCIU i 2 GMPP). 
 
7. PROPOSICIONS 
 
L'alcalde disposa la lectura i el debat conjunts de les dues proposicions 
presentades. 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

SOBRE LA REDACCIÓ DEL PROGRAMA D'ORIENTACIÓ PER ALS 
EQUIPAMENTS COMERCIALS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMCIU el dia 14 
d'octubre de 1999 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Vist que la Generalitat de Catalunya va aprovar al setembre de 1997 el Pla 
Territorial d'Equipaments Comercials, de vigència fins l'any 2000. 
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Vist que també es publica al juliol de 1998 l'Ordre per la qual es regulen els 
Programes d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). 
 
Vist que aquesta mateixa ordre diu que l'objectiu dels POEC és el de dotar d'un 
instrument els Ajuntaments per tal de garantir l'adaptació dels equipaments 
comercials a les necessitats de consum de la seva població. 
 
Davant, també, de la preocupació manifestada pel món del comerç en general 
per la proliferació d'hipermercats de fins a 2.500 m. amb tot el que això 
representa de desequilibri per al sector comercial, així com d'una disminució de 
la qualitat del servei per als consumidors i consumidores de Manresa. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Manresa proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Que l'Ajuntament de Manresa iniciï de manera immediata la redacció del 
POEC per a la ciutat de Manresa.  
 
2. Que mentre duri l'esmentada redacció, l'Ajuntament de Manresa no doni cap 
nova llicència d'hipermercats, exceptuant aquelles en què en el dia d'avui 
l'equip de govern ja tingui un compromís adquirit, compromisos dels quals 
donarà compte en aquesta mateixa sessió del Ple municipal." 
 
7.2 PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSC-ERC I IC-V  

SOBRE LA POLÍTICA D'EQUIPAMENTS COMERCIALS. 
 
El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMS, GMERC i 
GMIC-V el dia 14 d'octubre de 1999 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Amb la recent fusió de les multinacionals franceses del sector de la distribució 
comercial, PROMODÉS i CARREFOUR, propietàries d'algunes de les 
ensenyes comercials amb més implantació a Catalunya - com PRYCA, 
Continente, Dia o Champion -, s'ha alterat substancialment la distribució de 
quotes de mercat en el sector comercial català, fins el punt que l'empresa 
resultant de la fusió controlarà, a través de les seves ensenyes, el 32 % de 
l'oferta comercial alimentària de Catalunya. Tanmateix, aquest impacte té una 
distribució territorial diferenciada, que el fa notablement intens en alguns 
municipis, com és el cas de la ciutat de Manresa, on el nou grup concentrarà el 
70% de l'oferta del ram de l'alimentació. 
 
D'acord amb la Llei de Defensa de la Competència, existeix una posició de 
domini d'una empresa a partir que aquesta detenti el 25% de la quota de 
mercat, per la qual cosa existeixen indicis fonamentats que el nou grup de 
distribució detentarà a Catalunya, i molt especialment a Manresa, una posició 
de domini clara que justifica la intervenció de les autoritats de defensa de la 
competència. 
 
Aquesta posició de domini constitueix una amenaça a la continuïtat de 
l'estructura comercial bàsica de Catalunya, basada en empreses petites i 
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mitjanes implantades en els centres urbans, i tindrà repercussions greus sobre 
les petites i mitjanes empreses que actuen com a proveïdors locals, 
principalment en el sector alimentari, al consolidar-se l'hegemonia de compra 
de la multinacional francesa. 
 
La Llei d'equipaments comercials a Catalunya atorga als Ajuntaments 
competències per tal d'adaptar l'equipament comercial de les poblacions 
respectives a les necessitats dels consumidors i consumidores, preveient 
diferents instruments de planificació i intervenció als que aquells poden acollir-
se. La tradició de la nostra ciutat de capital comercial d'una àmplia àrea de la 
Catalunya Central que va fins i tot més enllà de la pròpia comarca, i l'important 
paper estructurador del comerç en la formació i vitalització dels entorns urbans 
centrals, justifiquen la intervenció de l'Ajuntament en l'ordenació de 
l'equipament comercial, amb l'objectiu de definir un model comercial que compti 
amb el màxim consens i que tingui en compte tant els interessos dels 
consumidors i consumidores com de les empreses comercials que integren la 
xarxa comercial del centre urbà. 
 
Per tot això, els grups municipals PSC, ERC i IC-V, sotmeten a discussió i, si 
s'escau, aprovació del Ple de la Corporació, la següent 
 
Proposta d'acord: 
 
Primer. Constatar el perill que representa per a la lliure competència de la 
distribució comercial a Catalunya la posició dominant assolida pel grup 
empresarial Carrefour, propietari al nostre país de les ensenyes comercials 
PRYCA, Continente, Dia i Champion. Constatar així mateix, els perjudicis que 
pot comportar aquesta posició de domini a les PIME'S catalanes que operen 
com a proveïdors de l'esmentat grup. 
 
Segon. Recolzar les gestions del Govern de la Generalitat davant el Tribunal de 
Defensa de la Competència i la Comissió Europea per tal que es prenguin les 
mesures adients per desfer la posició de domini del mercat del grup Carrefour a 
Catalunya i, en particular, en algunes de les seves comarques, garantint així la 
lliure competència efectiva en la distribució comercial. 
 
Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat que, en la perspectiva de la 
progressiva globalització dels mercats econòmics, instrumenti les mesures 
legislatives adients per tal de garantir que, en el futur, el Govern de Catalunya, 
titular de les competències sobre comerç, pugui actuar per tal d'introduir les 
mesures correctores pertinents en les operacions empresarials que alterin el 
marc de lliure competència en el sector de la distribució comercial. 
 
Quart. Iniciar, en un termini no superior a tres mesos, el procés d'elaboració 
d'un Programa d'orientació dels equipaments comercials de la ciutat, amb 
l'objectiu de definir, de forma consensuada i participativa, un model comercial 
per al municipi i un Programa d'Actuació que prevegi conjuntament els 
aspectes de regulació i ordenació de l'ús comercial, i els de dinamització. 
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Cinquè. Refermar la necessitat que el Govern de la Generalitat, en 
col.laboració amb les Corporacions Locals, ampliï i millori els programes de 
suport al comerç urbà fonamentat en petites i mitjanes empreses, com a model 
comercial propi de la nació catalana i idoni per a la seva articulació territorial i 
social." 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i demana que a l'acta d'aquesta 
sessió es canviï el mot "hipermercats", que apareix als paràgrafs quart i setè de 
la proposició presentada pel GMCIU pels mots "petites superfícies", ja que s'ha 
adonat que el terme és incorrecte.  
Li ha fet molta gràcia que, després d'haver presentat aquesta proposició el 
GMCIU, els grups municipals de l'equip de govern hagin presentat 
conjuntament també una proposició.  
Voldria fer la reflexió següent: el GMCIU porta uns quants mesos reivindicant 
aquest tema i la decisió de presentar aquesta proposició és conseqüència del 
fet que ja ha esgotat altres vies, com són ara: la petició a la Comissió 
Informativa o a través de la premsa. A més, considera que hi ha una situació de 
desordre a la ciutat pel que fa a l'atorgament de les llicències a petites 
superfícies de fins a 2.500 metres. 
La proposició presentada pels grups que integren l'equip de govern, és plena 
de literatura i buida de contingut, i ha de dir sincerament i sense ànim de 
molestar que el punt quart és l'important, ja que, respecte els altres punts, 
considera que està bé recolzar, demanar, refermar i constatar, però el més 
important és iniciar, és a dir, anar de cara a la feina, cosa que no es dóna en 
els altres punts. Amb aquests altres punts de la proposició, l'equip de govern 
manifesta la seva opinió, i ho diu amb tot el respecte i humilitat, ja que a l'equip 
de govern són molts a pensar i el GMCIU són menys; la diferència entre 15 i 8 
regidors és gairebé del 50% i, a més, hi ha els tècnics. 
El GMCIU creu que la seva proposició és la bona i la concreta, però, tenint en 
compte que l'equip de govern ha estat tan magnànim de presentar la 
proposició, respecte a la qual cosa el GMCIU està content perquè potser ha 
obligat a l'equip de govern a definir-se sobre la qüestió, afegint el punt quart, 
que fa referència a iniciar, el GMCIU està disposat a retirar la seva proposició si 
l'equip de govern afegeix a la seva un punt que digui aproximadament el 
següent: Que, des del present fins a l'aprovació definitiva del POEC 
(Programes d'Orientació per als Equipaments Comercials), l'Ajuntament no 
concedeixi cap nova llicència del sector quotidià alimentari, d'una superfície 
superior als 200 o 250 metres. Ho diu des del punt de vista que suposa que la 
ciutat té unes expectatives, com és el cas de Can Jorba i altres, on han d'anar 
equipaments comercials. Per tant, el GMCIU considera que fins als 200 o 250 
metres es podria negociar.  
Repetint el que ja va dir un dia a la Comissió Informativa, creu que la força del 
govern i la força dels vots és també, de vegades, saber entendre l'oposició i 
corregir, en un moment determinat. Sap que l'equip de govern ha dit moltes 
vegades que no, però creu que ara estan més a prop que mai. Per això, el 
GMCIU proposa retirar la seva proposició i votar la de l'equip de govern si s'hi 
afegeix el fragment que ha esmentat anteriorment, amb el qual no es demana 
que no es concedeixi cap llicència, sinó que la limitació només afecti a algunes 
d'elles, en funció dels metres de superfície. Es tracta de fer una moratòria, que 
representaria una deferència cap a un sector de la ciutat que està temerós 
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respecte a aquest tema i, alhora, es  defensaria una tradició important de la 
ciutat. 
En el cas que l'equip de govern no accepti la proposta que ha exposat, demana 
que es votin separadament les dues proposicions, i, lògicament el GMCIU 
votarà negativament la segona d'elles, presentada per l'equip de govern.  
 
L'alcalde intervé i diu que entén la voluntat d'arribar a un acord, però, el 
GMCIU planteja novament una moratòria, i, segons ha dit el senyor de Puig, el 
límit seria les superfícies de 200 a 250 metres quadrats. 
 
El senyor de Puig i Viladrich contesta a l'alcalde que fins a 250 metres de 
superfície ho podrien plantejar, però no més perquè ja serien superfícies molt 
importants.  
 
L'alcalde diu que deixa la proposta del GMCIU en mans del regidor senyor 
Camprubí, però, personalment considera que plantejar una moratòria de 250 
metres quadrats provoca el mateix problema que si fossin 2.500 metres 
quadrats. Ho diu des del punt de vista de continuar o no el debat o de retirar o 
no la proposició, i entenent la voluntat d'arribar a un acord, però, de vegades no 
és possible arribar a un acord.  
 
El senyor Camprubí i Duocastella pren la paraula i diu que el plantejament de 
la seva regidoria és que, fins ara, a la regidoria de comerç s'han desenvolupat 
programes de dinamització comercial en temes de promoció, d'animació, de 
comunicació i de foment de l'associacionisme comercial. Considera que aquest 
és l'eix motor per promocionar o desenvolupar el comerç i, per tant, les 
actuacions de la regidoria han de reforçar aquest tipus de polítiques, les qual 
denominaria, si se li permet l'expressió, com a polítiques actives del comerç.  
És cert que el sector del comerç ha anat evolucionant i amb les polítiques de 
dinamització no n'hi hagut prou i, per tant, s'han hagut de plantejar els 
programes d'orientació dels equipaments comercials.  
També és cert que fa més de dos anys va sortir una normativa que instava els 
ajuntaments que, si volien, podien endegar aquests programes d'orientació 
d'equipaments comercials, i l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa al 
mes de juliol d'aquest any ja va manifestar el seu compromís de redactar 
aquests POEC i així ho va comunicar a l'opinió pública, a les comissions i a les 
associacions.  
Des d'aquell dia a la seva regidoria s'ha anat recollint la informació necessària 
per redactar aquests programes. Els POEC no són dictàmens que es puguin 
elaborar en una tarda, sinó que es tracta d'un procés llarg, que pot durar de 9 a 
12 mesos.      
En qualsevol cas, cal recordar que el POEC és un Programa d'Orientació per 
als Equipaments Comercials i, com a tal, pretén adequar l'equipament 
comercial a les necessitats del consumidors i buscar l'equilibri entre l'oferta i la 
demanda. Aquest equilibri ha de cercar la quantitat, la qualitat, la varietat, el 
servei i el preu.  
Per tant, el POEC ha de permetre definir el model comercial que desitgem per 
a la ciutat de Manresa, pel que fa als eixos comercials, a les localitzacions i als 
formats. També ha de servir per establir les mesures que cal aplicar per 
aconseguir-ho, és a dir, mesures o actuacions de dinamització, de promoció o, 
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fins i tot, aquelles ordenances o, si s'escau, aquelles rectificacions de 
planejaments urbanístics. 
El POEC és, doncs, un Programa d'Orientació que formularà propostes de 
model i mesures i, pel simple fet d'encarregar un POEC, l'Ajuntament no pot 
suspendre l'atorgament de llicències d'ús comercial ni des del punt de vista 
tècnic, ni des del punt de vista jurídic.  
En tot cas, el POEC pot ser la memòria o la base documentada per iniciar un 
pla especial d'urbanisme comercial, si s'escau. 
A continuació, explicarà com s'ha pensat desenvolupar els POEC, tenint en 
compte que el punt quart de la proposició presentada per l'equip de govern 
anava en aquesta línia: iniciar, en un període no superior a tres mesos, el 
procés d'elaboració del POEC, i dins d'aquest procés hi ha una fase inicial,  que 
consisteix en facilitar el màxim d'informació a tots els agents implicats en el seu 
desenvolupament, els consumidors, directament o a través de les associacions 
de veïns; els comerciants; les patronals; els sindicats i els partits, perquè es 
pugui crear un fòrum de comerç en el qual hi puguin participar tots per definir el 
model comercial que volem per a la ciutat de Manresa.  
Dins d'aquesta fase inicial l'Ajuntament voldria crear una comissió interna 
municipal, en la qual hi estarien implicades totes les regidories que poden 
aportar alguna cosa respecte el tema del comerç com són ara la de Promoció 
Econòmica, la d'Urbanisme i la de Via Pública. També cal definir, dins 
d'aquesta fase, la composició de l'equip redactor del POEC.  
Superada aquesta fase, que es pot assolir en un termini de temps breu, 
s'entraria a la fase pròpia de l'estudi, en la qual s'haurà d'analitzar l'oferta de la 
ciutat respecte al nombre de botigues, les seves dimensions i localització; 
també s'haurà d'analitzar la demanda, la capacitat de negoci que té, què volen 
els consumidors, quin és l'atractiu comercial de Manresa, ja que l'equilibri no es 
pot buscar només des del punt de vista de ciutat o de comarca, sinó també de 
centralitat de la Catalunya central.  
Finalitzada aquesta fase, es disposarà de les dades objectives per continuar 
endavant, definint, si s'escau, el model comercial. Seguidament, s'elaboraran 
les propostes d'actuació i es faran les tramitacions necessàries per elaborar el 
POEC.  
Aquest és el plantejament de la regidoria de Promoció Econòmica per 
desenvolupar el POEC, és a dir, s'iniciarà tan aviat com sigui possible, però 
això no vol dir que quedi encallat en aquest punt.  
 
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que estem davant d'un tema 
amb un important grau de complexitat tècnica, tal com ha manifestat el regidor 
Camprubí i, per tant, a l'hora de parlar d'aquest tema des de l'àmbit polític, que 
és el que els correspon als membres de la Corporació, s'hauria de fer un cert 
esforç d'humilitat, com ha dit el portaveu del GMCIU, de rigor i també caldria 
evitar caure en simplificacions o reduccionismes. 
Aplicant això, considera que el primer esforç hauria d'estar encaminat a intentar 
dimensionar correctament la capacitat real de l'Ajuntament d'incidir en aquest 
tema. Això és important perquè, de vegades, llegint les declaracions o 
comentaris que fan tots plegats, dóna la sensació que tinguin una capacitat 
ilimitada d'intervenir en aquesta qüestió i creu que aquest no és el cas. Les 
opcions de l'Ajuntament no són nul.les, però són reduides i, en aquest sentit, 
són pertinents les referències de la proposició de l'equip de govern, en relació a 
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altres nivells d'intervenció, perquè realment és a través de la legislació estatal i 
autonòmica que es poden arbitrar mesures potents, antimonopolístiques, 
encaminades a reduir, en el possible, les posicions dominants o d'abús que es 
donen, tant en l'àmbit comercial com, sobretot, financer. No es pot oblidar que 
el problema fonamental és, per exemple, la imposició abusiva de terminis de 
pagament amb massa retard, que és una de les actuals pràctiques habituals de 
les grans superfícies. 
Per tant, una primera reflexió seria la de la necessitat d'acotar les possibilitats 
d'actuació que tenim. Comprèn que els comerciants que pateixen aquest 
fenomen ho visquin amb angoixa i demanin solucions màgiques, però 
l'Ajuntament ha de ser capaç de no despertar expectatives que es puguin 
convertir, posteriorment, en frustració.  
Per això, insisteix, cal explicar què es pot fer i què no es pot fer realment. 
La segona qüestió important és que cal defugir del debat d'aquest tema, 
plantejat estrictament o exclusivament en termes de proteccionisme, ja que, si 
no és així, es discutirà quin ha de ser el nivell de protecció que precisa el 
comerç i ell considera que la discusió s'ha d'enfocar des del punt de vista de 
quin ha de ser el nivell de promoció, de dinamització i de modernització que li 
cal al comerç de Manresa. 
És elemental i, per tant, no cal argumentar-ho gaire, que el proteccionisme no 
té futur, ja que és incompatible amb qualsevol concepció de mercat obert i 
globalitzat, que és el que avui impera. 
Des d'aquest punt de vista de ser realistes en el plantejament de les solucions i 
aplicar-les sota l'òptica de la promoció, creu que té sentit la proposició de 
l'equip de govern d'elaboració d'un Programa d'Orientació per als Equipaments 
Comercials, que tingui, com a objectius, tal com diu el text de la proposició, la 
regulació, des del punt de vista de dinamització i, per tant, incorporant temes de 
consens i de participació i incloent també l'òptica dels consumidors, que és 
fonamental en aquest problema.  
El GMIC-V no pot donar suport a una proposta de moratòria, ja que, tal com ha 
dit el regidor, té un difícil encaix des del punt de vista legal i no troba empar 
dins del marc del propi Programa d'Orientació, però, al marge d'això, que és un 
tema tècnic, considera que aquesta no és una solució, sinó una ficció de 
solució; és, com diuen a la seva terra, "pan para hoy i hambre para mañana". 
Per tant, en definitiva, creu que cal fer un plantejament més a fons d'aquest 
problema, buscant la promoció, la dinamització i la complicitat del sector 
comercial de la ciutat, però també buscant l'exigència d'aquest sector comercial 
i, des d'aquest punt de vista, articular aquest programa d'actuació. 
 
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i diu que aquest dictamen 
planteja diferents aspectes, un dels quals és la preocupació per una 
concentració molt forta d'unes empreses multinacionals, que controlen 
establiments importants, implantats a la ciutat. Es refereix al Pryca, al Dia i al 
SUPECO, els quals ocupen més del 70% del comerç de Manresa i la seva 
àrea. Aquest percentatge és del 30% aproximadament a Catalunya i, en canvi, 
a la nostra comarca es dóna pràcticament una situació de monopoli.  
Això és preocupant perquè pot afectar negativament els consumidors i els 
proveïdors, que són petites o mitjanes empreses del nostre territori, les quals 
podrien tenir moltes dificultats o, fins i tot, quedar fora dels circuits de compra.  
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Malgrat que els accionistes d'aquestes empreses fossin els mateixos per a 
totes elles, aquestes funcionaven independentment i és molt diferent actuar 
com a empresa independent que com a una part d'un conjunt d'empreses 
fusionades, ja que aquesta situació afecta els consumidors i els proveïdors. 
La competència de la regulació d'aquest tema és de les Institucions europees i 
també de la Generalitat de Catalunya, per tant, considera que no és 
competència municipal la seva regulació. Per això, hi ha tota una sèrie de punts 
en la proposició amb els quals es dóna suport a gestions del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, davant del Tribunal de Defensa de la Competència i 
la Comissió Europea; i també punts que plantegen que la Generalitat de 
Catalunya estableixi normes de regulació i mesures legislatives que intentin 
dificultar o posar traves a la situació de monopoli que es pot donar o domini del 
mercat excessiu.  
També hi ha altres aspectes, que afecten Manresa en la qual s'han instal.lat 
noves superfícies mitjanes, ubicades a l'interior de la ciutat. Aquestes 
empreses, com a model de ciutat sostenible són preferibles a les situades fora 
del nucli, ja que els desplaçaments que provoquen són menors i, per tant, cal 
pensar que és un model positiu. Una cosa molt diferent és el possible 
desequilibri entre l'oferta i la demanda que pugui produir la implantació massiva 
d'aquests establiments.  
S'està produint un canvi d'hàbits dels consumidors, que implica una 
transformació del comerç i, per una altra banda, també hi ha un risc de 
trencament irreversible del teixit comercial de les petites i mitjanes empreses de 
la nostra societat i de la nostra ciutat.  
Per aquests motius, Esquerra Republicana de Catalunya va incloure, com a 
compromís electoral, l'elaboració d'un Programa d'Orientació per als 
Equipaments comercials, que reguli la implantació de nous comerços, des del 
punt de vista de la seva extensió, tipologia i zona de la ciutat on s'ubiquen, amb 
l'objectiu d'aconseguir l'ordenació comercial i també per motius urbanístics.  
Pel que fa a la proposició presentada pel GMCIU, en la qual proposa la 
suspensió de l'atorgament d'algunes llicències, ha quedat sorprès perquè el 
GMCIU sap que legalment les possibilitats són limitades, ja que es poden 
suspendre llicències en temes de parcel.lació, edificació i enderrocament, però 
s'hauria de fer a través d'un Pla especial raonat i unificat, i no només una 
simple suspensió. Una altra via seria a través d'una modificació de la normativa 
del Pla General, en el qual a la taula d'usos es limitessin les superfícies 
màximes de determinats tipus d'establiments. Aquesta via, però, comportaria 
els següents problemes: en primer lloc, des del moment en què s'aprova 
inicialment la modificació del Pla General dels usos fins que és efectiva, passen 
de vuit a nou mesos, segons els terminis habituals.  
Per tant, durant aquest temps s'hauria pogut elaborar i aprovar el POEC. 
En segon lloc, és molt difícil plantejar un bloqueig d'aquestes característiques, 
ja que en aquest moment hi ha empreses que per la seva superfície, estarien 
incloses en la limitació que es proposa, que tenen la intenció de traslladar-se. 
Per tant, seria un bloqueig de l'activitat comercial de la ciutat, de les noves 
implantacions i, fins i tot, de trasllats d'empreses existents.  
A més, la qüestió de la superfície, de vegades no és determinant. Hi ha hagut 
alguna empresa de l'àmbit de l'alimentació que, tenint una superfície molt 
petita, ha tingut un impacte molt més fort sobre el comerç local d'algun ram de 
l'alimentació que no pas altres de més grans.  
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Es tracta, doncs d'un tema molt complexe i, per tant, s'haurà d'afinar bastant en 
l'elaboració del POEC. La qüestió és si cal protegir només un tipus 
d'establiment o un ram determinat, o bé, si se n'han de protegir d'altres.  
Creu que segons quin nivell de proteccionisme és delicat i, per tant, cal evitar 
que es produeixi un desequilibri excessiu entre l'oferta i la demanda, però 
sense provocar el bloqueig de noves implantacions comercials a la ciutat, que 
en determinats barris, poden ser necessàries.  
No serà fàcil establir aquesta regulació, però cal avançar, essent conscients de 
la dificultat que comporta, amb criteris no només de promoció de l'activitat 
econòmica i comercial, sinó també de model de ciutat i, per tant, amb criteris 
urbanístics. Caldrà, doncs, definir en aquest debat el model que es vol aplicar i 
les normes i limitacions que s'aplicaran.  
El GMERC es compromet a intervenir, decididament, en l'elaboració de 
l'ordenació comercial de la ciutat.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que està sorprès, i ho diu seriosament 
perquè el tema també ho és. No entén perquè, havent presentat un grup 
municipal de l'oposició una proposició a la Comissió Informativa, respecte el 
qual se li va dir que no calia, quan la sotmet a la consideració del Ple, es 
demostra que sí que cal, amb la presentació d'una altra proposició per part de 
l'equip de govern. Aquesta és la primera incongruència que ha trobat i que 
considera legítima. 
Al marge d'això, dit amb tot el respecte, li preocupa el fet que en un tema tan 
important com és el comerç, l'equip de govern no tingui una sola veu, un 
representant. No vol que se'l malinterpreti, entén les sensibilitats de tots els 
components de l'equip de govern, dins de les seves ideologies i de les dels 
seus partits, però aquesta proposició és de l'equip de govern i, per tant, que 
parli una sola veu. Li preocupa el fet que l'equip de govern necessiti expressar 
públicament totes les seves sensibilitats, sense confiar en un representant, 
qualsevol que sigui aquest representant. 
Aquests problemes són de l'equip de govern i, malgrat que puguin incidir 
seriosament en la ciutat, donada la seriositat d'aquest tema, de la proposició 
presentada per l'equip de govern interpreta el següent: en primer lloc, l'equip de 
govern s'adona un any després de l'existència del 78% del monopoli concentrat 
a Manresa; en segon lloc, a partir d'aquest moment es ratifica o es dóna suport 
a les gestions del govern de la Generalitat de Catalunya davant del Tribunal de 
Defensa de la Competència i la Comissió Europea i ell pregunta: l'equip de 
govern no s'ha manifestat en aquest sentit fins ara?, és necessari que el Ple ho 
aprovi?; en tercer lloc, i això li sembla més adequat, a partir d'aquí es demana 
al govern de la Generalitat de Catalunya que, per a la globalització dels 
mercats econòmics, instrumenti les mesures legislatives necessàries. Si l'equip 
de govern hagués fet adequadament el que exposa en el segon punt, el tercer 
ja hi aniria lligat.  
Tenint en compte el tema de què es tracta, el més important, amb 
independència de la literatura que utilitza l'equip de govern en la proposició, és 
el quart punt, referent a iniciar, en un termini de tres mesos el POEC. 
Considera que ja hauria d'haver estat fet abans, tenint en compte que hi ha la 
possibilitat d'endegar aquest procés des de fa dos anys. Malgrat això, encara 
que s'hagi de començar d'aquí a tres mesos, cal començar. 
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En les diferents intervencions, s'ha dit que el comerç evoluciona i que vol 
proteccionisme. Personalment, considera que no és així, sinó que el comerç vol 
una dinamització de la ciutat i per aconseguir-la cal elaborar un POEC adequat, 
acurat i encertat. 
Tenint en compte que s'ha manifestat la voluntat que el POEC sigui adequat a 
la realitat, demana que els grups municipals de l'oposició puguin intervenir en la 
seva elaboració, a més de les regidories que hi estiguin implicades.  
Les dues proposicions tenen la mateixa intenció, però seria absurd votar 
afirmativament les dues, entre altres coses, perquè la del GMCIU té un error, 
respecte al fet que, per molt que es vulgui, no es poden atorgar moratòries. Ho 
diu exclusivament en termes de legalitat.  
Per això, si es manté la proposició tal com està, el GMPP s'abstindrà en la 
votació, no pel que pretén la proposició en el fons, ja que la considera molt 
correcta i fa més d'un any que s'està demanant que es faci, sinó pel problema 
legal i d'enfrontament que es dóna. A més, no se solucionaria en absolut el 
problema que es podria provocar a la ciutat, ja que, malgrat que no es doni 
autorització al supermercat de petita superfície, no es podrà evitar que a pocs 
metres d'aquest se n'instal.li un altre.  
Per tant, la solució és la redacció del POEC.  
Pel que fa a la proposició presentada pels grups municipals que integren l'equip 
de govern, el GMPP hi donarà el seu suport, però deixant clar que considera 
que s'ha trigat molt en adonar-se de la gran necessitat de presentar-la. No 
hauria calgut presentat cap proposició, sinó tan sols començar a treballar.  
El fet d'aprovar pel Ple l'elaboració del POEC no és més que intentar demostrar 
que la iniciativa ha estat de l'equip de govern. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que el GMCIU està molt content perquè ha 
aconseguit que es parli dels equipaments comercials al Ple i que tots els grups 
puguin expressar la seva opinió sobre aquest tema.  
Si el GMCIU no hagués presentat la proposició, s'hauria trigat molt a parlar 
d'aquest tema i a tirar endavant el POEC.  
Ja es veu quin serà el resultat de la votació i creu que hi ha una manca de 
voluntat política de tirar endavant la proposició del GMCIU amb l'afegit que es 
proposa. 
Com ha manifestat molts cops l'equip de govern, de vegades, el sentit comú ha 
d'estat per sobre de la Llei i ell creu que aquest és un bon moment perquè el 
sentit comú possibiliti que el Ple doni suport a la proposició del GMCIU sobre el 
tema del comerç.  
Per acabar, voldria dir que s'ha començat la casa pel revés i li sorprèn que 
l'equip de govern no se n'adoni.  
L'any 1997 es va aprovar el Pla Territorial d'Equipaments Comercials, a través 
del qual es possibilita la redacció dels POEC i després, si cal, hi ha la qüestió 
dels Plans de dinamització, i no a l'inrevés. 
És el mateix cas que quan s'aprova el Pla General, després es fa el Pla parcial 
i, per últim, l'obra d'urbanització. 
En el cas que ens ocupa, també cal seguir l'ordre, i no excusar-se en els plans 
de dinamització per retardar l'elaboració del POEC, creu sincerament que no es 
pot entrar en aquesta dinàmica. 
El GMCIU manté la seva proposició, respecte a la qual veu que no tindrà suport 
i, tenint en compte que a la proposició de l'equip de govern es recull part del 
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contingut de la seva, però, no s'accepta l'afegit que ha proposat el GMCIU, no 
votarà negativament, ja que seria incoherent, però sí que s'abstindrà en la 
votació.  
 
L'alcalde pren la paraula i diu que no es tracta d'un problema de manca de 
voluntat política, sinó de criteris polítics diferents que cal respectar. Demana al 
senyor de Puig que no interpreti com a manca de voluntat política la no 
acceptació d'una proposició del GMCIU. És legítim que hi hagi diferents 
maneres de pensar.  
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que la presidència s'ha de prendre les 
qüestions amb esportivitat. Ell ha dit que hi havia manca de voluntat política i 
l'alcalde l'ha traduit com ha volgut. Ell es referia a la manca de voluntat política 
de tirar endavant la proposició del GMCIU i no vol que ningú s'ho prengui 
malament ni molestar el president. 
 
L'alcalde diu que no es molesta, però creu que té el dret a dir el que pensa. Si 
el senyor de Puig diu "manca de voluntat política", ell també pot dir que pensen 
políticament diferent, la qual cosa és absolutament respectable, sense que 
s'hagi d'entendre que el president no té una visió esportiva d'aquest tema.  
Per tant, cal entrar en la votació i continuaran essent tan amics com ho han 
estat sempre i amb el mateix respecte.  
 
Sotmesa a votació la proposició inclosa en el punt 7.1 de l'ordre del dia, 
presentada pel GMCIU, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 
GMERC), 2 abstencions (GMPP) i 7 vots afirmatius (GMCIU).  
 
Sotmesa a votació la proposició inclosa en el punt 7.2 de l'ordre del dia, 
presentada pel GMS, GMERC i GMIC-V, s'aprova per 17 vots afirmatius (11 
GMS, 1 GMIC-EV, 3 GMERC i 2 GMPP) i 7 abstencions (GMCIU). 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l'únic 
assumpte sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 
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 LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE LA ENTIDAD 

PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS I L'AJUNTAMENT 
DE MANRESA, PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 13 
d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que Correos y Telégrafos és una entitat pública empresarial, l’Estatut de 
la qual va ser aprovat per Reial decret 176/1998, de 16 de febrer i que té com a 
finalitat assegurar, en el marc de la legislació postal aplicable i del seu Estatut, 
les comunicacions postals i telegràfiques mitjançant la prestació dels serveis 
que legalment i reglamentària li siguin encomanats, a través de la xarxa pública 
postal. 
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Donat que la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de 
Liberalització dels Serveis Postals defineix en el Capítol II del seu Títol III, entre 
altres, el concepte de servei postal universal, les condicions exigibles en la 
realització del servei postal universal a l’operador que tingui encomanada la 
seva prestació i els drets especials i exclusius atribuïts a aquest operador. 
 
Considerant que l’apartat c) del número 1 de l’article 19 de l’esmentada llei 
24/1998, de 13 de juliol, atorga a l’operador que presti el servei postal universal 
el dret especial a lliurar les notificacions d’òrgans administratius i judicials, amb 
constància fefaent de la seva recepció. 
 
Atès que la Disposició addicional primera de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, 
atribueix l’obligació de prestar el servei postal universal, en els termes, 
condicions i amb les prestacions establertes al Títol III de la Llei, a l’entitat 
pública empresarial Correos y Telégrafos i estableix que se li assignen els drets 
especials i exclusius que es recullen a l’article 19. 
 
Considerant que en la pràctica de les notificacions a les persones interessades, 
l’Ajuntament de Manresa es troba que en determinades ocasions aquestes 
notificacions no poden ser lliurades en un primer intent, per la qual cosa se n’ha 
de dur a terme un segon, amb la consegüent necessitat d’acreditar de forma 
fefaent aquesta circumstància i també el fet que a l’interessat li quedi 
constància mitjançant avís d’aquests intents. 
 
Amb l’objecte d’establir un vincle de caràcter voluntari i negocial, de conformitat 
amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Com a regidor delegat d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple 
de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni a signar entre la Entidad Pública 
Empresarial Correos y Telégrafos i l’Ajuntament de Manresa,  per a la prestació 
de serveis postals. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura d’aquest 
conveni." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que es tracta de l'aprovació de la minuta de 
conveni a signar per a la prestació de determinats serveis postals entre 
l'Ajuntament de Manresa i l'Entitat Pública Empresarial Correos y Telégrafos.  
Bàsicament, es tracta del següent: actualment, l'Ajuntament de Manresa, 
mitjançant contracte amb l'entitat privada Post Exprés, S.A., li atribueix la 
realització de determinats serveis postals, en concret, la notificació de la 
correspondència ordinària, missatgeria i notificacions de certificats.  
No obstant això, com a conseqüència de la modificació de la Llei General 
Tributària del desembre de 1998, l'adequació legal de determinats tipus de 
notificacions, en aquest cas les de caràcter tributari, l'Entitat Pública 
Empresarial Correos y Telégrafos va presentar una oferta a l'Ajuntament, ja que 
la seva estructura i el seu funcionament, s'adequa millor a les exigències legals 
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establertes per la Llei esmentada, pel que fa referència a les notificacions de 
certificats amb dos intents de lliurament, perquè els afectats disposin de totes 
les garanties respecte a la notificació.  
Per tant, es tracta de l'aprovació de la minuta de conveni a signar amb 
l'empresa de Correos perquè l'Ajuntament pugui establir el servei de certificació 
amb dos intents de lliurament, pel que fa a les notificacions de caràcter tributari.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.     
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n presenten, no se'n formulen.  
 
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 
23 hores i 35 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
 


