de
AI Saló de Sessions de la Casa Consistorial
Manresa, eI dia 1-Ode novembre de L992. Es reuneixen
sessi(
a I'objecte
es diran,
de celebrar
tot seguit
extraordinari,
num. !7, amb carácter
la Corporació
convocatória.
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Alcalde-President
I1.lm.

Sr.

Juli

Tinents
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.

Sanclimens

Genescá

d'Alcalde

Llobet Corominas
Marcel.lf
Francesc De Puig Viladrich
Pere Oms Pons
Eduard BohÍgas Santasusagna
Josep Maria Sala Rovira
Teresa Just Riba
Maria Rosa Riera Montserrat
Reqidors

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pere Sobrerroca Camps
Antoni Berenguer Casas
Jordi Rodó Rodá
Serracanta
Pere Vilarasau
carme Vidal Vintró
Manuel cano Navarro
Jordi Valls Riera
Joaquim Garcia Comas
Jacint Carrió Vilaseca
Joaquim Collado Llort
Joan Carles Canongia Gerona
Serra
Ma Angrels Crusellas
Ignasi Perramon Carrió
Carles Esclusa Espinal
Magl Mas Font
Josep Balet oller

Han excusat assisténcia
Sr. Jordi Marsal i ¡tuntalá
No escusen assisténcia
General
Secretari
Sr. Mique1 Corbella
Interventor
Sr. Josep Trullás

En el moment d'iniciar-Se
Sra. Carme Vidal
regidora
13hi15rnin.
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Pijuan
Flotats

1a sessió no es troba
i Vintrór
Qü€ s'incorpora

present
essent

l-a
les

oberta la sessié per la Presidéncia,
essent les L3 h de la tarda,
i després de comFrovar eI quórum diassisténcia
perqué pugui sei
iniciada¿
es procedeix
tot
seguit
a conéixer
els
assumptes
compresos en lrordre
del dia següents:
PUNT UNTC.DTCTAMENPROPOSANTL'APROVACIO PROVTSTONALDE LA MODIFICACTO DE
LES ORDENANCESFISCALS REGULAOORNS
ONT,STNTEUTS I DE LES TARIFES
DELS PREUS PUBLTCS PER A L'rXnncrcr
on rggg. ouE Es DerÁLLEN EN
EL MATETX DICTAMEN
Er secretari

llegeix

el dictamen

que, transcrit,

diu

el

següent;

erAtés que per part dels
Serveis
Financers
d'aquest
Ajuntanent
s'ha procedit
a 1'elaboració
de1 projecte
ae rnoáiricació
ae 1es
ordenances reguladores
dels Tributs
i preus púb1ics que hauran
de regir per a lrexercici
1993.
Atés que les rnodificacions
proposades es consideren
necessáries
per ta1 d'ani_velrar
p
r
evisié
d'ingressos
i despeses del
.
r
a
pressupost
de I, exercici
1,993.
Atesos els informes económics emesos pel Cap de1 Servei drgisenda
i els
informes
pel cap der servei
drHiSenda
i eIs
informes
preceptius
del^s senyors Secretari
i tnterventor,
seg:ons e1s qual-s
1es nodificacions
de les ordenances Fiscals
i les tarifes
dels
Preus Públics.s'ajusten
a la normativa reguladora de fa rnatériá,
sense gue s'hi observi cap infracció
fegáf,
El President
de proposar
següents

de la conissió
a1 PIe de la

d'Hisenda i négim rnterior
té I'honor
Corporació
trtunicipal
I'adopció
dels
ACORDS

Aprovar provisionalment
Primer.les rnodificacions
de 1es ordenances Fiscals reguladores
dels tributs
a continuació
es detallen:

l r rrnpost

ordenanga
Immobles,

Fis"calarticle

ordenanga
de tracció

Fiscal.núm.
2, reguladora
de 1'rmpost
j_.
necánica,
article
5, apartat

núm.
l_i-.

L,

reguradora

de

dels articles
municipafs
quá
sobre

sobre

Béns

vehicles

ordenanga Fiscal
núm. 3, reguladora
de J-'rmpost sobre construccions, instal-.racions
i obrásn articre
4, apartat 4o artiárá
s,
afegir
dos nous apartats
núns. 4 j. 5"
ordenanga
documents

Fiscal
núm. 6, reguJ-adora de la
administratius,
article
6.

ordenanga
patents i

Fiscal
de la Taxa sobre
.nún. 70 reguradora
distintius,
j_.
article
St apartat

ordenanga Fiscal- núm" g, reguladora
de IIicéncies
d'auto-taxis
i altres

Taxa per

expedició

de

plagueso

de la Taxa per J-ratorg.ament
vehicles de iloguer,
aiticte

5, article

1- i

6 | apartats

2.

de Ia
núm. 9, regufadora
ordenanga Fiscal
p
ú
b
l
i
c
a
,
6.
a
r
t
i
c
l
e
l
a
v
i
a
d
e
de vehicles

Taxa per

de Ia Taxa per I'at
L3, afegir
11, article

Ordenanga Fiscal núm. 10, reguladora
article
urbanistiques,
de llicéncies
núm. 4.
nou apartat

un

de Ia Taxa per llicéncia
nr1m. LL, reguladora
Ordenanqa Fiscal
8
L' article
4t apartat
article
d,establiments,
dtobertura
b) .
3, Iletra
L4, apartat
article

i

de
de la Taxa per inspecció
Ordenanga Fiscal núm. L2, reguladora
ascensors'
transformadorsr
motors,
vapor,
de
calderes
vehicles,
i
análogues
o instal.Iacions
eines
altreJ
i
muntacárregues
7.
article
i comercials,
industriats
d'establiments
núm.
Ordenanga Fiscal
article
dtescombraries,
Ordenanga
Municipal,

Fiscal
article

Taxa per

de Ia

13, reguladora
7.

nrlm. !4, regul-adora de Ia
1-"
7, apartat
6' article

de

Taxa

recollida
Cementiri

sobre Activitats
Ordenanga Fiscal núm. 15, reguladora de ltlmpost
1"
10, apartat
9, article
Económiques, article
de les tarifes

les modificacions
segon.- Aprovar provisionalment
es detallen:
que a continuació
dels Preus Públics
Preu
1.impresos.

públic

2.- Preu p(rblic
finques.
Preu públic

per
per

a
la

Ia

de plaques

col.locació

especial

per

ta vigiláncia

públic

per

ensenyament aI

6. - Preu prlblic

per

serveis

culturals

Preu públic

per

serveis

del

3.-

5.- preu
Música.

7.-

per visites
Preu públic
8.análegs.
centres o llocs
9.- preu públic
la rábia.
10.-

Preu públic

per serveis
pels

serveis

de numeració

de

Professional

de

esportius.

i

de Medicina

museus'

veterinaris

i

d'establiments.

Conservatori

Centre
a

publicacions

textos,

de

venda

Esporti-va.

exposicions

i lluita

sanitária

i

altres
contra

de neteja"

privativa
o aprofitament
per la utilització
t-i-.- preu públic
parades,
guioscos,
amb
púb1ic
municipal
domini
del
especial
indústries
o
atraccions,
espectacles
vLnda,
de
casetes
barraques,
i ambulants i rodatges cinematográfics
de cairer
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L2.- Preu públic
privativa
o aprofitament
Per la utilització
especial'del
domini públic
muni<:ipal amb mercaderies-, materials
de construcciór.
grues,
contenidors,
puntals,
_runes, tangues,
cavarlets,
bastides
i altres
instal.lacions
semblants.
1"3" - Preu Públic
privativa
o aprof it,ament
Per la utilització
especial
del dornini púbIic municipal
derivats
de les reserves de
la via pública
per les entrades
i sortides
de vehicles
en els
edificis
i solars i les reserves per aparcament exclusiu,
cárrega
o descárrega
de mercaderies
de tota mena.
L4.- Preu púb1ic per Ia utilització
privativa
o aprofitament
especial
públic
del . donini
rnunicipal
amb taules-,
cadires,
empostissats
i tribunes.
15"- Preu públic. Per la utilització
privativa
o aprofit,ament
especial
de1 domini públic
rnunicipal
dLrivats
de I'óbertura
de
rases, fosses o excavacions i per qual-sevo1 remoguda del paviment
o les voreres"
1-6" - Preu pftblic
privativa
o aprof itament
Per la utilització
especial de1 dornini púb1ic municipal
derivades de 1a iirstal " Lació
de portades,
aparadors, vitrines,
marquesines, veles, pubricitat
i
d'altres
elements
similars,
refLrents
a estabiiments
o
activitats
comercials,
industrials,
professionals
o de serveis.
.
rl
..li
:1,
;l
.l

L7 "- Preu púb1ic per la utilització
privativa
o aprofitament
especial
del sól-, volada i subsól del dornini púb1ic nunicipal
arnb
pals, cables, permódols, caixa dramairatge,
rierls,
de diitribuaparells
per a la venda automática,
9ió o registre,
.báscules,
t'ancs, qaleries
i d'altres
instal.lacions
semblants.
18.- Preu públic
privativa
o aprofit.ament
Per Ia utilització
especial
de1 dornini públic
municipal
derivats
de 1'e-xtracció
de
sorra i altres
materials
de construcció.
1-9.- Freu
sepultures

públic
per ra utilització
del Cementiri
trtunicipal.

20"- Preu púb1ic per
especial
d'equipaments

j
,l

i

.,
¡
1t

privativa

de

terrenys

i

la utilització
privativa
o aprofitament
i béns esportiuÁ
i culturals
inunicipaj-s.

Exposaf al púb1ic els acords precedents,
juntament arnb
Tercer.l-a nova redacció dels articles
i les tarifes
dels pieus púbIics,
al taul-er d'anuncis. de 1'Ajuntarnent,
durant trentJ
dies Lornptats
a partir
del següent aI de 1a publicació
del corresponent
anunci
en el Butlletí
oficial
de 1a Provincia,
i tarnbé en ün Diari dels
de més difusió
de 1a Provincia.
En aquest termini
els interessats
podran examinar Itexpedient
i presentar-hi
les reclamacions
que
creguin oportunes"
Transcorregut
eI perÍode indicat
sense haversetn
formulat
cáp,
e1s acords
adoptats
restaran
aprovat.s
definitivament,
ouart.En cas de no haver-se produit
reclarnacions,
publicar
aL
Butlleti
ofi-ciaI
de la ProvÍncia
el-s acords elevats
a definitius
i el.text
fntegre dels articles
m o d i f i c a t s , 'i e l s q u a l s e n t r a r a n
en vigor
er dia primer
de gener de Lgg3
regi-ran mentre no
s'acordi
la seva nodificacié
o derogació.

g

éffi
tih*W

en el Pressupost Municipal de Ite
Cinqué.-Consignar
per
de la
oportunes
dotacions
Ie cobertura
les
casos que per raons socials,
en aquells
resultant,
públic,
éI rendj-ment de les tar:
culturals
i d'interés
preus públics
eI cost del servei o act'ivita
no cobreixi
rl
tracti.

a I'esmena presentada
dóna lectura
el Secretari
A continuació
diu el següent:
grup rnunicipal
de I'ENM gu€r transcrita,
rr-A ltOrdenanga Fiscal
núm. L, de ltfmpost
1l-:
de I'article
esmena de substitució
1.-

BIs tipus

en aquest

de gravamen aplicables
urbana,

a) Pet béns de naturalesa
per cent (O' 842)

el

Béns Immobles,

municipi

seran:

zero coma vuitanta-quatre
zero

coma quaranta-cinc

a 1'esmena presentada
diu el següent:

pe1 Grup Municipal

b) Pels béns de naturalesa
per cent (O' 452) .tl
Seguidament dóna lectura
Popular gü€r transcrita,

sobre

pel

rústica,

€I

,,Que no s'apugi
Económiques (IAE) i que es
dtActivitats
I'Impost
exceples ordenances Fiscals
de totes
els increments
rebaixin
de Ia via pública
de vehicles
a Ia retirada
tuant les relatives
a un 7?.tl
d'escombraries
i Ia de recollida
el
expressant que un any més arriba
EI Sr. Sala i Rovira intervé
de les
quina
ha de ser l'aplicació
moment de plantejar-se
en
Per aquest áDY, i tenint
ordenances p". aI proper exercici.
que requereix dtgt tractament
especÍfica
compte una circumstáncia
ltequip de
anys, Ia proposta que planteja
d'altres
diférenciador
i també
govern i que ha estat árnpliament debatuda amb I'oposició
de
económiques representatives
de les entitats
árnb repreJentants
que
podrien considerar
és una proposta que en principi
la ciulat,
que surten del
gü€ té uns increments
en alguns punts és alta,
no justificats.
normal,, peió que en cap cas, no sén increments
i que
desequilibri
que provoca
un cert
Aquest" tLrna puntual
j-ncrement
a
és 1'aplicació
al previst
superior
un
réquereix
de deixalles
paitir
ae l--i--93 de Ia nova concessió de recollida
que represenatipica
Aquesta és una situacié
i de neteja viária.
de
un incrernent de l-38 nilions
ta per a les arques rnunicipals
que s'ha aplicat
I'any L992 Plr a aquest
pessetes sobre la xifra
Aixó
i neteja viária.
de deixalles
lnateix concepte de recollida
i que en el
actual
de Ia concessió
és degut a fa finalització
el plec de condicions de Ia nova concessiór.es
moment de sortir
més un cinc
amb 3L2 milions
va fer un primer pleC on es va sortir
per cent, pujava uns 328 milions de pessetes, i va ser declarada
presentades estaven fora del que
deserta perqué les dues ofertes
de govern es va veure
i
I'equip
plec
condicions
de
eI
marcava
que
1es deficiéncies
per
reequilibrar
un
reestudi
fér
obligat
a
plec
condicions,
de
e1
en
que
económic
nivell
havia
a
hi
semblava
amb
i aixó va ser aprovat pel Ple, i aquest és eI punt capital
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els
increments.
D'una
forrna diferenciada
aquest
increment
representa,
pel gue fa a la' recorlida
de deixalles,
uns 49
milions
de pessetes rnés del que fins eI moment es venia aplicanto
i pel que 'es refereix
a la neteja
viária
un increment
de Bg
milions
de pessetes sobre eI cosL que actualment
estava pagant
l/Ajuntaqent
de Manresa. continua
dient
el sr. sala que havent
ja en aquests dos punts esmentats,
incidit
ara cardria,
druna
forma generar,
donar un breu repás de quines són res propostes
de ltequip
de govern. Per que fa referéncia
a UrBr,
ra-próposta
de I'eqgip
de govern és dtaplicar
1trpc més un increment que
absorbeixi
er que representa
aquest
increment
de cost
de La
neteja
viária,
és a dir,
aquests 89 milions
de pessetes que
sresmentaven fa un moment. Ltaplicació
d'aquest
increment sobre
aquest inpost significa
un l-3'55 z d,, increment sobre la qüestió
de I'rBr.
Lógicament s'hi
afegiria
una xifra
que seriJ
l'rpc
previst
inicialment
quan es va fer aixó i que en total
e1s dóna
un increment provisional
de1 Lg,ssz güer traduit
a lraplicacié
dtaquest impost, seria passar el coeficient
draplicacióque ara
está ar o'76,
dr o'9L.
Per que fa referénciá
a I'irnpóst
de
vehicles
de tracció
mecánj.ca es presenta
una propoéta
que
significa
un incrernent del 1-OZ, perqué l,Ajuntarnent
de t,tanresa
pel tamany de ciutat
que té i les tarifes
que actualment
está
aplicant
está a la banda baixa d'aquest
irnpost i es proposa un
impost lleugerament
superior
a1 que será lrrpc
de I'ány Lgg2 i
que será una xifra
propera al 72 i per aixó proposen aquf un l-0?.
Per que fa a ItrAE diu que proposen una variacié
en un doble
sentit'
Per una banda canviar
el
coeficient
de localitat,
passant-lo
de L'L' 3 ar l-'35, i d'altra
banda canviar el coeficient geográfic
d'aplicació
a dins la ciutat,
amb un esgraonat,
els extrems del qual passarien de 016 a 0166 i eI LtS a l_'55"
L'impost
de construccions
instal.lacions
i obres es vo1 passar
del 2tLS a un 2r2O. PeI que fa a les taxes diu que J-requip de
govern proposa incrementar-Ies
en un 82, Ilevat
de la retirada
de vehicleso
que tindria
un increment del Lsz,
i La recollida
dorniciliária
d'escombraries,
on s'aplicarien
els 49 milions
de
pessetes dtincrement
de cost del nou servei,
i que aixó representa un increment der 27trz respecte la taxa qus s'ha pagal lrany
L992. De totes
que aquesta taxa,
maneres vol dir
p€r a una
que visqui
familia
en un carrer
de categoria
f, repiesenta
un
increment de 1.L30 pessetes a 1tany, és a dir de 4"r-so pessetes
j- pel que es paga per aquest servei,
a 5.280 pessetes a I'any,
Manresa encara está situada
a 1a banda mitja
o rnitja baixa,
si
es compara amb altres
localitats
de tamany simil-ars a l-a nostra.
Pel que fa a1s preus púbrics
diu que lraplicació
d.'una forma
generalitzada
es fa deI 82, Ilevat
de 3 casos puntuals
que sén
el conservatori
de Música on es proposa un increment
dLl
Lsz
perqué és un apartat
concret d,un servei
determinat
que presta
-on
I'Ajuntament
i que representa
un niu de déficit,
irnportant,
tot
i apricant
el l-5 ? hi ha una previsió
de déficit
per aI Lgg3 de
100 milions,
i la possible
sorución malgrat no slgui viable
de
fer-lan
hauria dtanar per ltincrement
ders preus públics,
de
manera que se situessin
en un 400? per sobre els preüs actual_s,
peró si més no srhaurien
per anar a buscar 1'equilibri.
de
plantejar
en un futur lÍnies
de viabilitat
financera
alternatives
per a aquesta qüestiér
per aconseguir
que 1a ciutat
com a tal,
no hagi de suportar
un cost tant elevat,
perqué al voltant
deI
40? dels alumnes del Conservatori
de Música no són de 1a ciutat
de Manresa, sino que són de la seva comarca. Increments diferen-

g
qt

són ta¡nbé el dtaparcanents
oD
ciadors
i guals,
es fht
del
10?
en
lloc
áel
i
8%
resta,
increment
de la
privat
d'aprofit'arnent
d'un es
ha un aspecte puntual
d'equ
amb ánirn d'intentar
buscar una lfnia
I finalment
e
com eI centre de medicina esportiva,
un servei puntual
de1 LzZ. I fins
aquf diu que acaba l'expo-léió
un increment
peró expressa que aquest tema
resumida de les ordenances fiscals,
molt més arnplir gü€ és el
té Ia seva raó de ser en un conjunt
de Manresa. Continua
pressupost
de I'Ajuntament
i les finances
que l'Ajuntament
en aquests moments está immers en una
dient
des de1
de delicada,
económica que es podria qualificar
situació
que és una situació
i
reconduible
absolutament
punt de vista
1'esguema del qual també coneix
basant-se en un estudi,
salvable,
ttpla estratégic",
o ttpla de
i que se'n podria dir
I'oposició,
generals del
a tres anysrr i on es marguen les linies
viabititat
L993,
que será I'actuació
de 1'equip de govern per als exercicis
que hi ha en
tarnbé que les propostes
lgg4 i t995, í cal dir
de govern pugui tirar
aquest pla estan basades en qué 1'equip
i s/está
sentit,
amb un triple
les seves propostes
endavant
Un dels
grans components dtun pressupost.
als tres
referint
de govern ha
i per aixó I'equip
components són les ordenances,
perqué lliga
amb
i no una altra,
fet aquesta proposta d'increment
de
component són l-es propostes
Un altre
aquest pla estratégic.
despesa, i es veu que en aquestes propostes que es preveuen per
i es
important,
de1 7992 hi ha una frenada
aI 1993 respecte
2 i e1 capftol
com el capitol
significatius
a capltols
refereix
a Ia baixa que hi ha en molts
4, peró també a la reconducció
eI darrer
component és el que fa referéncia
casos. I per úItim
que la ciutat
ha
Consideren que les inversions
a les inversions.
una
han comportat
portat
exercicis
en els
darrers
a terme
i que no ha fet
molt alta,
nolt
important,
situacié
dtinversió
estructudéficits
assumir i equilibrar
altra
cosa gue intentar
i aquesta és
de la ciutat
rals que hi havia en les estructures
i que en els
fins ara stha portat
una lfnia
eü€, malauradament,
una frenada o congelació
propers
exercicis
experimentará
tres
quantioses
de
que vinguin
subvencions
a no ser
irnportant,
coses per
entre d'altres
i es frenará,
administracions,
dtaltres
de qovern
de I'equip
Do és voluntat
és a dir,
un doble sentit,
les
és que frenant
que starribi
a assumir el 25eo¡ i ltaltre
una certa
que aquest coeficient
tingui
i intentant
inversions
banda,
recursos per una altra
tendéncia a Ia baixa, stalliberen
Aquesta breu
finalitats.
que poden ser aplicats
a d'altres
ltha fet perqué no es pot
sobre eI tema pressupostari
reflexió
parlar
si no es parla també del terna pressupostari,
d'ordenances
i del pla a tres anys. Pensa que aquest
del tema dtinversions
a
per passar-Ios
l-a informació
adient
¡nornent era absolutament
de Ia voluntat
de manera més detallada
i informar-los
I'oposicié,
de govern per als propers tres exercicis.
de ltequip
i projecció
de Ia Corporació
Entenen tarnbé que Ia no assumpció per part
un replantejarnent
proposta
comportará
d'ordenances
dtaquesta
puguin
que els ingressos
pla estratégic
en la part
dtaquest
les previsions
quedar disminuits,
és a dir, que no stacornplissin
és una pla de
Entenen que aquest pla estratégic
dtingressos.
peró
p€r
pot
cap
cas pot anar
que,
en
millorar-s€,
tant,
mlnims i
si els ingressos no
per sota de les xifres
marcades i lógicament
i ja
de replantejar,
s'haurien
segueixen les pautes previstes,
que
quines
són
les
incidéncies
de
el
seu
moment,
en
informarien
aquesta
i
reconduir
conternplen
d,ingressos
aplicació
aquesta no
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gü€, en aguests moments, entenen que és una situació
situació
que
prové dtun déficit
estructural
i tots són coneixedors
dtalgunes
mesures a nivell
molt genéric qué ltequip
de govern pensa portar
a terme a fi
i efecte
dtincidir
en Ia
druna forma capital
disminució
de la despesa, que entenen gue ha de ser juntament
amb
f'augment
dels ingréssos,
els dos punts capitals
eñ qué s'ha de
bellugar
aquest pla estratégic.
(Es fa constar que la Sra. Carme Vidal
a la sessió, essent 1a ]-h i 15 min.)

i Vintró

stha

incorporat

que cada any hagin
EI Sr. Balet i Oller diu que li dol moltÍssim
guan el vertader
dtanar posant més impostos,
problema, Do drara
sino de temps, ve de1 fet que stha de fer austeritat,
una paraula
que fins ara sonava a cant dtángels i que ara srha dtimposar.
La
prova és gue ltany passat va sortir
un déficit
acumulat de 8l-lmilions
de pessetes i vo1 dir que s,estira
més eI brag que la
mániga. La resta de pobles, dels quals eI1 en va llegint
coses,
veu que van per congelar
que
moltes
coses i posa ltexemple
l'Ajuntarnent
de Madrid va descomptar 24 milions
en tres mesos aLs
que arribaven
funcionaris
tard.
AquÍ també n'hi
ha que arriben
tard i pleguen d'hora esperant que toquin
les tres per sortir.
A Madrid aixó ho van detectar
i va tocar fer Ia rrretalladarr.
El
pla d'austeritat
ha de calar
fons,
i ja és sabut no a nivell
que mentre es vagin augmentant
municipal
sino a nivell
estatal
perqué tothom va
els
impostos
més despeses es van succeint,
tibant
de la manta, mentre que si no n'hi ha, d'allá
sÍ que no
en raja res" S'ha de comengar per les petites
coses i tothom s'ha
de conscienciejar
d'aixó,
i li diu al Sr. Alcalde que hauria de
poder dir
que no assumirá competéncies
que no
allá
on calgui
pertoquen
a l,Ajuntament.
EI Conservatori
de Música puja l-00
nilions
de pessetes,
i si aixó és competéncia de la Generalitat
que sigui
aquesta qui sern faci
cárrec,
doncs no es pot anar
per quedar bé, i que la
aguantant
el que pertoca
als altres
ciutat
hagri d'anar pagant el que ja no pot pagar. Aleshores
hi
ha e1s casos purament de necessitaL
social,
com la sanitat,
on
hi ha moltes peticions
que fan plorar
i no hi ha prou diners per
atendre-les.
Aixó marca una pauta,
i tothom srha drimpregnar
d'aquest
sentit
d,austeritat,
i avui aprofitant
l-es ordenances
que és quan el poble
paga,
que agui
s'ha
de fer
sentir
a
I'Ajuntament
es comenqa a aplicar
i que les factures
de teléfon
no poden passar dtun nilió
a tres milions
de pessetes,
com ha
passat,
pugin e} que pugen/ ji que les factures
de restaurant
que la calefaccié
estigui
encesa i hi hagin finestres
obertes,
i llurns encesos sense necessitat.
Aquesta és Ia qüestió,
i volentrar
a donar exemple comenqant pels
mateixos
regidors,
i
proposará
en el proper P1e que es congelin
les assignacions
i
que no tenen dedicació
dietes dels regidors
exclusiva
i mirar si
quelcom d'algún
es pot, reduir
altre,
i aixó ja ho han fet altres
ajuntaments,
de manera que ltAjuntament
de Manresa no será eL
primer.
I a Badalona es troben que han donat de baixa 61- guárdies
i els rnatej-xos s'ofereixen
a trebaLlar
de franc mentre 1'Ajuntament no anivelli
les seves despeses, i explica
aquest fet perqué
es vegi eI grau de conscienciació
que srha anat agafant arreu,
menys aquí¡ on de moment, no es coneix,
i mentrestant, al poble
l-i tóca anar pagant,. Els impostos que més lrempipaven
avui eren
I'IAE
peró veu que a darrera
i 1'IBI,
vuJ-garment Contribució,
hora s'ha presentat
que la primera,
una proposta nés alliberada

ar
i encara que aquesta proposta
ng el satisfaci,
perdre i no pot fer-hi
res més perqué ja no fa falta
Aquf es proposa un O'84 ? que suposa un L0/55 ? dtau
quan a Barcelona
contribució,
regid
els mateixos
CuIIell,
del PP s'han
de CiU, i eI del mateix partit
zat perqué allá
s'apuja
un L2 Z, i ara aqui, com que
proposta
s'aprovará
1'augrnent d'un
de ITENM no es rebutjará,
10t55 Z. I diu que com que ell personalment no hi está d'acord,
per aixó ha presentat
per
a darrera
hora la seva proposta,
no s'apugi
intentar
el que pugui de la crema, gü€ I'fAE
salvar
ordenances en un 7? com
ni un céntim,
i la resta de les petites
a máxim. Aquesta
és la seva proposta
i fa novament un toc
passant per funcionaris
dtadverténcia,
comengant per ltAlcalde,
perqué tothom prengui consciéncia
del
i arribant
als ciutadans,
Anar fent nés déficit
i rnés
fet que stha d,anar a una austeritat.
déficit
ho sap fer qualsevol.
no té rnérit,
que el seu grup és conscient
El Sr. Perramon i Carrió manifesta
de Manresa i per aixó
de la situació
económica de I'Ajuntament
a seguir,
unes lfnies
i
en aquests dies passats,
van plantejar
plantejant
a I'Ajuntament
diu tarnbé que eI problema que s'está
com Itescás
de components externs
de Manresa té
una part
que es
envers e1s ajuntaments,
finangament
central
de l/estat
planteja
rnolt inferior
al
un percentatge
de despesa pública
i en aquest
conjunt
de Ia resta de paisos d'Europa occidental
que Ia responsabilitat
és del PSOE que
sentit,
han de nanifest,ar
governa a Madrj-d. Per tant,
hi ha un problema general que estan
qüestions
patint
i hi ha d'altres
tarnbé tots
els ajuntaments,
local,
és a dir, s'está parlant dtuna gestió
dtámbit estrictament
en qué en eI moment en qué es
durant
aquests tres anys de ciu,
de tres-cents
milions
i
un déficit
va comengar a plantejar
Ia situació,
i eIs
escaig, no es van prendre mesures per corregir
LTENM ha de
en cinc-cents.
tres-cents
milions
es van convertir
perqué en aquest perÍode Itequip
manifestar
la seva preocupació
per encarrilar
de govern no ha pres 1es mesures necessáries
aquesta situació,
i per altra banda, estan dolguts perqué 1'equip
en eIs Plens en e1
de ciu ha pres alguns compromisos verbals
no s'ha
sentit
en 1a despesa i aquest estalvi
de fer un estalvi
inconpliment
de
i hi ha hagut
realitzat
en aquest periode,
amb eI grup de ltENM. Centrant
compromisos presos, concretament,
ha de dir que aquest any hi ha
el tema en les ordenances fiscals
que és eI tema del
nou servei
de
una incidéncia
especj-al
Saben
de la neteja viária.
i per tant,
recollida
dtescornbraries
que aquest tema comporta un increment
al voltant
dels
important,
favorablement
l-40 rnilions de pessetes,
i el seu grup va votar-ho
21
abans que stincrementessin
almenys en una primera aprovació,
I per
tanto
rnilions
en una segona aprovació.
de pessetes
i neteja de
en Ia recollida
a aplicar
comparteixen
els criteris
perqué tenen ganes, com tothom, eü€ Manresa deixi
de
Ia ciutat,
com és en aquests
ser una ciutat
descuidada en el tema de neteja,
una esmena i anuncien com
han plantejat
moments. En aquest sentit
Plantegen ltesmena de manera que
votaran les ordenances fiscals.
hi votaran
d'escombraries
en el tema de Ia taxa de recollida
no hi contemplen el complefavorablement
i en el tema de ltfBl
de govern, ni tarnpoc aquests 21,
ment de I'IPC que inclou ltequip
que van ser aprovats
votació
de les
en l-a darrera
milions
peró si que contemplen fins aIIá on
cláusules
de Ia concessió,
facilitar
a través
havia votat
favorablement
I'ENM, és a dir,
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dtaquesta esmena els recursos necessaris
pel
per a fer-hi
front.
que fa a ra resta
de propostes
de ciu diu que els preocupa
especialment
el fort
augrnent de I'rAE,
dl vottant
del-2o2,
én
aquests
moments en qué la qüestió
comercial
i industrial
de
Manresa está especiarment
delicada,
i els sembla poc procedent
anar a un augment d'aquestes
caracteristiques.
Anb Ia resta de
temes, .s.thi pot estar á'acord o no, peró ma'nifest""
q"" rrENM es
va posicionar
en el moment de planLejar
una sortidá
a aquesta
situació
económica de I'ajuntarnént
pei intentar
un acord gfoUat
de ciutat.
un.acord global en el terná fiscal
i pressupostaii,
és
a dir,
económic. r pot dir que en aquest sentiL són i'únic
grup
municipal
qug tenen una menor responsabiritat,
de tots
quatrel
-pergué
en la situació
económicg que té ItAjuntament
de Manresa,
-eL
només han votat
un únic pressupost
en forma d'abstención
pressupost. der déficit
i que seria
el que intenta
redregar
l_a
situació,
i que en tot cas, no tenen responsabilitats
extáriors
o altres
heréncies
com el recinte
firal.
Per tant,
ltEN¡lt, gue té
una responsabilitat
menor estava disposada a mullar-se
en aquest
acord, i al que no está disposada ltn¡¡u és a que hi naqi qúi es
quedi
fora
veient-Ies
passar,
li
sembla que tothom
qüe té
responsabilitat
aguf , s'hauria
de mu11ar, i aI no prod-uir-se
aquesta situació
posicions,
i haver-hi
que drarguna manera hi
havia el risc
que broquegessin
rrAjuntanánt,
Do poden votar un
percentltge
en ra resta
drordenances
que potser
sigui
insuficient,
i per tant,
€lr la resta
dtordenances
que no siguin
ni
j- recollida
1'obertura
d'establiments,
IBf,
d'escombraries,
stabstindran.
r sthauria
dtentendre
aquesta abstenció
com una
qüestió
de problema de confianga
amb lrequip
que en aquests
mornents g'overna 1'Ajuntament,
doncs no hi ha hagut possibilitat
d'arribar
a un acord per posicions
p"ra tarnbé srha
tancades,
dtentendre
que a la vista dtalguns cornpromisos présos per Uequip
-uná
de glovern i del resultat
dels comprornisos sé'ls
planteja
qüestió de confianga en 1'equip de govern, i aixi s'ha d'entendre
eI seu posicionament.
EI sr. varls
i niera intervé
expressant que el- seu grup creu que
seria oportrl, ab.ans de. prantejar
el perqué d'un aictáneñ draquéstes caracteristiques
i e1 debat que en aquests darrers
dies srha
que analitzessin
realitzato
de foina sereña Ia situació
econónica
municipaj-. L'actual
situació,
a més de dericadan tal i com lrhan
definida
tots els grups, es podria dir que és diffcir,
complexa,
compJ-icada, i qualsevor adjectiu
sirniLar,
i per matisar-ho
dnuna
forrna crara,
és rinit.
Ja van pJ_antejar que
9iP que J-a situació
ra situació
llrnit
es produiria
dins eI pressupost
aL r'.nÍ
Lg6L,
i quan staprovaven
les ordenances ael- lggz
I el pressupóst
dei
L992 .' el
cMl vq proposar
gIobal
un pacte
de f inángarnent
municipal
amb 1'objectiu
final
de sanejar 1es arques munióipaj-s
dins-un programa pJ-urianual fins ars vóltants
de rrany 1995: En
aquelr moment la proposta de1 GMS no va tirar
endavanl i ara es
plantegen
un nou objectiu
que són les ordenances cara al_ Lgg3.
La situació
económica de ItAjuntament
ve marcada per
tres
elements clars;
en primer l1oc el déficit
rnunicipal_, qr. lrany
l-990 era de 324 rnilions de pessetes,
eI j-99L de 495 nitions
i
previsiblement
ltany
L992 es tancará
ar voltant
dels 400-500
nilions
de pessetes, 1a qual cosa vol dir que eI déficit
acumulat
a 3LLL2-92, rnalgrat no se sápiguen el_s números f ins al voltant
marg. de 1993, voltará
e1s 1o0o mirions
de pessetes.
La
9:r
diferéncia
que hi ha entre un déficit
acumulat de j-000 rnilions

vegades s'ha ait ae {oñ m
de pessetes i el que repetides
'a
q
u
e
d
e
4
8
5
,
v
a
s
e
r
e
l
e
l
L
9
9
1
L992 previsiblement
és
€D tot
Es cert,
és de 1000 milions¡
i I'acumulat
del 1990 s'ha eixugat dins eL L992, i que el ldéficit
I queda forqa clar que eI
de pessetes.
en 400 milions

estrictament

estructural,

és a dir,

no és d'una cojunt

el L990, L99L i
sino que stha anat repetint
moment determinat,
per
riqoroses
duresa
de
mesures
aplicar
es
necessita
i
Lggz,
irnportant
element
qüestió.
segon
EI
aquesta
tota
endavant
tirar
d'endeutament
la situació
i diu que actualment
és I'endeutament,
legal
que
llmit
és
el
eI
242-252
roñdant
está
de lrajuntament
es
que en aquests moments dificilment
pernés,
i aixó irnplica
més
i
si
que
és
endeutament,
parC
al
déficit
del
aplicar
iodrá
peró no es pot
áo srestá fent amb el náxim que permet la LIei,
element que s'ha de tenir
ün altre
I finalrnent,
anar més enllá.
peró qug !é incidéncia
a analitzar,
en compte i que no entraran
del
administrativa
á ¡, 4 o 5 anys, és la Resolució
en un iutur
que el preu
on es va deterrninar
dtExpropiació
Jurat Provincial
de pessetes,
de1 Casino de Manresa és de 475 milions
definitiu
en aquests moments
i etc. es pot plantar
que més els interessos
la situació
a analitzar
án 600-700. Possiblement no han dtentrar
de1 Casino de Manresa perqué s/está pendent d'una Senténcia del
peró és un element
de Catalunya,
de Justicia
Superior
Tribunal
rnalgrat l'ánim de tothom
en compte en un futur,
que s'ha de lenir
de
que Ia situació
eI prLu. Aixó ha implicat
de rebaixar
Jigui
durant
i s'ha anat produint
de Manresa sigui li¡nit,
1rÁjuntament
produit
dequt
anys, i eI GMS entén que
aquásts cinc darrers
"'¡a
de
que ha realitzat
l'eguip
de pactás concrets
a una polftica
l'any 1-987 i posteriorment
CiU. Oe-s que CiU va ássumir ltAlcaldia
de pactes concrets,
una polltica
Irany Lgg1, ha anat reali-tzant
hd anat
i per tant,
que existia
una majoria relativa,
consóient
fg?
pressupost,
com eI
concretes
situacions
desbtoquejánt
cornplex per a alguna inversió
o bé aIgún crédit
ordenances,
una política
peró en cap moment s'ha realitzat
determinada,
sempre situacions
salvar
globalsi
tt. intentat
global,
dtacoids
ara bé, CiU ha aprovat
com per exemple 1a d'avui'
óoncretes,
que ha
cadascuna de leJ ordenances i cadascún dels pressupostos
és que
presentat
en aquests anys, i entenen que el vot afirrnatiu
Aquesta
i votant.
aprovant
amb eI qr" S'estava
éstava dtacord
i
d'endeutament,
Ia éituació
aóumulats,
de déficits
situació
una
ha cornportat en el dia d'avui
i no globals
acords puntuals
envers la
i-nterna per part dels grups de 1'oposició
desconfianga
é9 a
externa,
gestió de éiU, i al mateix temps una desconfianqa
Davant dtaixó
dels agents económics i socials de la ciutat.
ái.,
cadascú¡n dels grups ha fet la seva proposta i la del GMS és que,
a la situació
solució
L'única
limit,
situaciO
davant d'una
entre els grups presents
acords d'unitat
és realitzar
financera
Creuen que el
i un equip de govern d'unitat.
a ltAjuntament,
de1 programa
és 1túnica garantia per a lteficácia
govern d'unitat
global
áe sanejament i irnplica forgosament una corresponsabilitat
g
r
u
ps.de
p
a
r
t
e
l
s
p
e
r
t
o
t
s
d
e
g
e
s
t
i
ó
d
e
I
'
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
I
a
en
política
podria
anomenar
que
es
eL
en
no
noméJ
Itoposióió,
és a
sino també amb e1 que és Ia gestié,
de recaptació,
fisóal,
pot
No
es
personalr.
Subvencions.
polltica
de
despLsa,
la
arnb
dir,
'd'aquesta
de
crisi
Ia
davant
i
situació
davlnt
argúmentar
fiscal
que aqui hi hagi un recolzament amb 1a polÍtica
"oñfi.nga
resultats
davant.els
que realitza
I'Ajuntament,
i de recaptació
que ha donat aquesta gestió els darrers anys. Per aixó proposaven
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un govern
dtunitat.
partint
de tres
elements.
un programa
d'equilibri
de les finances municipars,
un programa de póteñciació del paper de Manresa a catal.unla
i'un programa per á obtenir
un major consens social aI seu entorn.
s'há dt-expl-ióar concretament, i detallad.a
ars agents económics i sociárs
quina és la
situació
real,
i aquestá és dificil.
r s'ha drintenlar
que els
agents econórnics i socials
entenguin aquesta situació
i iritentin
ajudar juntament amb tots els equips dL I'oposició
i I'equip
áe
govern al davant, per solucionar
el tema definitivament
rnitiangant un pra de sanejament fins
I'any
peró amb una
Lggs-Lggít
imatge de conjunt,. El consens social
hauria ae pár€ir
en aquest
cas per un reglarnent consensuat del Reglament de earticipació
Ciutadana
i la possibilitat
de crear
un conselL
assessor
de
que és diferent
I'Alcaldia,
d'un consell assessor de ltAlcalde"
consideren
que el programa de finances
hauria
de tenir
com a
objectius,
reduir. la despesa, milrorar
la gestió
municipal
i
incrementar
els
ingressos.
La gesLió
rnunióipajs'hauria
de
realitzar
nitjangant
una reestructuració
de t'estructura
de
govern per a fer-lo
més operatiu;
una politica
d'organit,zació
administrativa
per a fer-la
rnés ágil;
una poi_ítica
de gestió de
personal
que estinuli
la consecució de 1'eiicácia;
arri.bar a un
pressupost
equilibrat
I'any
1-995; i contenció
de 1es despeses
municipals
realitzant
una reducció
de les consignacions
gtónats
dels regidors
al voltant
del 3o?. Aixó parteix
iíiciatnent
de Ia
base d'una no necessária reducció ders sous dels regidors,
peró
sf dtuna restructuració
de I'organitzaci6.
r a1 respácte aiu que
han manifestat
diverses
vegades que el fet que eiisteixin
Jis
regidors,
més I'Alcalde,
amb res seves responsa-uititats
que pugui
tenir
al
Parlament
de catalunyan
que és
creuen
innecessari
i de vegades inoperatiu.
"-*""-=rírr,
Podria ser-fins
i tot
mi11or
la possibilitat
d'establir
una reestructura
de Irequip de Eovern
amb menys persones amb dedicacié
exclusiva;
una rea:uccié del_s
costos de personal rnitjanqant 1'aplicació
druna politica
salarial
d'austeritat
i ltamortització
de 1es vacants que es produeixen;
reducció
dels costos de manteniment i funcionáment
á través
d;
mecanismes de control eficagos i 1a fixació
drobjectius
quantificats;
i una polftica
de subvencions
lligada
a programe-s objectius,
concrets,
préviament
negociats.
rot
aixó a- partir
árun
govern dtunitat
de tots
els grups municj-pals,
en eL qual la
paraula
clau
és aorresponsabilitat
total_,
en U j-ngréé i
l_a
despesa, €rl Ia polltica
fiscal
i J-a politica
redistriÉutiva
que
pot
realitzar
ltAjuntament
a través
d'inversions
n s.rvái=
municipals"
Aixó els porta forgosament,
i tenint
en compte la
proposta
corresponsabilitzadora,
DO votar
en contra
ae les
ordenances fiscals,
entenent que Ia dificil
situacié
irnpedeix fer
aquest vot negatiu,
peró en tot cas, er GMS fará una ábstención
pergué insisteixen
en gué el seu grup es corresponsabilitzará
dá
la situacié
de 1'Ajuntament
mitjangañt
un pacte glonar i absolut.
El- sr.
sala
i RovLra diu que hi ha un tema generalitzaL
en
ltoposició
i que li preocupa e1 posicionarnent,
ár" és Ia manca
de confianga.
r entén, des drun posicionament poi.itic,
La manca
de confi¿ng? que puguin tenir,
i áes d'un punt dle vista estrictament económic, també. Ara bé, i sense voler entrar
en po1émica,
se l-i fa dificir
que ra manera drexpressar
aquesta manca de
confl.anga sigui afavorir
1a possj-ble inoperáncia
de 1'Ajuntament
nitjangant
un bloqueig direóte,
i en aqüest casn 1'abstencié
és
un bloqueig
directe
de f increment
de 1es ordenances fiscals"

Aixó el preocupa perqué entén gue:no és una postura
Creu
i al mateix temps, és obertament destructiva.
com perimantenir
aquestes post
haver raons suficients
semb
sÍ que Ii
si més Do, en alguns casos puntuals,
qualificar
podrien
en l'aspb{t{$
de manca de col.laboració
p
i manca de col.laboració
en eI fet de sentir
ciutadania,
i económica que ha
com un ens social
i abans que res, Ia ciutat
que els grups
endavant.
Voldria
matisar
I'afirmació
de tirar
ja que ltúnica
desconfiaven,
de la ciutat
económics i socials
públicament
cosa que els grups económics i socials han manifestat
amb els
d'acord
nitjans,
és que no estaven
i per diferents
la gestió o 1a manera
increments. D'aquf a dir que hanrrcriticatrr
banda, entén que l/esnena gue
Dtaltra
de fer, hi ha un bon tros.
que elimina
Ia
presenta
1'ENM és una esmena de substitució
proposta
que feia
I'equip
de govern pe1 que fa a ltordenanga
aquesta passa a ocupar el seu
fiscal
núrn. Lt i eli¡ninada aquelIa,
dels
Li sembla que el posicionament
IIoc
de forma Íntegra.
grups és prou clarificador
de govern
com perqué l/equip
diferents
a la proposta que ha presentat
el seu desencis respecte
mostri
perqué, amb les diferents
havia
converses que s'havien mantingut,
possibititats
d'increments
i decrements,
anat preparant rnúltiples
la
molt rápid dtaquestes dues esmenes, treient
i de I'análisi
que compensa I'increment
de
part
cost
de 1a recollida
del
la xifra que queda
de1 cost de Ia neteja,
i I'increment
deixalles
del 5'52 , i
rnig de 1es ordenances fiscals,
dóna un increment
i aixó ti
a grans números i d'una forma aproximada,
está parlant
I'increment
permet dir una vegada més que no arribaran
a cobrir
de
de l'Ajuntament
fiscal
nig de I'IPC i un cop més la situació
i sens dubte no ajudará
d'una base endarrerida
Manresa parteix
era el desig
d'una forma raonable el que en principi
a millorar
de qovern. Entén que
de1 que havia exposat I'equip
i necessitat
que stha
postures,
com a ta1s, demostren una voluntat
les altres
i la respecten, peró vol que quedi pa1.1esa aquesta
de respectar,
del 5t5 Z i que una vegada més les ordenances fiscals
xifra
molt
quedaran per sota del previsible
IPC que estará en una xifra
propera aI 7eo.
que s'aclaris
I'esmena de
El Sr. Balet i Oller diu que voldria
perqué está clar que sembla ser el 0t84 Z peró
I'ENM sobre I'IBI,
cosa, perqué
en alguna altra
no sap si després es converteix
després en el punt 2.- no sap si hi falta alguna esmena o ja está
bé com está aquest punt 2, que quedi ben clar si Ia contribució
passa del 0,'76 al Ot84 com proposa el Sr. Perramon.
és aquest.
El Sr. Perramon i Carrió Ii respon que el coeficient
cadastral-s
hi ha
El que no sap és si en eI tema de valors
cas,
com a
et tot
o no en algun moment" Peró,
rnodificació
a aquest altra
planteig
de 1'ajuntament passa draquest coeficient
i punt. Pe1 que fa al punt 2, diu que en aquest cas en prescinno fa cap augment peró si des de
I'ajuntament
deixen,
és a dir,
staugmenta eI valor
dtuna altra
banda, o sigui des de I'estat,
correcció.
no farien
en aquest sentit
cadastral,
perqué
que aixó
no és aixó,
i o11er replica
El Sr.
Balet
i segur
que aqul es presenta
contempla el possible
l'ordenanga
pel 93, i eI 94 ja veuran
increment del 5Z del valor cadastral
les garrotades. Si I'ENM planteja que s'augmenti de1 O,76 al 0,84
correcció
i després diu que no conternpla el punt 2, de possible
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si és que ve, aleshores
aixó vol dir que será un increment molt
t9=-fort
i jl::ri
ra rrepanotXd'r, peiqué no és el r-0,5525r gü€
aixó és una farácia,
ja serir vá L.LL,66 í, pei tanür'=i
llavórs
no respecten
aquest punt 2, no en vol ni sentir
pailar,
perqué
prou Fra sofert
ltassumpte
de les contribucions
que al finalrepercuteixen
a tothorn,
i no se n'escapará
ni una álnirna. Demana
que siguin
mesurats
i que no enganyin Ll poble dient
que només
proposen un o,84, perqué després es convertirá
en un LL,66"
Aquest és ltaclariment,
si es respecta la proposta que fa ciu del
punt 2 de ltordenanga
o bé a més a rnés aquéstá propoéta
- 1 / E N Mencobreix
"
un altre
augment, a 1tacceptar-se
l'esmena áe
Aquesta
postura no ltadmet.
El sr. Perramon i Carrió li aclareix
que tal com está redactada
I'esmena, se substitueix
tot lrarticlé,
és a dir gueda el punt
1 i prour s€ suprimeix
el punt 2.
El Sr. Balet i oller
1i replica
que per evitar
aguesta confusié
haguessin pogut posar un aclarimént.
oiu aI grup- ae ciu que si
s'esmena el punt 1-, stesmena e1 percentatge, áet or91 a1 6rea i
prou í, per tanto queda er punL 2, i aiiÍ.es
tal
com s'ha de
votar"
Dtaltra
manera, seria enganyar aI poble.
Draltra
bandau
.ti, que s'accepta
la puja de lrrBr
conslderant
que és netejá
vj-ária.
si accepten que aquesta taxa de neteja-viária
no és
perqué són uns núrneros que vénen ae májor calibre
discutible
del
que es pensaven, peró que vénen perqué no hi ha hagut més oferta
pública
i,
d'altra
banda, diu que srabstindranl
aixó no és
seriós,
i e1 deixen
sor a erl
i a lrequip
de gor"..r.
Tarnbé
esmenta que en e1 plec d'inversions
de lrany que ué es diu que
aixó se_rvirá per alliberar
altres
recursos.
alesnores es pregunta
si en lloc
dtalliberar
altres
pensant en noves inverrecursos
perqué no s'alliberen
sions,
aquests iecursos
i es passen a
I'IBIn
de manera q_ue ja es desconqestionará
aquests assumpte t,an
ferragós
com és
d'augrnentar Ia contribució.
Resumeix que en
aquesta intervenció"l- ha formulat
tres preguntes,
1a d.e I'rBr,
la
de les escombraries i la dtalliberar
recursos.
rntervé
el sr. Perramon i carrió
i aclareix,
en primer rloc,
güe
tal com han plantejat
1'esmena diu substitució
i-per substituóió
s'entén treure u.na cosa i posar-nrhi
una aItra.
Lraltre
qüestió
qle s'fa
prantejat,
per part det cMs, és que una sortidla
a l_a
situació
actuaL seria anar a fer un Eovern-d'unitat"
Li sembla
que és bastant
per part
de tots
e1s ciutadans
que és
-evident
extremadament
difi.cir,
degut,
d'una
bandao a les
posicions
i-deotógiques
que^hi ha per part ders diferents
jgrups L, fins
toto per Ies posicions
polÍtiques
concretes
que hi ha en temes
morts diversos,
gue el risc de bloquejar
lrajuntament,
en cas gue
aixó s'arribés
a portar a termeo és extremadáment alt.
nfs sembla
gairebé impossible
que es pugui arribar
a portar a terme una cosa
d'aqtlestes
caracterÍstiques.
De tota manéra, han de manifestar
que si per part deI cMS hi ha una voruntat
clara de participar
e1 el govern, pér part de UENM no hi posaran cap impáaiment i,
i tot,
ofereixen
Ia possibilitaC
ae tenir
una posició
.,á
fi.g
berigerant
i no posarien
obstacre
ni
cap
dificuitat
qué
a
9ap
r/equip
socia-lista
participés
der govern dé ciu.
A més, árs
semblaria perfectament
adequat perquá entenen que des dtuna banda
i des de I'altra
hi ha les rnajors résponsabilitlts
en la situaaió
econórnica de ItAjuntament
de Manresa. Draltra
manera, vo1 pensar
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que Ia posició
perqué si no
del GMS és sincera,
com una posició
de rentar-se
interpretar
1es mans, p
que 's,ho
gairebé
dir
impossible,
i quedar
facin
pensar que no és aquesta la situació.
Prefereix
Intervé
el Sr. Valls i Riera i diu que eI Sr. SaIa ha manifé3Eat
que la posició
del GMS el dia dtavui podria comportar un bloqueig
gue no era una posició
i que
constructiva,
a I'ajuntament,
Li dóna la impressió que el
una manca de col.laboració.
existia
de fer un glovern
la possibilitat
cMS ha posat sobre la taula
de
EI Sr. SaIa sap que 1a situació
d'unitat
de tots.
municipal,
tot i
ha estat provocada per cinc anys de gestió,
I'ajuntament
que tampoc haurien d'aprofundir
molt en qué era e1 que hi havia
E1 que és
abans i qué hi ha ara i qui té més responsabilitats.
anb
cert és que els tres últirns anys hi ha hagut tres déficits,
l1nit.
un endeutament deI 252, creuen que aquest.a és una situació
que és una
que tots
han dit
els grups rnunicipals
Es curiós
gü€ és una situació
el
en qué és necessari
situació
ll¡nit,
el consens
en qué també és necessari
consensr eüe és una situació
Aleshores,
sthan de responsabilitzar.
i que tots
de la ciutat
gü€ tothom governi i els
proposen que tothom es responsabilitzir
que puguin tenir
polltics
que e1s conflictes
dóna la impressió
perqué el
tranquil.lament,
els podran solucionar
entre
ells
primer que han de solucionar
en aguests moments és e1 sanejament
governi qui governi,
si
i poques coses podran fer,
de Ia ciutat
primer
entre
ells
de quina manera poden
no es posen d/acord
de la
de Manresa. ElIs es responsabilitzen
sanejar ltAjuntarnent
que
polftica
increments
dels possibles
de I'ajuntarnent,
fiscal
de despeses que sthagin de realiEzar
hi hagin i de les potÍtiques
a quin punt volen que es
No entén fins
en aquest ajuntament.
part,
de l'ENM té la
si 1'equip
Per altra
responsabititzin.
de pactar
amb e1 grup de CiU un pacte de finangament
intenció
global,
El GMS reclama més responsabitarnpoc no sthi oposaran.
per part de tothom, peró si creuen que és més oportú aixó,
litat
doncs que vagin endavant.
que eI
el Sr. Valls
diu que els dóna Ia impressió
Finalment,
que ha adoptat CiU en e1s cinc últims anys ha estat
posicionament
pot
i e1 que no se'ls
i no pactes globalsn
fer pactes concrets
de la forma
és responsabilitats
dernanar als grups de l'oposició,
Ia seva rnajoria
i adninistrat
de CiU ha gestionat
en qué ltequip
pot
no setls
de L2 regidors.
Aquesta responsabilitat
relativa
perqué una voluntat
demanar. El grup de ciU té t2 regidors
amb
Ia ciutat
i han dradministrar
ho ha determinato
electoral
arnb 7' 2 6 3 dels
o fent pactes globals
aquests L2 regidors,
peró no fer pactes concrets.
Ratifiquen
equips de ltoposició,
és un pacte
i més oportú
novament que creuen que eI rnillor
perqué
toquen
situacions
lfrnit
davant
tots,
d'unitat
entre
plantejaments
lirnits.
I demana que no es vegi en aixó una forma
perqué Ii dóna la irnpressió que el cost politic
dtescabullir-se
problemes que no ha assumit i
pel GMS solucionar
que pot tenir
que no ha provocat és alt,
i I'assumeixen.
molts
EI Sr. Alcalde diu que e11s també han hagut de solucionar
de CiU i que
problemes que no els ha provocat eI grup municipal
no seran e1s
per molts que n'hagin de solucionar
els que vinguin,
que han hagut de solucionar
Diu que el- GMS demana un govern
elIs.
perqué ja són
peró que ell ja no li ha de contestar,
d'unitat,
grups e1s que no volen anar-hi.
Si e1s tres grups de
els altres

028532 - A

I'oposició
l-i dernanen un govern d'unitat,
ja l'accepta,
i diu al
sr. varrs que no 1i parli
més de govern d'unitat
i que no ri
parri
més d'artres
coses que no ténen cap mena de possibilitat,,
almenys per ara. L'equip
de govern encara no srha pronunciat
si
vol un govern dtunitat,
peró ja són els altres
els que no ho
volen.
De tota manera, dtuna forma o una altra
se nrhauran de
sortir.
Estan en govern de minoria,
ho saben, té un cost,
han
passat cinc anys anb dificultats,
peró han anat tirant
endavant,
se nthan sortit
i e1s han tornat
a reeregir,
mentra que al GMs,
anb majoria
absoluta
el van fer fora.
'Er sr. Balet i orler
manifesta que encara no se ri ha aclarit
I'assumpte
de1 5z de gravamen, eüe troba intolerable,
i demana
que aixó no s'accepti,
sinó que s'incorpori
el punt 2 inicial,
perqué del contrari
gue aixó és una falácia.
considera
El sr. Alcalde li diu que I'esmena no és propietat
de lrequip de
govern, sinó que és propietat
de I,ENM i són ells
els que-han
d'admetre aixó. Ltequip de qovern, com a ma1 menor, ha dracceptar
aquesta esmena. Si poguessin no lracceptarien,
peró tot el que
sigui que s'acosti
a les posicions
de CiU ho han d/acceptar.

,ti

El sr. sara i Rovira, amb ánim dtintentar
fer un aclariment,
diu
que ltesmena que presenten
el representants
deI grup municipalde I'ENM,
és una esmena de substitució
gue,
efectivament,
substitueix
Ia proposta de 1/equip de govern,
i 1a substitueix
peró seqons ha manifestat
de forma íntegra,
el sr. perranon,
de
que fa lrequip
Ia proposta
governr
güe eren g9 milions
de
peI tema de Ia neteja viária,
d'increment
I,ENM dedueix una part
que correspon a 1/increment
de1 segon plec de condicions
respácte
que són 21 rnilions
el primer,
de pessetes.
r aixó ho deduáixen
per J-a via de presentar
aquesta esmena, posant-ho en e1 g4t, peró
tanbé entén que er senyors representants
de ITENM quan han fet
aixó, tenen 1a mateixa inforrnació
de la qual disposen els altres
equips de la corporació
i que saben que en e1s pressuposts
de
l'estat
hi ha una esmena en ers valors
cadastrals
i que- aquesta
esmena está en eI Seo, llevat
que es rnodif iqui
a últíma
hora i
entenen que quan I-'ENM ha calculat
el B4eo ha tingut
en compte
aquesta actualitzacíí
de la base cadastral
det 52, perqué sinó
fos aixÍ,
aquest rebaix no seria de 23 nirions
de pessetés, sinó
que seria de 6O rnilions
ir €D aquest cas, seria bastant inviable
poder tirar
endavant
eI tema de ra neteja.
Diu aixó perqué
que s'ha fet per part de I,ENM és un cálcul
real¡nent el cáIcul
acurat en aquest aspecte i és un cálcuI que l1iga amb la proposta
de rebaixar
els 2L 6 zz milions
peró teniñt
de pessetes,
en
que
compte
les
bases
cadastrals,
efectivarnentn
tenen
una
actualització
de1 52.
El sr.
Perramon i carrié
diu que el sr"
sal-a ha fet
unes
afirmacions
dient que amb Ies propostes
dresmenes que es feien
donava 1a impressió que s/anava a fer un cert bloqueig i que aixó
era no tenir
en compte la ciutadania.
EI Sr. Perrarnon diu que han
tingut
en compte que en e1 moment de 1a concessió del servei van
votar uns irnports i van votar un servei
i arnb aixó tarnbé tenien
Ia soi-uci-é fáci]
peró estan convenguts que aixó
dtabstenir-se,
nillrcrará
molt J-a ciutat
i, en aquest sentit,
han volgut mu11arse donant el vot favorable
únicament a aquests dos temes j- també
plantejar
que si hi ha hagut alguna deJconsideració
envers Ia

ha estat justament Ia gestió económica dt
ciutadania
anys, €D els quals pensen que s,.ha actuat molt poc r
un de
ment, perqué quan se sabia que stestava produint
Do s'ha actua
de la hisenda municipal,
dels resultats

no uns mesos, sinó un any, un altre

#;*ffi
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a

i aixó e

i un altre

greu.
I'ENM
fer
que és especialment
El que no vol
de
que
l'equip
ha anat deixant
trencats
els plats
recollint
responsabilitats
unes
qovern.
en assumir
d'acord
Estarien
tot
el tema del
globalment,
a no bloquejar
i estan disposats
per
que
es
necessiten
donar els increments
servei de recollida,
peró
de
en
la
resta
aquest nou servei a la ciutat,
fer funcionar
g
l
o
b
a
l
,
é
s
a
d
i
r
,
q
u
e
seria objecte d'un acord més
coses pensen
juntament
eI
terna
pujada
amb
plantejar
fiscal
el
tema de
i veu forga
pressupostari.
Com que aquest acord no s'ha produit
p
o
s
i
c
i
ó
la seva
p
r
o
d
u
i
r
,
e
x
p
l
i
c
a
q
u
e
a
q
u
e
s
t
a
a
s'arribi
difÍcil
abstenció.
en qué no volen ni tenen interés
i niera insisteix
EI Sr. Valls
aquests
moments de qui té responsaen
de fer un debat
en absolut
que
qui
L979' quan van entrar
I'any
Creuen
no les té.
i
bilitats
es
van
trobar amb una ciutat
primers
dernocrátics,
ajuntaments
els
niveIl
d'infrastructures
i
a
que financerament
una
situació
tenia
responsablement
assumir
i
van
una
altra
en tenia
i serveis
que
governants
hi havia van
eIs
1-983,
situació.
L'any
aquella
que
Dóna
Ia
impressió
situació.
aquella
assumir responsablement
q
u
e
s
tha
h
e
r
é
n
c
i
e
s
l
e
s
h
a
d
t
a
s
s
u
m
i
r
c
a
d
a
s
c
ú
al Lg87 i aI L99t,
responsablement
d/assumir
ciu
ha
també
forma,
Dtalguna
trobat.
peró també pot ser
gü€ pot ser positiva,
que deixará,
1'heréncia
g
r
u
p
s
i
e
I
mateix equip de
d
e
1
t
o
p
o
s
i
c
i
ó
e
1
s
r
s
i
negativa.
un pacte
de realitzar
govern
cap mena dtintenció
no tenen
que
que
exonera
aI GMS
govern
és
€l
diu
d'unitat,
i
un
d'unitat
que
permeti
seva
que
la
realitzin
i
responsabilitat
d'aquesta
feina
la
seva
que
I
democrátic.
un
mandat
tenen
d'oposició,
feina
de govern.
de I'equip
Ia gestió politica
d.roposició és controlar
que tenen, tant d'aquest
debat com dels que
final
La sensació
en aquests 4 anys, cada vegada que hi 'ha
s'han anat produint
de govern no té una
és que liequip
hagut un tema encallat,
que existeix
una
problemeso
sinó
els
solucionar
de
voluntat
problemes.
per
evitar-se
voluntat
hagi
EI Sr. Balet i Oller lamenta que el punt del valor cadastral
que
Ia
apugin
i
lamenta
hora,
a
últi¡na
fins
arnagat
estat
pagará
perqué
ciutat"
tota
la
ho
manera,
d'aquesta
contribució
es podrien
si
ha contestat
tampoc no Ii
de govern
Ltequip
p
a
ssar-los
p
e
r
a
p
r
e
s
s
u
p
o
s
t
o
r
d
i
n
a
r
i
d
e
l
e
l
s
r
e
c
u
r
s
o
s
alliberar

1' rBr.

El Sr. Alcalde
votacions

dóna l'assumpte

per

debatut

i

passa

al

torn

de

pe1 grup
l/esmena presentada
sotmet a votació
lloc,
En primer
per
afirmatius
que
1-5
vots
aprovada
resulta
de lrENM,
municipal
(GMs).
(GMP) i B abstencions
(L2 ciu, 3 ENM), L vot negatiu
fiscal- núm. Lt
de I'ordenanga
la rnodificació
Sotrnesa a votació
a
r
t
i
c
l
e
11, amb la
sobre Béns Immob1es,
de l'Irnpost
reguladora
per l-5
grup
aprovada
és
de I'ENM,
de I'esmena del
incorporació
(
G
M
P
) i 8
(
L
2
v
o
t
n
e
g
a
t
i
u
ciu i 3 ENM), 1
vots afirmatius
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abstencions

(cMS)

En conseqüéncia,
conforme a Ia v,otació esmentada i, per tant,
anb
eI quórum que determina I'art.
47.3.h) de la LIei 7/L9BS, de z
j- l-tart.
dtabril,
Reguladora
de les
Bases del- Régin Local
LL2.3.j)
de la Llei B/L997, de l-5 drabrit,
Municipal i de Régirn
Local de Catalunyar
provisional€s declara acordada I'aprovació
de Ia modificació
de lrordenanga
fiscal
núm. L, reguladora
de
l'Irnpost
sobre Béns fmmobles, article
tL, amb 1tesmena del grup
de I'ENM incorporada.
El Sr. Valls
i Riera diu que abans de passar a Ia votació
de
l'esmena presentada pe1 GMP, entén que haurien dtafegir-hi
alguna
cosa pel que fa a ItIBf,
perqué es contradictória
aquesta esmena
amb la del grup de I'ENM, com a contingut
global
de ltesmena.
Entenen gue si voten aquesta esmena i surt positiva,
eI que han
votat
anteriorment
desapareix.
Ells entenen que stha votat una esmena sobre ITIBI i que lresmena
presentada pe1 GMP afecta a tots els irnpostos, excepte doso entre
els quals no hi ha I'IBI
i que si el Sr. Secretari
considera que
votant ltesmena queda salvat I'IBI,
el GMSno posa cap inconveja que és una qüestió estrictament
nient perqué es voti,
técnica.
EI Sr.
partir

Alcalde
diu que I'ogdenanga
núm. l- ja está
dthaver-J-a votada, l,esmena ja no I'afecta.

votada

i

a

EI Sr" Valls insisteix
en qué ells han demanat l/opinió
de1 Sr"
que si creu oportuna aquesta interpretacié
Secretari,
que fa eXSr. Alcalde,
ells no la rebatran
que és correcta.
i consideraran
El Sr. Secretari
manifesta
Ia seva opinió
que 1a
en e1 sentit
rnodificació
de l,ordenanga
fiscal
núm. L, sobre Béns lrnmobles,
ja está votada i declarat
l,acord
adoptat
i eü€, per tant,
ara
procedeix
que la Corporació
es pronuncii
sobre lresmena de GMp.
E1 Sr. Alcal-de diu que en régrim parlamentari
tarnbé funciona
Han votat ltordenanga
núm. 1 completa, p€r tant,
aquesta ja
votada i ara, a I'entrar
a 1es següents entén que si les
dtacord
amb el- dictamenr
Do lliguen
amb l'esmenao
FeF
primer han de votar ltesmena.
Sotmesa a votació
1'esmena presentada
vots afirmatius
(L2 CiU i 1 cMp) i
ENM) .

aixi"
está
voten
tant,

pel GMP és aprovada per 1-3
(e cMS i 3
i_1 abstencions

A continuacíó,
el Sr. A1cal-de exposa gue es procedirá
a l-a
votació ordenanga per ordenanga, amb Ia incorporacié,
si stescau,
de Itesmena del GMP. E1 Sr. Sala diu que, efectivament,
és miIlor
que la votació
sigui una per una perqué, per exemple, a 1'ordenanga núm. 3 no es conternpla ni lrincrement
del 72 ni cap xifra
determinada,
sinó que concretament es passa de 2rtr-Sa 2,2A, peró
que no té res a a veure amb eI 72"
Conseqüentemnt,
el Sr" Alcalde
disposa que es procedeixi
a Ia
votació
de cada ordenanga per separat"
- sotmesa a votació la rnodificació
de 1'ordenanga fiscal
núm. 2,
reguladora
de l'rmpost
sobre vehicles
de traccié
mecánica,
article
5, apartat
L, amb ra incorporació
de l/esmena del GMp,

és aprovada
abstencions

per 13
(8 GMS i

afirmatius
vots
3 ENM).

(L2

ciU

i

l-

conforme a Ia votació esmentada i, per
En conseqüéncia,
47.3.h) de 1a LIei 7/L
el quórum que determina l'art.
Régin Trocdl
Bases del
de les
néguladora
d'abril,
Municipal i dd
de ia LIei 8/L987, dé l-5 d'abril,
Lt2.3.ji
provisional
és declara acordada I'aprovació
Local áe Catalunyar
de
reguladora
núm. 2 '
fiscal
de ltordenanqa
de Ia nodificació
5,
apartat
mecánica, article
de tracció
sobre vehicles
lrlmpost
Lt amb ltesmena de1 GMP incorporada.
núm. 3,
- Sotmesa a votació Ia modificació
de 1'ordenanqa fiscal
i
i
n
s
t
a
l
.
l
a
c
i
o
n
s
sobre construccions,
de I'Impost
reguladora
a
p
a
r
t
a
t
s
n
o
u
s
d
o
s
5, afegir
4, apartat 4, article
obies, article
és aprovada Pe!
núm. 4 i 5, en eIs propis termes del dictamen,
(8 GMS i
13 vots afirmatius
lrZ-CiU i l- GMP) i 11 abstencions
3 ENM).
amb
conforme a Ia votació esmentada ir. per tant,
En conseqüéncia,
d
e
2
7
/
L
9
8
5
,
L
I
e
i
I
a
47.3.h) de
eI quóruir que aetermina lrart.
r
,
o
c
d
l
i
I
t
a
r
t
.
de l-es Bases de1 Régin.
néguladora
d'a6ri1,
Municipal i de Régin
r-12.3.ji ae ia LIei 8/LgB7, de 15 d'abril,
provisional
1'aprovació
€S declara acordada
Local de Catalunya,
de
r
e
g
uladora
3
,
n
ú
m
.
fiscal
de l'ordenanqa
de Ia modificació
4,
a
r
t
i
c
l
e
o
b
r
e
s
,
i
instal.lacions
sobre construccions,
ltlmpost
els
en
L
5,
4
núm.
apartats
dos nous
5, afegir
4, article
aparlat
propis termes del dictamen.
núm. 6'
fiscal
l'ordenanqa
1a rnodificació
Sotmesa a votació
adrninistratius,
documents
de la Taxa per expedició de
reguladora
de I'esmena del GMP, és aprovada
6, amb la incorporació
arúicle
(8 GMS
per 1-: vots afirmatius
lfZ CiU i l- GMP) i l-l- abstencions
i 3 ENM).
amb
conforme a la votació esmentada i, per tant,
En conseqüéncia,
d
€
2
7
|
L
9
8
5
,
L
I
e
i
d
e
L
a
47.3.h)
eI quóruln que determina I'art.
i
I
'
a
r
t
"
L
o
c
a
l
R
é
g
i
r
n
.
d
e
l
de 1es Bases
néguladora
dtab-ril,
Municipal i de Régin
de ia Llei 8/Lg87n d€ 15 d'abril,
i-12.3.ji
provisional
1'aprovació
€s deciara acordada
Local áe Catalunya,
6
,
r
e
g
u
l
a
dora de la
n
ú
m
.
de I'ordenanqa fiscal
de la rnodificacié
6t amb
article
de documents adninistratius,
Taxa per expedició
1'esmena de1 GMP incorPorada.
núm. 7,
- Sotmesa a votació la modificació
de 1'ordenanqa fiscal
patents
distintius,
i
de la Taxa sobre plaques, .
reguladora
de ltesmena del GMP,
L, amb la incorporació
5, apartat
arÉicle
(L2
i 1 GMP) i 1lciu
afirmatius
per 13 vots
és aprovada
(8 GMS i 3 ENM).
abstencions
amb
conforme a la votació esmentada i, per tant,
En conseqüéncia,
2
d
e
7
/
L
9
8
5
,
L
l
e
i
47.3.h) de Ia
el- quórum que determina I'art.
r
,
o
c
d
l
i
I
t
a
r
t
.
de les Bases del Régin
Réguladora
dtabril,
Municipal i de Régin
LL2.3.)i ae ia Llei 8/t987, de L5 d'abri1,
provisional
€s declara acordada 1'aprovació
Local áe Catalunyar
núm. 7, reguladora de Ia
de ltordenanqa fiscal
de Ia rnodificacié
L,
5, apartat
articl€
Taxa sobre pl-aques, patents i distintius,
amb I'esmena del GMP i-ncorporada "
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- Sotmesa a v.otació la modificació
núm. 8,
de lrordenanga
fiscal
reguladora
de la Taxa per ltator:gament de llicéncies
drauto-taxis
i altres
vehicles
de lloguer,
article
6, apartats
l5, article
L 2, amb la incorporació
de l'esmena del- GMP, és aprovada per 1-3
(L2 ciu i 1 cMP) i 1t- abstencions
(B cMs i 3
vots afirmatius
ENM) .
En conseqüéncia,
conforme a Ia votació esrnentada i, per tant,
amb
el quórum que determina l,art.
47.3.h) de la Llei 7/L985, de 2
Reguladora
d,abril,
de les Bases del Régirn Local
i
1tart.
de Ia LIei B/L987, de t-5 d'abriI,
Lt2.3.j)
Municipal i de Régirn
provisional
Local de Catalunya,
€s declara acordada lraprovació
de la rnodificació
de ltordenanga fiscal
núm. I, reguladora de la
Taxa per
1'atorgament
de llicéncies
dtauto-taxis
i
aLtres
de J-Ioguer, article
vehicles
5, articl-e
6, apartats
2, amb
1i
Itesmena del GMP incorporada.
- Sotmesa a votació la rnodificació
de l,ordenanga fiscal
nr1m. g,
reguladora
de Ia Taxa per Ia retirada
de vehicles
a la via
pÍtblica,
propis
article
6, en els
termes
del
dictarnen,
és
(t2 ciu i 1 cMP) , i l-l- abstenaprovada per 13 vots afirrnatius
cions (8 cMS i 3 ENM).
En conseqüéncia,
conforme a Ia votació esmentada j-, per tant,
amb
el- quórum que determina I'art"
47.3.h) de 1a Llei 7/L9850 de z
Reguladora
dtabril,
de les Bases del Régirn Local- i
l-tart"
de Ia Llei 8/L987, de 1-5 d'abril,
LL2.3.j)
Municipal- i de Régim
provisional
Local de Catalunyar
és declara acordada Itaprovació
de la rnodificació
de l,ordenanqa fiscal
núm. 9, reguladora de la
Taxa per la retirada
a la via pública,
de vehiclels
article
6,
termes de1 dictamen.
en els propis
- Sot¡nesa a votació
de I'ordenanga
la rnodificació
fiscal
núrn. 100
reguladora
de la Taxa per 1'atorgament
de llicéncies
urbanistiques, article
11, article
13, afegir
un nou apartat núm. 4, arnb
la incorporacié
de ltesmena del GMP, és aprovada per l-3 vots
(L2 ciu i l- cMP) i LL abstencions
(8 GMS i 3 ENM)"
afirmatius
En conseqüéncia,
conforme a la votació esmentada i, per tant,
amb
eI quórum que determina I'art.
47.3.h) de la Llei 7/L985, de z
d'abril,
Reguladora
de l-es Bases del Réqim Local
i
lrart.
l-L2.3.j) de La Llei B/L987, de 15 drabril,
Municipa} i de Régim
provisional
Local- de Catalunya,
€s declara acordada Iraprovacié
de 1a rnodificació
de l'ordenanga
fiscal
núm. 10, reguladora
de
la Taxa per I'atorgament
de llicéncies
urbanistiques,
article
11,
article
13, afegir
un nou apartat
núrn. 4, amb la incorporació
de
l'esmena del- GMP.
- Sotmesa a
reguladora
article
4,
b), en els
afirrnatius

votacié la modificació
de I'ordenanga fiscal
núm. LL,
de l-a Taxa per 1licéncia
d'obertura
d'establiments
,
apartat
1, article
8 i article
L4, apartat
3, lletra
propis
termes del dictamen,
és aprovada per 15 vots
(t2 ciu i 3 ENM) i 9 abstencions
(8 ctIS i l- GMS)"

En conseqüéncia,
conforme a Ia votació esmentada i, per tant,
amb
el qüórun que determina l'art.
47.3.h) de 1a Llei 7/LgB5, de 2
dtabril,
Reguladora
de 1es Bases del Régim Loca1 i
Itart"
11-2.3.j) de Ia LIei 8/L987, de 1-5d'abriI,
Municipal i de Régin

g
€s declarar acordada Itaprovac
Local de Catalunyar
de la ¡nodificació
de l'ordenaxga.fiscal
nr1m. LL,
d'obertura
la Taxa per llicéncia
d'estabLiments
apartat
t, article
8 i article
L4, apartat 3, lletr
propis termes del dictamen.
- Sotmesa a votació la modificació
núm. L2,
de l'ordenanga fiscal
de
calderes
de vehicles,
reguladora
de la Taxa per inspecció
ascensors, muntacárreques i altres
vapor, motors, transformadors,
industrials
i
análogues i d'establiments
eines o instal.lacions
de ltesmena del GMP,
comercials,
article
7, amb la incorporació
per
i 1 GMP) i 1-1l-3 vots
afirmatius
és aprovada
G2 ciu
(8 cMs i 3 ENM).
abstencions
amb
En conseqüéncia,
conforme a la votació esmentada i, per tant,
47.3.h) de Ia LIei 7/L985, de 2
eI quórum que determina I'art.
i
1'art.
de les Bases del Régirn Local
d'abril,
Reguladora
Municipal i de Régirn
LL2.3.)) de ta Llei 8/L987, de 15 d'abril,
provisional
€s declara acordada I'aprovació
Local de Catalunya,
núm. L2, reguladora
de
de l'ordenanga
fiscal
de la modificació
calderes
de vapor, motors,
de vehicles,
Ia Taxa per inspecció
altres
eines
o
muntacárregues
i
transformadors,
ascensors,
industrials
i comeranálogues i d'establiments
instal.lacions
article
7, amb I'esmena de1 GMP incorporada.
cials,
- Sotmesa a votació la rnodificació
núm. L3,
de I'ordenanga fiscal
7,
d'escombraries,
article
reguladora
de la Taxa per recollida
és aprovada per L6 vots
en els propis
termes del dictamen,
(GMs) .
(L2 ciu,
3 ENM i l- GMP) i 8 abstencions
afirmatius
amb
conforme a la votació esmentada i, per tant,
En conseqüéncia,
47.3.h) de 1a Llei 7/1985, de 2
el quórum que determina l'art.
i
Itart.
de les Bases del Régin Local
d'abril,
Reguladora
Municipal i de Régin
de la LIei 8/]-987, de 1-5d'abriI,
LL2.3.j)
provisional
€s declara acordada 1'aprovació
Local de Catalunyar
de
fiscal
núm. L3, reguladora
de l'ordenanga
de Ia modificació
dtescombraries,
article
7, en els propis
la Taxa per recollida
termes del dictamen.
- Sotmesa a votació la modificació
núm. L4,
de Irordenanga fiscal
6, article
article
de Ia Taxa de Cernentiri Municipal,
reguladora
de1 GMP, és
de Itesmena
Lt amb Ia incorporació
7 | apartat
(12 CiU i 1 cMP) i ff abstencions
aprovada per 1-3 vots afirmatius
(8 cMs i 3 ENM).
amb
conforme a la votació esmentada i, per tant,
En conseqüéncia,
47.3.h) de Ia Llei 7/L985, de 2
eI quórum que determina lrart.
i
Itart.
de l-es Bases del Régim Local
d'abril,
Reguladora
Municipal i de Régim
de la Llei 8/L987, de l-5 d'abril,
LL2.3.))
provisional
Local de Catal-unyar €s deslara acordada 1'aprovació
de
fiscal
núm. L4, reguladora
de I'ordenanga
de la rnodificacié
article
6, article
7, apartat 1-,
la Taxa de Cementiri Municipal,
amb ltesmena del GMP incorporada.
- Sotmesa a votació la modificació
núm. L5,
de l/ordenanga fiscal
9,
Econórniques, article
de 1'rmpost sobre Activitats
reguladora
aquesta,
dóna el resultat
article
10, apartat
L, i efectuada
següent:
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a favor (ciu),
L2 vots afirmatius,
(8
GMs
i 3 ENM)
lL abstencions
(GMP)
contra
eD
L vot negatiu,
esmentada, €S declara no
conforme a la votació
En conseqüéncia,
núrn" 15, reguladora
Fiscal
ItOrdenanga
de
nodificació
aprovada-la
1-0,
'Impost
9, article
article
Económiques,
Activitat,s
sobre
Aé f
haver-se
no
adoptat
per
Do
tant,
PeF
1-,
i,
apartat
_ltacordr
que d_etermina 1'art.
absoluta
ef qüóium de la rnajoria
oLtingut
R
e
guladora de les Bases
d
'
a
b
r
i
l
,
2
d
€
L
l
e
i
7
/
L
9
8
5
,
l
i
d
e
47.3.h)
8/L987, de 15
Llei
d
e
I
a
L
L
2
.
3
.
j
)
i
l
r
a
r
t
.
L
o
c
a
l
del négirn
de
Catalunya.
Local
de
Régirn
i
Municipal
d'abril,
segon del
Lt apartat
el Sr. Alca1de sotmet a votacií
Tot seguit,
de
modificació
provisional
de
la
a
lraprovació
relatiu
dictamán,
mateix
elen
que
es
detalLen
p(rblics
preus
de1
es
tarif
les
de1 dictamen,
dels apartats
coln Ia dé Ia resta
aixi
ái"t.*".t,
el- resultat
déna
aquesta
efectuada
i
quart
cinqué,
i
tercer,
següent:
a favor (ciu)
L2 vots afirmatius,
(8
i 3 ENM)
GMS
abstencions
11(GMP)
Qñ contra
l- vot negatiu,
En conseqüéncia,
acordat:

a

conforme

públic

2.- Preu Pitblic
finques "
3"-

Preu públic

per
per
per

5. - Preu púbJ-ic per
Música.

a
la

la

de

venda

la

de plaques

col.Iocació
vigiJ-áncia

ensenyament al

especial

Preu púbtic

per

serveis

culturals

7.-

Preu pÍrblic

per

serveis

de1 Centre

9.- preu prlblic
l-a rábia.
l-0.-

Preu públic

per serveis
pels

a

serveis

i

de numeració

de

Frofessional

de

esportius"

i

de Medicina

museus,

veterinaris

publicacions

d'establiments.

Conservatori

6.-

per visites
Preu públic
8.aná1egs.
l-locs
o
centres

textos,

declara

de les tarifes

les modificacions
Segon.- Aprovar provisionalment
es detallen:
que a continuació
Aets preul ptl¡tics
Preu
t-.impresos.

es

esmentada,

1a votació

Esportiva.

exposicions

i lluita

sanitária

i

altres
contra

de neteja.

privativa
o aprofitament
per la utilitzacié
11.- preu públic
paradeso
quioscosn
amb
púbi-ic
municipalAo¡nini
aáf
especj-al
indústries
o
atraccions,
espectacl,es
de
vLnda,
baira'ques, casetes
i ambulants i rodatges cinematográfics
de cairer

P

;tiib
per 1a utilització
L2.- Preu públic
públic
domini
del
municipal
especial

de construccíá,
cavallets,

13.-

bastides

P re u P ú b l i c

tangues,

runes,
i

per

aLtres

la

privativa
o
mercaderi
amb

contenidors,

instal.lacions

utilització

gru

ipr'_of-ili?'m'I
\g
,i mat

semblan

pr ivativa

f
o apr o

derivats
de les reserves de
del dornini púbIic municipal
especial
per
pública
de
en els
i
sortides
vehicles
les
entrades
via
Ia
per
exclusiu,
cárrega
aparcament
i
solars
les
reserves
i
edificis
de tota mena.
o descárrega de mercaderies
privativa
per la utilització
o aprofitament
L4.- Preu públic
púb1ic
amb taules,
cadires,
domini
municipal
del
especial
i tribunes.
empostissats
privativa
per la utilització
o aprofitament
t-5.- Preu públic
derivats
de
municipal
de l'obertura
del domini púbIic
especial
rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment
o les voreres.
privativa
per 1a utilització
o aprofitament
16.- Preu públic
especial del domini públic municipal derivades de la instal.lació
marquesines, ve1es, publicitat
de portades, aparadors, vitrines,
a establinents
o
referents
elements
similars,
d'altres
i
professj-onaIs
o de serveis"
industrials,
comercials,
activitats
privativa
per Ia utilització
o aprofitament
Preu públic
t7.amb
especial del sól, volada i subsól de1 donini púb1ic municipal
pals, cables, permódo1s, caixa d'amarratge,
de distriburielts,
per a la venda automática,
aparells
báscules,
ció o registre,
semblants.
instal.lacions
tancs, galeries
i d'altres
privativa
o aprofitament
t-8.- Preu púb1ic per Ia utitització
de
derivats
de I'extraccié
del dornini púb1ic municipal
especial
de construcció.
sorra i altres
materials
19.- Preu
sepultures

públic
per Ia utilitzacié
del Cementiri
ltunicipal.

2o.- Preu púb1ic per
d'equipaments
especial

privativa

de

terrenys

i

privativa
o aprofitarnent
la utilització
i culturals
municipals.
i béns esportius

juntament amb
Exposar al púbIic els acords precedents,
Tercer.dels preus púb1ics,
i les tarifes
la nova redacció dels articles
durant trenta
dies comptats
dtanuncis
de I'Ajuntament,
al tauler
del corresponent
anunci
del següent aI de Ia publicació
a partir
i tanbé en un Diari dels
de la ProvÍncia,
oficial
en el Butlleti
els interessats
En aquest termini
de la Provincia.
de més difusió
que
podran examinar 1'expedient
les reclamacions
i presentar-hi
e1 periode indicat
sense haverTranscorregut
creguin oportunes.
aprovats
adoptats
restaran
els
acords
formulat
cap,
se'n
definitivament.
publicar
reclamacions,
aL
Ouart"- En cas de no haver-se produit
el-s acords elevat.s a definitius
Oficial
de Ia Provincia
Butlletf
modificats,
els quals entraran
dels articles
i e1 text integre
mentre no
de gener de L993 i regiran
el dia primer
en vigor
o derogació.
la seva rnodificació
s'acordi
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L993
Cinqué.-Consignar
en eI Pressupost Municipal
de 1'exercici
per
1es dotacions
de la
diferéncj-a
oportunes
Ia eobertura
resultantr.
en aquells
casos que per raons sociaLsn benéfigues,
públic,
dels
culturals
de Les tarifes
i d'interés
€1 rendiment
preus públics
que es
no cobreixi
eI cost de1 servei o activitats
tracti
"
EI Sr. Valls
i Riera
sorpresa
i perplexitat
aquesta votació.

diu

que ells
manifestar
la seva
voldrien
que s'ha produit
pei
en
l'espectacle

EI Sr. Alcalde pregunta al
cle del cMS, responent-Li
gent
f havent-se tractat
de aixeca 1a sess
cret.ari-.

cefLif

Sr. Val1s si es refereix
a l-'espectaque ja ho decidirá
eI Sr. Valls
Ia

'a

ltassumpte comprés a ltordre de1 dia, e1 Sr. Alcalquan són les 14 h i 50 min. de toL e1 qua1, com a Se'aqu-esta
acta en e1s ful1s del paper segellat
, . i s'gs_L_é!

n ú m. .?F.q+5.;4... i cor r elar ivam enrfins ei .?.95.34:A.
Et SEC

Vist i Plau
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