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ACTA DE LA

SESSIO PLENARIA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE
1984 AII{B CARACTER EXTRAORDINARI

Alcalde-President
II.Im.

Tinents

En
En
En
En
En
Nr
Nr

En

Sr.

Joan

Cornet

,i

Pr at.

dr Alcalde

Ramon Puig i So1er
Carles Canongia i Gerona
Jordi
Perez i picas
Carles Esguerré i Victori
Josep Maria Calnet i Iglesias
Andreu Dalmau i Sitjes
Antoni-J.
Solano i Armingau

l":':

:u=t": ='

olrer

Consellers
En ManueI Cano i Navarro
Nr Agnés Torras
i Casas
'Garc
En Josep Empez i
ia
En Jordi
Marsal i Muntalá
Nr Onofre Boqué i parés
En Rafel tlussá
i Torra
i Diars
En Josep Torradeflot
En Pere Camprubí i Font
En Sineó Selga i Ubach
En Marcel.li
i Corominas
Lldbet
En'Pere Ribera i Sellarés
Na Sabina Salisi
i Casajuana
En Salvi
Huix i Rovira
i Serracanta
En Pedro Vildrasau
'EIena
N|
i
Guixé
Uogués

Absents

j ustificats

NrEduard

¿97299

Bohigas

Absents

sense

Secretar

i

i

Santasusagna.

j ustificar

Gener al

En Jose-J.
Interventor

Casado i

Rubio

Municipal

En Victorino

Rodriguez

Santos

i essent
de Ia Ciutat
de Manresa'
A la Casa ConSistorial
d
e 1984'
deI
dia
d'onze
de Ia nit
28 de Setembre
dos quarts
i
e
n pridel
Alcalde,
1a Presidéncia
Sr.
sota
es reuneixen
I
r
o
b
jecte
abans,
a
eIs
senyors
esmentats
mera convocatbria,
p
r
é
v
i
a
conordinária,
del
sessió
PIe Municipal,
de celebrar
vocatór ia a I' efecte.

dels
es passá a tractar
Obert I'acte
resolent-se
de convocatória,
en I'Ordre
es relacionen.
termes que a continuació
1.-

HISENDA
1. 1.

I

assumptes
eIIsr
toLs

figurats
€D eIs

ADMINISTRACIO

DICTAMEN

SOBRE

APROVACIO

D I ORDENANCES FISCALS

als següents
Seguidament es doná lectura
de diferents
Ordenances Fiscals:
ficatoris

dictamens

DE

modi-

drHisenda,
examinades Ies Ordea
fnformativa
La Comissió
gue hauran de regir
¿lS
en e1 proper exercici
nances Fiscals
dels seus membre
i trobant-1es
conformes 1a rnajoria
1.985,
aplicades
a car
com en les tarifes
tant en Ia seva estructura
al
d'elles,
té a bé de proposar
PIe de Ia Corporacio
da una
1 ' a d o p ' ci ó d e l s s e g ü e n t s
M u ni c i p a l
A C O R D S:

ra de
consta

la ¡nodif icació
"Aprovar
llicéncia
la
Taxa per
i una
de 26 articles

de

regulado¡
r..'Ordenanga Fiscal,
quc
drobertura
d'establiments,
disposició
final."

de 1'Ordenanga FiscaI
1a nodificació
"Aprovar
de vehiclesr
sobrd Circulació
de I'Impost
Munici¡iaI
finaI."
i una disposició
ta de 15 articles
deI
modificacÍó
Proposta de
I'article
a) r pels vehicles
4.1,
que queda en 8.400 Ptes.

reguladora
gu€ cons-

de
Sr. Canongia, de la tarifa
a 16 C.V.
de més de 12 fins

¿te I'ordenanga
Ia modificació
"Aprovar
de 1r Impost
Ia Publicitat,
lvlunicipal sobre
i una disposició
final.
articles
"

FiscaI
reguladora
que consta de 2

i l

15 5 I
'.\,,,

r"'

('. :
.t

proposta
del Sr.Canongia
de modificació
del 308 í 12t en el
1, quedant els recárrecs
t ivamen t.

de

ll

25?. i

le 11
88 r e spec-

1a modificació
de lrOrdenanga
Fiscal
"Aprovar
regulador¿
de Ia Taxa pels documents que expedeixi'o
dels quals entengui
I'Administració
o ItAutoritat
I . { u n i ci p a l r g u € c o n s t a d e 1 1 a r ticles
i una disposició
final
I

1a modificació
de 1''Orde'nanga FiscaI
"Aprovar
regulador¿
per retirada
de 1a Taxa
de vehicles
púntica
de Ia vi'a
i et
seu trasllat
al dipósit
municipalrgue
consta de 10 articles
una disposició
fina1."
'
del Sr. Ca'nongia d'afegir
Proposta
a lrarticle
7l,epígraf 3, amb eI següent texte:
Col.Iocació
i posterior
retirada de paranys dr immovilitzací6
per cada servei
de vehicles',
1.500 Ptes.

1a modificació
de 1rOrdenanga Fiscal
reguladora
"Aprovar
de 1a
Taxa per
atorgament de
llicbnc.ies
que
urbanístiques,
consta de 32 articles
i una d.isposició
fina]-,"
proposta
deI Sr. Canongia draplicar
una reducció
de1 90
per a les quotes que sr acreditin
per 1r atorgament
de lticéncia urbanística
d I obres i' instal.lació
de noves industr ies,
ampliació
de les ja existents,
sempre gue estiguin
localíEzades en. sól gualificat
com a urbá industrial.

1a nodificació
de lrOrdenanga
Fiscal
regulador¿
"Aprovar
de la Taxa sobre Cementiris
Municipals,
conducció
de cadáver
i altres
serveis
fúnebres de carácter
municipalrgü€
consta de
i una disposició
12 articles
finaI."
'

rrAprovar

1a modif icació
de Ir Ordenanga Fiscal
reguladora
de Ia Taxa per ocupació'de
terrenys
d,ris públic
amb mercaderies,
materials
de construcció,
puntalsrcavarunes,
tanques,
llets,
bastides
i altres'instal.Iacions
gu€ consta
semblants,
de 22 articles
i una disposició
final."
Proposta del Sr. Canongia d,aplicar
una reducció
de1 90
per a ocupacions
en Ies tarifes
per obres de rehamotivades
bilitació
drhabitatges,
restauració
de
faganes i mitgeres,
per obres
industrials
de
nova planta
o'ampliació
de les ja
existents,
que
sempre
estiguin
situades
en sóI urbá industria1.
Ia modificació
de 1'Ordenanga Fiscal
reguladora
"Aprovar
de la Taxa per entrada de vehicles
a travbs
de les voreres
les reserves
de via púbIica
per a aparcament exclusiu,
cárre-

297300

i

ga o descárrega
art icles
i una

de mercaderies
de
disposició
final.',

tota

menar

gu€

consta

de

1

1a nodificació
"Aprovar
de I'ordenanga
Fiscal
reguladorá
de 1a Taxa per ocupació
de terrenys
d'ús púbtic
per taures
cadires
amb
finalitat
1ücrativar
gu€ consta de 1g articles
una diposició
fina1."

1a modificació
de rrordenanga
"Aprovar
Fiscar
de la Taxa per col.locació
d
e
t
a
u
l
a
t
s
,
e
n
t
a
r
imats
-gue
en terrenys
d'ús púb1ic,
consta de 13 articles
posició
finaI."

reguladorá
i tribunes
i una dis-

1a modificació
"Aprovar
de I'ordenanga
Fiscal
reguradora
de
1a Taxa.per
privativa
utilització
de Ia via púbtica
i de
béns d'ús púbric
amb quioscosrque
consta de 15 articres
i une
disposició
final."

1a ¡nodificació
de lrordenanga
"Aprovar
Fiscal
regulador¡
de I.a Taxa per obertura
d; rasesrfossats
o excavacions
en terrenys drús púr.tic
i per qualsevol
remoguda del paviment o de,
les voreres
en ra via púuricarque
consta de 1g articres
i una
disposició
f inaI."

de I'ordenanga
" Aprovar ia nodif icació
.Fiscar reguradore
de ra Taxa per ra utilització
privativa
o aprofitament
especial
de Ia volada
sobre ra via púbtica
i de béns d'ús púnric.
municipar
amb erements constr.uctius
tancats,
terrasses,
miradors,
balcons,
marquesineF,
paravents
veles,
i artres
instal.lacions
semblants,
voladisses
sobre ra via púotica
o que sobresurtin
de 1a línia
de fagana, .que consta de 17 articles
una disposició
f inaI."

la modificació
de lrordenanga
"Aprovar
Fiscar
reguladorá
de la Taxa sobre rails,
pbrs, cables,
supórts
de rínies,
caixes de fiiacib,
de distriuució'o
de registre,
báscures¡
E¡pdper a ra venda
rerrs
áutomática
o d'artres
de sembrants que
srestableixin
sobre ra via púntica
o que hi facin
que
volada,
consta de 17 articles
i una disposició
finaI."

1a modificació
de rrordenanga
"Aprovar
Fiscal
reguradora
de.1a Taxa per utitització
privativa
o
aprofitanent
especiaL
de la via púbrica
i de terrenys
d,ús púntic
amb portadesraparadors
i vitrinesr
gue consta de 14 articres
i una disposicio
fina1."

"Aprovar

1a ¡nodificació

de I'ordenanga

Fiscal

reguradore

560

de Taxa per parades,
barraques,
casetes de venda, espectácIeS
púb1ic indústries
o atraccions
situats
en terrenys
dr ús
de
i ambulants i rodatge cinematográticsrque
carrer
consta de 1
articles
i una disposició
final. "
Proposta
1 | ar ticle
?
fracció).

t tA p r o v a r

de
de

dbI
una

1a
la Taxa sobre
i
12 articles

Sr.Perez
Picas drincloure
en'I'epígraf.
per
tarifa
dia (200 Ptes. nés 15 ptes

modificació
de I'Ordenanga
FiscaI
e1 servei
de mercats
nuniCipals,
una disposició
final.
"

2 dc
m2.

reguladora
que constá

Ia nodificació
de.lrOrdenanga
reguladorA
Fiscal
"Aprovar
de la Taxa per
ocupaiió
deI subsbl
de terrenys
d'ús púntic
gue consta de 18 articles
i. una disposició
finaI. "
la nodificació
de I'Ordenanga
reguladora
Fiscal
"Aprovar
de Ia Taxa per utilitzací6
privativa
o per
aprofitaments
especials
de la via pública
i de
terrenys
drús púUtic
amb cárpublicitáries,
telleres,
columnes i tanques
que consta de 1
articles
i una disposició
fina1."

1a modificació
de I'Ordenanga
reguladorá
"Aprovar
FiscaI
de Ia Taxa per extracció
de sorra i altres
materials
de conspúbtics
trucció
en terrenys
deI territori
municipal,gü€
consta de 11 artic'les
i una disposició
fina1."

Ia modificació
de IrOrdenanga
FiscaI
reguladorá
"Aprbvar
de1 Tribut
amb finalitat
no fiscal
sobre solars
sense tancar
que consta de 16 articles
i üna disposició'f
inal. "
1a nodificació
de lrOrdenanga
reguladorá
Fiscal
"Aprovar
del Tribut
amb finalitat
no fiscal
sobre faganes en mal estaL
de conservaciórque
c o n s t a d e 13 a r t i c l e s
i una disposició
finaI.

tt

Ia módificació
de 1rOrdenanga FiscaI
reguladora
"Aprovar
de 1a Taxa per Ia prestació
de serveis
culturals
i esportius
'i
i utilit
zació de béns
instal.Iacions
de Ia mateixa naturagu€ consta de 10 articles'i
lesa,
una disposició
finaI."
El Sr. President
dispósa que es doni lectura
amb el
carácter
dresmenes a les Ordenances Fiscals
vigents
de les
propostes
que com mocions
presentades
havien
estat
pels
grups de AP-PDP-UL i CiU en la sessió celebrada
en Ia mateixa data.
EST{ENA 1A AP-PDP-UL

2 9 73 0 1

De I' brdenbng a
(Plusvalúes) .' Afegir

1 - 7 I N C R E I , I E N TD E L V A L O R D E L S T E R R E N Y S
a 1r article
11 i punt seguit:

del valor
final
es tindrá
en compte
"En aplicació
de 1r import
corresponent
als índexs d'inftació
ducció
el període
inicial
vingud'a cada átry, compresos entre
naI.

Ia deesdei fi-

tt

de no
Com alternativa
sia
compensat redu"int
eL
propor c ió.

inflació,
ser considerat
el valor
g
r
a
v
á
m
e
n
1
a
tipus
de
en
mateixa

que consiuna imposició
Correg ir
en compte en Ies
¿ere
ativa
aI no tenir
real
i reeI desnérit'
monetar i, com un factor
liquidacions
per
que incidís
repercussions
tothom
en greus
en
ionegut
gravar
per
i
resulta
ser en 1a práctica
tant
I I econonia,
en Ies plusvalúes.
f inflació
Fonament

de

Justícia:

ESIdENA.2E AP-PDP-UL.

De lrOrdenanga

to
bIe"

1-3 CONTdIBUCIO URBANA

Article
3er. "EI tipo de gravamen será el diez por cienimponisobre Ia base Iiquidáble
a cada finca
asignada

que la últina
revisió
deI vaA considerar:
considerant
i
incrementada
en un grau mort fort
tor ffisigut
que ha sorprés
i tlogaters
a tots
els contribuents
sobtat,
per haver
draugments
sobrepassat
dei cop a tots
els
índexs
un punt de
i paral.Iels,
demostrar
diferents
convé per tant
ponderació
dels
i
disminuint
aquest
any part
comprensió,
impositius.
efectes
E S I T E N A3 E A P . P D P . U L
per
gue es trovin
afectades
so finques
Tots eIs terrenys
1a seva valoració
cadastral
sia conalgún Pla drOrdenació,
o fingues
no afectades.
siderada
com la dels denés terrenys
tindrá
en conpte aquesta afectaA efectes
inpositius'es
eI tipus
de graes reduirá
ció i per tant
en aguests'cassos
qüe resülta
1'aactualment
vámen, en 1a mate.ixa proporció
plicdció
per reducció
clel valor
cadastral.
o sia que eI cátpagament de I'impost,
per una reducció
enlloc
de
del
cuI
a canpartir
reduida,
es caIcuIi,
dr una valoració
cadastral
quin resultat
final
per un tipus
de gravámen compensat,
vi,
q
u
e en
p
a
g
a
r
d
e
r
e
d
u
i
t
r
e
s
u
l
t
a
r
á
s
e
r
e
I
m
a
t
e
i
x
l
r
h
o
r
a
d
e
a
p
r
i
n
e
r
c
a
s
.
el
Argument

just:

La

diferéncia

está

en

que

partint

d'una

561

valoració
justícia

cadastral
al valorar

a baix preu expressament,
lrexpropiació.
ESIIiBNA DB CiU

junt
dels
Atés que Iraugment
valors
amb eI
eadastrals
manteniment
de1 tipus
de gravámen del
20t ha provocat
en
Iractual
exercici
económic un excessiu
increment
de les quotes.de
1a Contribució
ferritorial
Urbana.
que eI
Atés
de. 25 drabril
Reial
Decret
de 1984,
núm
als Ajuntaments
825/84 autoriLza
a modificar
aquelI
tipus
de
. gravámen,
sempre que es prengui
lracord,
almenys amb tres
mesos drantelació.
al conengament de Irexercici
económic en
que sr hagi ile reali-tzar
I'exacció
del tribut,
€1 Grup de CiU
sol.licita
clel Ple de 1a Corporació
lradopció
deI
següent
acord:
de gravámen de 1a Contribució
Modificar
el
tipus
1.Terri.torial
Urbana per a. lrexercici
de 1985, situant-Io
en
el 'l5t en 1loc de I'aplicació
d'enguany del 208.
en defensa dels difeSr. Canongia i Gerona intervé
q
u
e
rents
dictamens
dient
les Ordenances representen
Ia 33
part dels ingressos
de lrAjuntament
i que 1i senbla que tots
dracord
per
estaran
en que moltes de les exaccions
regulades
aguelles
són anacrbniques
i passades de moda
i que desapareixeran
en 1a futura
de 1es Hisendes
LLei de Finangament
potenciar
1a imposició
directa
Loca1s que ha dr intentar
i
Ies transferéncies.
de les Adninistracions
i AutonóCentral
que es proposa en les Ordenances
drincrement
mica.
La mitja
és del 8t amb una baixa en 2 o 3 punts sobre la previssió
de
del cost de la vida.
lrincrement
IIi ha Ordenances importants
que noes modifiquen
com la Contribució
Urbana que amb el seu
increment
ha permés gue d'altres
tampoc pugin com escombraries,
obertura
drestabliments
i escorxador.
Des de eI mes de
juliol
srhan realitzat
contactes
amb organismes
representa1a Ciutat
Lius
de
explicant
1es
línies
de
¡nodificació
d'aquestes
Ordenances i concretament
amb Ia Cambra de Comerg
qüe conduiamb Ia qual es mantinguere.n sessions
de treball
ren a 1a incorporació
de nodificacions
tendents
a Ia promopolígons
ció dels
industrials
amb bonificacions
en obres i
dr establiments.
obertures
bonificaTambé s I han incorporat
per a vivendes
cions en Ia utiliLzació
de 1a .via púntica
de
protecció
i de rehabilitació
oficial
de vi.vendes a insthncia
deI gremi de constructors.
En draltres
Ordenances com 1a de
publicitat,
els rétoIs
lluminosos
no srapugen i en Ia de vehicles,
els de 12 o 13 cavalls
s'incrementen
en un 20t.
EI

A continuació
eI Sr.. Canongia i Gerona fa un comentari
sobre les notes més acusades de la modificació
de cada Ordeprevisnanga FiscaI
i expressa que únicament eIs rendiments
tos per 1'aplicació
de les mateixes
i efectúa
també per via
drexemple alguns
supósit's práctics
d'aplicació
drOrdenances
inmobles,
Fiscals
sobre diversos
activitats
o. situacions
de

2 9 73 0 2

Í
tl.

ciutat.
Es refereix
seguidament a res eseenes presentades
pels grups de ra opgsició
i diu que amb aqueste.s esmenes es
rebaixa
sensibrement
1a recaptació
¡nunicipal
i denana que es
presentin
propostes
alternatives
de substitució,
el que suposa un estudi
serio
sense caure en ra denagógia.
rnsisteix
finarment
en gue els
increments
de les
order¡ances Fiscars
gue presenta
s ó n m b di c s i g u e p e r t a n t
pensa qu.e poden ser
votades afirmativament
per tots
els grups municipars.
El sr . Batet
i
Presidéncia
referent
no és una imposició.

orler
a la

agru.i*
brevetat

ra recomanac ió que fa ra
de les exposicions
perqué

Per gue fa a les ordenances no planteja
ra qüestió
de si
lrincrement
del 8t Qe les tarifes
és molt o poc, doncs si no
hi hagues antece.dent ü 1a situació
fos una altra
que inclus
lr increment
peró seguin els criteris
der 8t és assumible.
de ponderació
i austeritatque
marca 1a 1g Autoritat
económica de lrEstat
i de que srha de governar
per a sortir
de ra
crisi
i no per a guanyar les properes
elecccions
r es poden
adoptar
1ínies
de pondetació
i austeritat
i així
hi han mortes coses que es fan i no són perentéories
per que si no es
pot no han de f.er-se . Es positiu
rr adopció dr incentius
que
s I inccrporen
en
algunes
de
les
que
ordenances
avui
es
modifiquen.
1a urbana ha augmentat considerablement
si
ers
ingressos
municipals
i encara gue er sr. president
de Hisenda no ha dit
quant representará
globalmenQ lraugment
previst
del 8t,
sembra
que no suposaria
cap conseqüéncia
desestabiper a la economia de rrAjuntament,
ritzadora
e1 no adoptar
cap acord draugment de res ordenances
per a 1gg5.
Fiscals
Per aixó seria
bo i ra ciutat
així
ho entendria
que rrAjuntament per
a 1985 no modifiqués
cap ordenan6a
per
Fipcal
augmentar
res
seves tar ifes
i malgrat
modifiqués
aquelres
que introdueixqn
per a crear
retocs
principis
estimulants
i
incentivadors
de 1a iniciativa
prigada.
E1 sr.
Balet
i oller
entra
seguidament
en 1a explicació
de les esmenes presentades
i es refereix
en primer
lloc
a ra
de incrementar. el varor ders terrenys
dient
que es sempre un
de batalla"
peró que ell
"cavarl
sempre ha de dir
er que és
veritat
i que amb aquesta ordenanga estem gravant
la inflacció.
srhan de reduir
els índexs. tenint
en compte ra infracció i amb aixó es podran incentivar
res. construccions
i les
inversions
al veurerg
que no s'aplica
r a o r d e n a n g-a2 ? a m b u n
pel que fa a 1a
ánim exclussivamgnt
recaptatori.
esmena
referida
a la re{ucció
al 10 I del tipus
de gravamen de la
contribució
que aquesta contribució
urbana indica
urbana representa
respecte
lrany
passat
un increment
del 300 g i en
er nirlor
ders cassos encara gue hi hagi recursos
pendents i
es resolguin
favorabrementr
oo anirá
1r increment
per sota
der
250t.
Ara estem a temps de cgrregir
quan no
lrexcés
s'inter.vení
en 1a elaboració
ders valors
cadastrals
i si bé
no podem actuar
sobre a.quells valors
sí que ho podem fer
sgbre e1. tipus
de gravánen rebai4ant-ro.
Es refereix
seguidament. a les valoracions
a efectes
expropiatoris
i diu que a
res finques
afectades
urbanísticament
se les redueix
et va-

562

peró serls
lor
cadastral
hi manté eI mateix
tipus
de graváq
u
I
que tenint
men, el
gravada amb
representa
Ia seva finca
que les no afectades
e1 mateix
tipus
gue quan se,ls
resulta
p
a
ga e1 valor
que és menor que e1
expropia
se 1i
cadastral
no afectades,
de les finques
i aixó no és just,
doncs si una
finca
está afectada
nb sols ha de reduir
eI seu valor
cadasque reflexará
tral
ilesprés def justpreu
de les expropiacions
sino que ha de reduir-se
també el tipus
de gravámen.
que parlar
EI Sr. SoIano i Armingau intervé
dient
d'impostos és sempre un tema negre per a I'equip
de govern i que
per als grups de la oposicíó,
es millor
peró que eI seu grup
com alternativa
de govern,
srha de mirar
les nodificacions
de les Ordenances Fiscals
pensar que seria
sense demagógia'i
bo proposar de no pagar impostos,
peró que aquests s'han de
'cobrar
si es voI tirar
1a ciutat
endavant.
generals
pensa que és assumible
En 1ínies
I'increment
del 88.peró com que aquest increment
no és aplicable
uniforles taxes,
me per a totes
en unes Ordenances votaran
afirmati'vament i en dtaltres
de manera negativa.
Votaran en contra
de la taxa d'expedició
de documents perque entenen que ja és
que sr incrementa
cara i dona la impressió
perqué se'n hagin
drexpedir
menys.
per
També votaran
en contra
de Ia
taxa
p€rqué si hi ha una problenática
trasllat
de vehicle.sr
a la
pel
que fa a circulació
Ciutat
i aparcament,
no és 11óg ic
carregar
amb multes
i amb increments
de Ia tax per trasllat
sense intentar
abans resoldre
que
el problema amb lrestudi
per incrementar
s I está fent
I I aparcament i millorar
Ia circulació
i llavors
sí que hi haurá forga
moral per aquests
increments.
de la Ordenanga sobre
també votaran
en contra
per entendre
que
entrada
de vehicles
no ha de pujar
més i
contra
Ia d'aparadorsperqué
aquesta a nés de ser una forma
petit
d'ajudar
al
eomerciant,
a .millorar
contribueix
1a
imatge i ambient de les ciutats.També
votaran
en contra
de
les faganes
en mal estat
de conservació
doncs aquestes faganes són generalment
de cáses velles,
de Iloguers
baixos
i
no rentables,
a Ies que srhauria
d'ajudar
i no gravar
amb
impos t.
Finalment
també votaran
en contra
de 1a taxa per utiltzacíó
de .bens i
instal.lacions
en esport
i cultura
doncs
aquestes activitat
s'han de potenciar
i no gravar.
EI Sr. Ribera i Sellarés
intervé
fent referéncia
a I'espel grup de Ciu referent
mena presentada
a fixar
eI tipus
de
gravámen de la Contr ibució
U r b a n a p e r a 19 8 5 e n e I 15 8 , i
per un ReiaI Decret de I'any
diu que aquest.tipus
srestablí
q
u
a
n
e
l
e
s
c
r
e
á
C
o
n
s
o
r
c
i
.
d
'Urbana
i que llavors
1979
aquest
pergub es parti
tipus
de gravámen tenia
cerb sentit
de valors
molt per sota dels reals.
cadastrals
Act,ualment manteque han revisat
nir eI mateix tipus
de gravámen en municipis
p
o
r
t
a
els
q
u
a
n
t
i
t
a
t
s
seus valors
cadastrals
a
exagerades
i
per a fiIa própia
LLei 1983 que autoritza
aIs Ajuntaments
xar eI tipus
de gravámenr €n Ia seva exposició
de motius diu
que aixó té com a finalitat
evit'ar
Ia disparitat
de situaque han revisat
cions existents
entre municipis
eIs seus va-
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lo¡s
cadastrars
drurbana
i
quhr permet afirmar
I'esperit
ha hagu.t revisió,
e1 tipus
que a on hi ha hagut aquesta
gravámen
sigui
rebaixat
i
aquest tipus
de gravamen per
fa als serveis
que srhan de
filosofia
diferent
de I'equip
ció doncs,
aixó.ha
portat
a
que es podia haver evitat

ers que no els
han revisat,
eI
de 1a Llei
de que a on no hi
de gravémen sigui
deL 2og peró
revissió,
com a Manresa, aquest
en virtut
d'.aixó
proporr
gue
a 1985 sigui
del 15 t. per que
reduir
aixó ha de referir-ro
ra
de govern i dels de ra oposicarregant-se
d'uns quants costs

Er sr.
t"taisar i Muntará inicia
ra seva intervenció
referint-se
a ra
eraboració
de les
ordenances
Fiscars
amb
lrantelació
per a que e1s grups porítics
suficient
de lrAjuntament
i les diferents
entitats
de ra ciutat,
hagin ilisposat
de les
or.denances amb tres
mesos 0'anterac ió
a la
draquesta
data
i manifesta
que en pocs rlocs
srhaurá
donat
una elaboració
i entrega
amb tanta
antelació
i que espera
mirrorar.
Lamenta que malgrat
tot,
les propostes
dresmena no
srhagin
fet
a la Conissió
i qug fins
i tot
en algún cas hagin
estat
contradictbries.
potític
que representa
Fl grup
votará
afirmativament
a aguesQa rnodificació
drordenanga perqué es parteix
de Ia baqe de que ningú espera que nó pugin
e . Is i m p o s t o s i e l q u e . i n t e r e s s a
és coneixer
lrincrement
que
represent,ará
1a pujada.
Es podria dir que no seria
necessari
practicar
un incrment
si
es pogués actuiar
mitjangant
la
inspecció
per descobrir
noves unitats
recaptatóries,
perqué
ja que e1 Banc^ de Dades está
aixó a Manresa no es produeix,
molt
actuaritzat
i no hi que el
o despiste
fiscal.
{rau
Lrincrement
de 1es ordenances srha de produir
peró es fa de
manera modeqada ajustant-10
aar I I que srespera
que sigui
lrincrement
del cost
de ra vida,
de ra mateixa
manera que
tanbé el pressqpost
de 1985 será de máxima contenció
peró en
el que sthi.haurá
de contemplar
ltincrement
autoritzat
per a
despeses
de personar
i de costos
de servei.s.
si
es fa un
anárisis
amb números podem veure que la pressió
fiscal
és
inferior
a aquest 8 I i per aixó srha de partir
de la base
der Pressupost
de 1984 i en er quq per a 1995 els incrernents
de les ordenances
que es proposen representen
de
2.7 milions
pessetes.
En irnpostos directes
no hi haurá cap increment
i
en ers indirectes
f increment
será de 9 nirions
de pessetes,
amb una pressió
fiscal
de.r gt2 t,
peró sumant res previssions d'ingressos
estimades per a 1985 entre
impostos directes i indirectes,
lrincrement
de la pressió
fisgal
será ilel
1t4 E. Passant ar capíto1
de taxes i exceptuant
res partides
de subvencionsr
f increment
previst
és de 1g mirions
de pessetes
amb una pressió
fiscal
der 6 z, peró si
sumem les
previssions
ders
3 capítots
dr inpostos
directes,
impostos
indirectes
i taxes,
r'augrnent de 1a pressió
fiscar
serh sola¡nent drun 38 i com que er cost de ra vida augmentará en un
8 I es pot concloure
que ra pressió
dient
f iscal
es trovará
disminu.ida en un 5 I amb eI que les modificacions
drordenances que es proposen podrien
ser votades .favorabrement
pers
grups de la Oposició.
Per que fa a les
esmenes presentades
vol
fer
una refrexió
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sobre
que'significaria
eI
Ia
reducció
dr ¡-ngressos
que es
contenen en res propostes
de les esmenes i per aixó srha de
tenir
en compte que 1a firosofia
de. la Lrei
que irnplantá la
movilitat
del tipus
de gravánen de Ia Contribució
urbana no
era Ia dranar
a Ia baixa sino a lrarta
com una mesura per a
reduir
el déficit
dels
Ajuntaments
implantant
el
re.árrec
sobre ra renta
de les persones
físiques.
i 1a movilitat
de
dalt
dels
tipus
drurbana.
Amb res esmenes, ciu proposa una
rebaixa
de 80 milions
de pessetes
entre
Ia nodificació
deI
tipus
de gravámen i el que representen
res ordenances
que
preveu votar
en contra,
i Ap-pDp-uL proposa una rebaixa
de
150 nilions
de pessetes
en urbana,
27 en 1es ordenances
i
uns 50 nilions
de pesset,es en plusvarúa,
tot er quar ens situa en una reducciño
d'ingressos
de 227 nirions
de pessetes.
Acceptant
1a reducció
de ciu,
en er any 19g5 no es podría
fer draltra
cosa que cobrir
f increment
del 6'5 t previst
dels
sous dels funcionaris
i si sradceptés
Ia reducció
drAP-PDP-uL no solament
no es pbdria
atendre
ra pujada
de
sous ders funcionaris
sino que a més srhauria
de despedir
a
40 persones
i supr inir
determinats
serveis
que potser
podrien
ser ers de residéncies,
monitors
i d,altres
que no i¿r,
competéncia
municipal
directa
i quemla Generatitat
no assumeix.
Amb aquesta refrexió
proposa als grups de ra oposició
que presentin
propostes
sobre personar
a despedir
i serveis
a supyinir
amb ra finalitat
de que ra ciutat
pugui valorar
ra decisió
més convenient
peró que d.e totes maneres, el grup
der
PSc-PsoE no pot
acceptar
de cap manera er contingut
d¡ aquestes esmenes.

E1 SY. Puig i SoIer es refereix
a la valoració
cadastral
que per aixó
i diu
hi
són dr apricació
els conceptes
difeque amb referéncia
rents
a drartres
grups
polítics
té el
grup ar que pertany
sobre temes de urbaniLzací6,
propietat
i
fiscaritaL
i per aixó apliquen
e1 que 1a própia
LLei conté
quan diu que ers terrenys
tenen origináriament
un aprofitament rústic
i que el dret a edificar
el dona el pla,
per que
tots
els
terrenys
tenen de partida
un valor
draprofitament
agrícola
i que després er seu valor
al mercat el troben
en
f unció 'del que el pla permet dr eilif icar.
Aquesta apricació
que en er sór urbanitzable
programat
no planteja
problémes
perqué tot
aquest
sbt té er mateix
aprofitanent,
en er sór
urbá sí que planteja
¿lificultat,
precisament
pers diferents
aprofitaments
pla
en edificabititat
que el
atorgui
a uns
terrenys
en detriment
drartres
i és en I'actuació
del pranejament en sbt urbá on srha procurat
rocalitzar
er sól per a
ja sigui
equipaments,
recollint
er que ja havia estat
quarificat
amb anterioritat
o locaritzant
espais
nolt
que
claus
es nantenien
inedificablesr'
potser
pers atractius
especulatius.
Tanbé realíLza
una precissió
per que fa a 1a ordenanga
'de 1a retirada
reguradora
de'vehicles
dient
que ra grua només intervé
en cassos mort extrems
i
precissió
una artra
respecte
a lrordenanga
sobre faganes en mar estat,
amb 1a
imposició
de ra gual,
a'més
drobtenir
1a gratuitat
de la
11icéncia
per tots
aquerls
que arreglin
les faganes es pro-
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i
per a qu¿ draltres
i estimulant
multiplicador
&ueix lrefecte
propietaris
les própies
i a ¡nés puguin accionar-se
arreglin
que
mecanismes com és eI de sol. Iicitar
subvencions
d'altres
1a Generalitat
té divulgades.
'

81 Sr. Canongia i Gerona diu que el que proposa e1 sr.
per a corregir
inicials
sobre actualització
de preus
BaIet
és una il.IegaIitat,
docns aquesta possibilitat
Ia inflacció
que 1'establia
eI R.D. 3250/1976 de 30 de desembre, Ia deroper
gá posteriorment
un altre
R.D. de lrany
1978 i elaborat
un govern que no era socialista.
i OIler
diu que si es vol
saber per on es
EI Sr. Balet
pot reduir
de comengar peI propi
Ia despesa s'hauria
Pressuque estava inpost de 1984r gue ja en e1 seu moment va ilir
que es podien
reduir.
i q u e h i h a v i a ' 16 0 n i i l i o n s
No
flat
plantejará
de1 Sr. Marsal que dona
1a reducció
en e1 terreny
que no s I han de
de supr imir
llocs
i
serveis
1a serisacié
presLar.
la planteja
camp molt conLa reducció
en un altre
per
1es
inversions
atencions
no
i
és el
cánp
de
cret
i
perentóries
la via de crédit
i que són les que han generat
i
cár regues
financeres
d' interessos
1es
consequents
que si a lrany
amortíEzació
1984 es preveuen de 146 milions
acabar
en 925
de pessetes,
aI
1985 anirem cap a 231 per
de pessetes.
han
de que eIs Ajuntaments
nilions
Es conscient
impostos peró e1 que no han de €.r
és apujar-los
de cobrar
i per aixb la baixa que proposa en la
de manera sistemática
f
r
é
e
s
m
e
n
a
u
n
seva
és
a la marxa que portem.
En Ia plusvalúa
p
r
o
p
o
s
t
a
p
o
d
r
á
q
u
e
o no és legal,
la seva
és legal
dir
es
per.ó de totes
les maneres ta1 i com es comtempla 1a situació
de lr Ordenanga vigent
es pr.odueix una injustícia.
Tot el que
que
ho
ha
fet
sempre
amb números,
malgrat
és
afirma
perdre
i un cop més
tocará
de que com sempre,1i
conscient
grup
en mans del
socialista
1a decisió
en
ha de deixar
aquesta matéria.
o agraeix
el
El Sf,, Solano i ermingau
diu que és ceri
que hagin rebut
les Ordenances .FiscaIs amb 3 setmanes d I ani per aixó res ha dit
i espera que en el
telació
en contra
p
r
o
d
u
i
n
t
successiu
aquesta atenció.
Pel que fa a
es segueixi
del Sr. Marsal Ii
sembla que srha tirat
una
la intervenció
dels dos grups
mica posant en Ia mateixa
rdaa 1es posicions
pensant
que el
grup
i
de CiU estar ia
en
de 1a Oposició
aqueFta roda de deixar
de prestar
serveis.
Aquesta roda és
marcada per un pla deI grup socialitsta
la d'una l'velocitat
que quins
que ja ha agafat
una marxa i ara es cliu als altres
suprimirien.
de partir
de Ia idea
serveis
Per aixó srhauria
doncs cada cop que el
de com srha de portar
I'Ajuntament,
de despeses sempre serls
de reducció
contesta
seu grup parla
es suprimirien.
amb 1a frase de quins seiveis
Pot ser que no
peró
que es tracta
es tracti
de suprinir
uns serveis
si
gestió
i
diferents
i
de
dr introduir
una
administració
personals.
i utilitzaciúo
dels mitjans
contractació
Dona Ia
igual
sigui
impressió
de que parlar
de no augmentar inpostos
a supr irnir un ser.vei , i nb és així , doncs per Ia mateixa raó
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gastar molt i després dir que srha feL molt.
Hi ha coses que
eIs ciutadans
no Ies poden.agrair
doncs
encara que es facin,
que es
serveis
e1 1ímit. draquest
agraiment
está en aquells
per iIl
per
presten
sense
introduir
a
1 | economia
un
p
e
r
doncs
si
dtimpostos
les
exigéncies
la
ciutadana,
que
dels
serveis
economia
ciutadans
va malament,
aquells
que
per
o
fac in
s I implantin
aquelles
coses
es
per
pocr
ben
i
res
ItAdministració,
e11s
valen
han
d'agrair.
la visió
del seu grup és Ia de que no és
Per tant
per fer
recaptar
tant
tantes
necessari
coses que tampoc es
per a qub es tingui
recaptar
de supr imir
un
fan ni
tant
de 1a taxa per vehicles
servei.
PeI que fa alrincrement
maI
que
considera
I'increment
dr aquesta
aparcats,
taxa
és
si no sr arregla
i peI que
injust,
eI tema de 1r aparcament,
de faganes en mal estat
no es pot parlar
ni
fa a lrOrdenanga
perqué sempre e1 propietari
ni draninació
de flexibilitat
ha
pagant,
ha de pagar
si
no arregla,
dr acabar
doncs
i
si
per
pe1 que
pagant
s'anirna
a fer-ho
és
a no continuar
aquesta solució
tampoc és justa.
que en
t4arsal i Muntalá proposa a 1a Presidéncia
El sr.
e1 cas de que srarribi
al punt de Ies
sense
12 de Ia nit
per a diumenge a
Ia convocatória
acabar e1 PIe, gue efectui
quarts
de dotze,
o bé, si els grups hi estan dracord,
tres
per convocats
per les dotze i un minut de la mateídonar-se
gue ell
pregaria
perqué es.
responent
xa nit,
e1 Sr. Alcalde
per tal
de poder deixar
en les intervencions
el fivigilés
la seva
nal del Ple a les dotze hores. Et Sr.Marsa1 continua
que si el seu grup fa coses i inversions
dient
intervenció
a
que
de Ia Ciutat
Ia Ciutat
és perqué sap gue hi ha sectors
que aquestes coses es facin
i que amb eI que renecessiten
que
pr e sen ten
les
eIs
a u g m en t s
no es tracta
de fer ¡nés coses
representen
ordenances Fiscals
gue
sino de mantenir
els serveis
ni generar més endeutament,
es tenen.
que srentrés
eI debat éf sr.
disposá
Finalitzat
Alcalde
de les escomengant amb les votacions
en la fase de votació
menes presentades
i que van donar els següents resultats:
Esmena 1g del grup
dels terrenys
de valor

municipal

AP-PDP-UL:

Sobre

per 13 vots en contra
emesos peI
Fou rebutjada
del
h
a
v
e
n
t
s
e
o
b
t
i
n
g
u
t
v
o
t
s
a
favor
PSC-PSOE,
2
g
r
u
p
deI
de CiU.
PDP-UL i 9 abstencions
Esmena
Contribució

grup municipal
2a deI
Territorial
Urbana.

AP-PDP-UL:

increment

grup
grup

Referent

deI
AP-

1a

per 13 vots en contra
emesos peI grup deI
Foq rebutjada
obtingut
PSC-PSOE, havent-se
2 vots a favor deI grup AP-PDP-UL i 9 abstencions
g
r
u
p
del
de CiU.
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Es¡nena_3e 4el
grup municipal
valoraclao
cadastraL
dels
terrenys
nac ió

Ap-pDp_UL: Referent
a la
pel pla drordeafectats

per I 3 vots en contra
Fou rebutj'ada
emesos pel grup del
PSC-PSOE, havent-se
obtingut
2 vots a favor del grup Ap-pDp-UL i 9 abstencions
del grup de CiU.
Esmena^ del grup munic_i,pql_de CiU:
gravámen de 1a contribució
Territoriár
per 13 vots
Fou rebutjada
PSC-PSOE, havent-se
obtingut
CiU i AP.PDP-UL.

Referent
aI tipus
urbana per a 1995.
emesos pel
favor
dels

en contra
11 vots
a

seguidament
es pass'á a ra votació
una de les ordenances
Fiscals
sotmeses
aquest PIe donant e1 següent resultat:

del
les

de

grup del
grups de

per separat
de cada
a debat en aquest en

per 22 vots
Foren aprovades
a favor
psc-psoE
i ciu amb 2 abstencions
del
següents Ordenances Fiscals:

grups
emesos pels
grup de Ap-pDp-uL

2.2.

Reguladora de 1r Impost
de vehicles.

sobre

2.3.

Reguladora
tat.

3.8.

Reguladora de
urbanístiques.

3.9.

Reguladora
de
drestabliments.

3.13

Reguladora de ra
d'altres
serveis

3.1 4 Reguladora
Municipals.

de

de

Municipal

lrlmpost

1a

Municipal

per

taxa

la

taxa sobre
fúnebres.

1a

taxa

sobre

atorgament

per

taxa

circul.lació

de

lticéncia

e1

llicdncies

d'apertura

cementiris

sobre

publici-

la

municipals

servei

de

i

Mercats

3.16

Reguladora de la taxa per ocupació
púbIic,
amb mercaderies,
materials
d I altres.

de terrenys
d,ús
de construcció
i

3.18

Reguladora de la taxa per ocupació
públic
amb taules
i cadires.

de terrenys

3.19

Reguladora
de la taxa per col.lo.cació
sats,
entar imats i tribunes.

3.20

Reguladora de Ia taxa
blica
amb quioscs.

3.21

Reguladora

de

1a

per

taxa

utilització

per

parades,

de

d'ús

empostis-

de la

via

barraques

pú-

i

I
l

\
d I altres.

3.24

Reguladora
vacions
en

de la taxa
per apertura
terrenys
dl ús púbI ic.

3 .26

Reguladora
aprofitament

de

3 .27

Reguladora
draltres.

de

3.29

Reguladora
de 1a taxa
terrenys
dr ús púUtic.

3.31

Reguladora
cartelleres

3.33

Reguladora
de 1a taxa
per
terrenys
púbtics
municipals.

3.34

Reguladora del tribut
solars
sense vaIlar.

de rases

Ia
per utilització
taxa
especial
del vol sobre la
la

sobre

taxa

per

rail

ocupació

subsóI

privativa

extracció

amb finalitat

cables

de1

de la taxa per utilització
i valles
publicitaries.

exca-

privativa
o
via pública.

pals,

s,

i

de

i

de

amb

sor ra

no fiscal

de

sobre

Varen ser aprovades per 13 vots a favor
emesos peI grup
deI psc-pSoE,
en contra
9 vots
emesos pel grup de CiU i 2
abstencions
del grup de AP-PDP-UL, les
següents Ordenances
Fiscals:

3.1 .

Reguladora
de
administratius.

3.5.

Reguladora
de
púUtica.
1a via

3 .17

Reguladora
través
de

3.28

Reguladora de
la via púbtica

la

Ia

de
la
voreres.

taxa

per

taxa

taxa

Reguladora del
faganes en mal

3.38

Reguradora de 1a taxa
culturals
i esportius.

tribut
estat
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retirada

extrada

utilització
aparadors

amb finaritat
de conservació.

més assumptes

xec ada 1a sessió,
essent
les 24
qual,
com a secretar i, cerLifico.
s*.

Co>i \'1..r,r
T

exped ic ió

per

1a taxa per
amb portes,

3.35

no havent-hi

per

per

la

de

de

de

i

vehicles

de

vehicles

a

privativa
vitrines.

no fiscal

prestació

per tractar
hores de Ia

documents

de

es dec
nit
de

de

sobre

serveis

a1-

tot
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