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Setanta-cinc anys
Fins divendres que ve,
6 de gener, cada tarda (de
les 17.30 h a les 19.30 h)
està oberta la 37a edició
de l’Exposició de
Pessebres i Diorames de
Girona. Una trentena de
muntatges es poden veure
a les sales de la
Carbonera i la Cisterna,
que formen part de les
instal·lacions del Museu
d’Història de Girona.
L’organització de la mostra
va a càrrec de l’Associació
de Pessebristes de Girona,
que al gener
commemorarà el seu 75è
aniversari. L’entitat
organitza també el 33è
concurs de pessebres
Arcàngel de la Catedral.
Es coneixerà el veredicte
del jurat i quins són els
vencedors el dia de Reis.
“No ho sabia, per què es
triava aquesta data, i ara
ho sé [el 6 de gener de
1947]. Va ser justament
quan es va fer saber que
naixeria l’Associació de
Pessebristes”, recorda
Vázquez. El 9 de gener es
lliuraran els premis al
CaixaForum Girona.

de Jesús. Pessebres en què hi ha l’anun-
ciació, la fugida a Egipte, el “cercant po-
sada”.

Quina és aquesta última?
Segons diu la Bíblia, els evangelis, quan
Josep i la Verge Maria van anar a Betlem
a inscriure’s, van buscar un lloc per anar
a dormir. Com que no van trobar lloc, es
van haver de posar en un establia.

En Josep Perpiñà [artista i escultor] fa
el cartell de l’exposició i col·labora amb
vosaltres.
Sí, en Josep Perpiñà és el vicepresident
de l’associació des de fa 22 anys, també.
Ha col·laborat sempre fent el cartell de
l’exposició. De fet, en Perpiñà està a l’as-
sociació des de fa molts anys, abans d’en-
trar a la junta.

Per què el concurs de pessebres es diu
Arcàngel de la Catedral?
Veuràs que el concurs arriba a la trenta-
tresena edició. L’arcàngel de la catedral,
el que tenim ara, es va substituir als anys
seixanta o setanta, ara no ho recordo ex-
actament, perquè el que hi havia va ser
bombardejat durant la Guerra Civil. Hi
havia un pintor, escultor, en Ramon Ma-
ria Carrera, que també era pessebrista,
que va ser l’encarregat de fer l’escultura
per fer l’arcàngel nou. Aquest arcàngel el
va fer en Ramon Maria Carrera en una
escultura i després l’anterior president
[dels pessebristes], que era en Francesc
Xavier Alberch, tenia una foneria i va ser
on es va fer la fosa de l’arcàngel actual.
Com que tots dos eren pessebristes, van
decidir un bon dia fer una rèplica de l’ar-
càngel en petit i donar el premi de l’Ar-
càngel de la Catedral.

Els participants han de tenir en compte
uns espais, unes dimensions..?
La gent que participa a l’exposició ja ho
saben... són uns diorames amb unes mi-
des. No tenim cap limitació d’espai, mi-
rem que tinguin unes qualitats artísti-
ques i pessebrístiques, de profunditat, de
proporcions, d’il·luminació; tots aquests
detalls són necessaris per fer un diora-
ma. De diorames, n’hi ha de molts tipus.
Ara, perquè estem parlant de pessebres,
però hi ha els diorames de calvaris, però
també els diorames de batalletes amb
soldats de plom, que fan recreacions de
batalletes, o de modelisme ferroviari. El
concepte de les proporcions, la profundi-
tat i les perspectives, a tot arreu és
igual. ■

Alfons Vázquez, divendres passat
a la sala de la Carbonera del
Museu d’Història de Girona, seu de
l’exposició de pessebres i diorames
fins al 6 de gener ■ QUIM PUIG

Ara parlem de pessebres,
però hi ha diorames de
calvaris, batalletes de
soldats de plom, de
modelisme ferroviari...

❝

Expedient 1149/2022
EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 EXERCICI 2023
Exposat al públic l’acord de Ple del Consell de data 2 de novembre de 2022, d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, regu-
ladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus domiciliaris, 
residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica (taxa per la recollida i tractament de residus sòlids urbans) 
per l’exercici 2023, mitjançant edicte publicat a l’e-Tauler de la seu electrònica del Consell Comarcal de data 3 de novembre de 2022, al BOP de 
Lleida núm. 213 de data 7 de novembre de 2022 i al diari El Punt Avui del dia 5 de novembre de 2022, no s’han presentat al·legacions ni reclama-
cions, per la qual cosa la modificació ha quedat aprovada definitivament.
L’anunci d’aprovació definitiva i la publicació del text íntegre de l’ordenança s’ha publicat al BOP de Lleida núm. 246 de data 27 de desembre de 
2022.
Contra el present acord i atès que fa referència a una disposició de caràcter general, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva en el BOP de Lleida.
Això no obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Seguidament i en document annex es publica el text íntegre de l’article modificat.
Tremp, Pallars Jussà, 27 de desembre de 2022.
El president

Annex 
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i del 
lloc on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
 TAXA DESCRIPCIÓ DE LA TAXA 2023
 TAXA 1  a) Hotels, hostals i fondes (a partir de 20 places)  
   Per plaça:  9,1 
   b) Hotels, hostals i fondes, en nuclis amb servei indirecte (a partir de 20 places) 
   Per plaça: 4,54
   c) Hotels, hostals i fondes (menys de 20 places) 194,03
   d) Hotels, hostals i fondes amb servei indirecte (menys de 20 places) 97,01
 TAXA 2 a) Establiment de turisme rural (més de sis places)  194,03
   b) Establiment de turisme rural fins a 6 places   139,72
   c) Cases de colònies  279,45
   d) Establiments de turisme rural (més de sis places) - servei indirecte 97,01
   e) Establiment de turisme rural fins a 6 places - servei indirecte 69,86
   f) Cases de colònies - servei indirecte 139,72
 TAXA 3 a) Bars i cafeteries  267,24
   b) Bars i cafeteries en nuclis amb servei indirecte 133,61
 TAXA 4 Discoteques  357,36
 TAXA 5 a) Restaurants  
    Taxa fixa: 378,8
     Per taula de 4 cadires: 6,46
   b) Restaurants en nuclis amb servei indirecte 
    Taxa fixa: 157,61
     Per taula de 4 cadires: 3,21
 TAXA 6 Bar restaurant  395,73
  Taxa fixa: 
   Per taula de 4 cadires: 6,46
   Bar restaurant en nuclis sense servei 197,87
  Taxa fixa: 
   Per taula de 4 cadires: 3,21
   a) Càmping  99,64
  Taxa fixa: 
   Per tenda o rulot: 11,18
 TAXA 7 b) Acampades de menys de 30 dies  158,82
   c) Acampades de més de 30 dies  282,88
   d) Piscines, centres d’informació i serveis  239,5
   e) Acampades de menys de 30 dies en servei indirecte 79,41
   f) Acampades de més de 30 dies en servei indirecte 141,44
 TAXA 8 a) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous                                                  Per unitat: 29,39
   b) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous, en nuclis amb servei indirecte      Per unitat: 14,93
  a)  Col·legis, centres oficials i bancs  300,23
   b)  Oficines en general, acadèmies, CAPs i consultoris  167,95
 TAXA 9 c)  Centres de culte, sales polivalents, centres culturals, casals, seus polítiques, bombers  154,09
  d)  Centres veterinaris, laboratoris  151,54
   a) Hospital Comarcal 1.434,41
  Taxa fixa: 
 TAXA 10 Per plaça: 5,17 
   b) Clíniques geriàtriques  
  Taxa fixa: 435,65
                     Per plaça: 5,17
   Peixateries i comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris o begudes en règim d’autoservei o mixt:  
   a) de menys de 50 m² útils de venda  153,52
 TAXA 11 b) de 51 a 100 m² útils de venda  368,92
   c) de 101 m² a 350 m² útils de venda   534,51
   d) de més 351 m² útils de venda   1187,75
 TAXA 12 Magatzems de fruita   439,01
 TAXA 13 a) Locals comercials: Comerç roba, llibreries, pastisseries, perfumeries, òptiques, joieries, barberies, perruqueries, 
  sabateries, farmàcies, floristeries, merceries, decoració, fotografia, gimnàs, vinacoteca 141,61
   b) Locals comercials: comerç de mobles, impremtes, gasolineres, botigues de joguines, adrogueries, basars, 
  agències de transports... 255,34
  a) Indústries en general, escorxadors, grans depuradores, centrals elèctriques, centres de conservació de carreteres i 
  qualsevol altra destinada a la transformació de matèries primeres en productes manufacturats que, pel seu volum i 
  característiques, no tingui cabuda en altres tarifes 540,5
   b) Indústries en general, petites depuradores, indústries agroalimentàries, obradors i forns de pa fins a 
  5 treballadors 158,4
 TAXA 14 c) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors i forns de pa de 6 a 10 treballadors  282,13
   d) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors d’11 a 20 treballadors 460,4
   e) Indústries en general, indústries agroalimentàries de més de 21 treballadors  1.506,82
   f) Indústries en general, indústries agroalimentàries en nuclis amb servei indirecte  79,2
 TAXA 15 Habitatges   124,78
   Habitatges amb servei indirecte  62,37
 TAXA 16 AGBS   24.857,60
   Altres activitats classificades:  
  a) Cooperatives tèxtils  165,25
   b) Tallers mecànics i ITV   165,25
 TAXA 17 c) Tallers d’alumini   165,25
   d) Tallers de xapa i pintura  165,25
   e) Tallers d’electricitat  165,25
   f) Fontaneries   165,25
   g) Fusteries   165,25
   h) Elaboració d’àrids, pedreres, magatzems en general, ferrers, jardineria, pintors   165,25
 TAXA 18 Recollida selectiva a habitatges, cementiris i altres   85,39
 TAXA 19 Recollida porta a porta de paper-cartró comercial  125,18
 TAXA 20 Tractament de deixalles a l’abocador (administracions)                                             Per tona i més cànon: 57,64
 TAXA 21 Tractament de deixalles a l’abocador (particulars)                                                     Per tona i més cànon: 87,80
 TAXA 22 Tractament de deixalles a l’abocador Alta Ribagorça                                                 Per tona i més cànon: 64,64
 TAXA 23 Tractament de deixalles a l’abocador Pallars Sobirà                                                  Per tona i més cànon: 64,64
 TAXA 24 Tractament de deixalles a l’abocador Val d’Aran                                                        Per tona i més cànon: 64,64
 TAXA 25 Entrada de menys d’un 10% d’impropis de la comarca a la planta de compostatge          Per tona: 45,76
 TAXA 26 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis de la comarca a la planta de compostatge         Per tona: 51,96
 TAXA 27 Entrada de més d’un 20% d’impropis de la comarca a la planta de compostatge              Per tona: 58,15
 TAXA 28 Entrada de menys d’un 10% d’impropis fora de la comarca a la planta de compostatge            Per tona: 50,10
 TAXA 29 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis fora de la comarca a la planta de compostatge          Per tona: 56,47
 TAXA 30 Entrada de més d’un 20% d’impropis fora de la comarca a la planta de compostatge               Per tona: 63,70
 TAXA 31 Entrada de residus amb excés de materials reciclables a dipòsit                                  Per tona: 9,30
 TAXA 32 Recollida de plàstics ramaders (plàstics, malles i cordes) per big bag o m³ 10
 TAXA 33 Recollida de plàstics ramaders (plàstics, malles i cordes) per big bag o m³, entregat a la deixalleria de Tremp 5
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3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any, encara que per resolució de la Presidència podrà establir-se el 
pagament periòdic i el prorrateig de les quotes al moment de l’alta, amb caràcter general.
4. El període impositiu liquidat és anual.
Quan durant els tres primers trimestres de l’any es produeixi una baixa de l’activitat que correspon tributar, la quota es fraccionarà pels trimestres 
naturals que corresponguin.
Aquest fraccionament de la quota es produirà si s’acredita la baixa o el cessament de l’activitat per part del subjecte passiu.
El tràmit a seguir, en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en donar de baixa la liquidació i lliurar-ne una altra amb l’import que 
correspongui.
En cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i es procedirà a la devolució parcial de la quota ingressada com a devolució d’ingressos.
En el cas dels terrenys d’acampada, corresponents a la taxa 7b, 7c, 7e i 7f, i sempre que es pugui acreditar, si no s’ha produït activitat en aquest 
cas, es podrà fer la devolució de l’import.

cfarre
Resaltado
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L’entrada del nou any, di-
umenge, portarà una ac-
celeració de l’ambient pre-
electoral a la ciutat de Bar-
celona, que comença a te-
nir tots els seus actors de-
finits, tret de dues incòg-
nites que poden tenir una
influència clau en el des-
envolupament del procés
electoral: el nom que en-
capçalarà la llista del Par-
tit Popular i la decisió de
Sandro Rosell d’irrompre
o no en la política local.

Ada Colau, per Barcelo-
na en Comú, Jaume Coll-
boni, pel PSC, i Ernest Ma-
ragall, per Esquerra Repu-
blicana, són els tres noms
que repetiran encapçalant
les llistes dels seus respec-
tius partits. Xavier Trias,
per Junts per Catalunya,
Anna Grau, que amb tota
probabilitat liderarà l’op-
ció de Ciutadans, i Eva Pa-
rera, per la nova formació
de Valents, no van ser cap
de llista dels seus partits
en les eleccions del 2019.

Sense representació a
l’Ajuntament de la capital
del país, la CUP ja ha deci-
dit que la seva opció la lide-
rarà l’actual diputada al
Parlament Basha Chan-
gue, i el partit d’ultradreta
Vox situarà al primer lloc
un gestor de patrimoni,
Gonzalo de Oro-Pulido.

El desconcert que gene-

ra la falta de candidat clar
en les files del PP és el ma-
teix que ha regnat en el
partit aquesta legislatura,
en la qual els dos únics re-
gidors, Josep Bou i Óscar
Ramírez, han actuat divi-
dits. S’espera que la desig-
nació de candidat o candi-
data pels populars es pro-
dueixi a principis d’any i

entre els noms que sonen
en la travessa hi ha els de
Daniel Cirera, Àngels Es-
teller i Alberto Fernández
Díaz, que el 2019 va deixar
l’Ajuntament després
d’haver estat 28 anys de
regidor.

El cas de Sandro Rossell
és diferent. L’expresident
del Barça ha d’acabar de

prendre aquests dies de
Nadal una decisió sobre si
vol o no encapçalar una
llista que es presentaria
sota l’etiqueta dels tecnò-
crates i de l’eficàcia de la
gestió dels professionals
de prestigi, marcant dis-
tàncies amb els polítics
convencionals.

En el candidatura de

Rosell hi ha qui hi veu una
intenció de rescabala-
ment personal després de
superar tres processos ju-
dicials amb absolució i de
passar per la duríssima si-
tuació d’haver fet dos anys
de presó preventiva en un
cas en què va ser declarat
innocent. A hores d’ara,
Rosell només té pendent
una investigació per pre-
sumpta compra il·legal
d’un fetge, en el cas de
l’operació a l’exfutbolista
Abidal.

La possible candidatu-
ra de Rosell és vista amb
preocupació per Junts per
Catalunya, que ja prepara
una campanya basada en
la figura de Xavier Trias.
La irrupció de l’exalcalde
no farà canviar el destí del
debat electoral, que se
centrarà molt en la ciutat,
fugint de la temàtica na-
cional i independentista.

Només hi ha dos noms
de caps de llista que han de
passar encara el filtre de
les primàries. Un és el
d’Ada Colau i l’altre el
d’Anna Grau, que, ara per
ara, és l’única candidata
dins de Ciutadans.

ERC és qui va procla-
mar abans el seu candidat,
Ernest Maragall, en un ac-
te al maig. Tot i el temps
passat, es desconeix qui
farà tàndem amb Maragall
a la llista. Jaume Collboni
va ser proclamat candidat
del PSC al novembre. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

La batalla per Barcelona,
pendent del PP i de Rosell
a Ada Colau i Anna Grau han de revalidar la seva candidatura en unes primàries en què no tindran
cap oposició aLa campanya s’allunyarà del debat nacional per centrar-se en les qüestions de ciutat

Ada Colau,Jaume Collboni, Ernest Maragall, Eva Parera, Xavier Trias i Anna Grau ■ ARXIU

El Parlament ha aprovat un
total de tretze lleis aquesta le-
gislatura, tres de les quals du-
rant el quart període de ses-
sions, que va començar el 16
d’agost i que es tancarà de-
mà. Les tres darreres són la
de la ciència, la del fons de
transició nuclear i la de la mi-
llora de barris i viles. Actual-
ment estan en tràmit cin-
quanta-vuit iniciatives legisla-
tives: set projectes de llei,
quaranta proposicions de llei,
vuit iniciatives legislatives po-
pulars i tres propostes de pro-
posicions de llei per presentar
al Congrés. Des de la consti-
tució d’aquesta catorzena le-
gislatura s’han validat trenta-
un decrets llei del govern, tres
durant aquest darrer període
de sessions. ■ REDACCIÓ

El ple del Tribunal Constitucio-
nal (TC) va avalar ahir la ido-
neïtat dels quatre candidats
proposats pel Consell General
del Poder Judicial (CGPJ) i pel
govern espanyol com a ma-
gistrats del Constitucional,
que tindrà ara majoria pro-
gressista. El TC va donar llum
verd per unanimitat a César
Tolosa i María Luisa Segovia-
no, designats pel poder judi-
cial, i a Juan Carlos Campo i a
Laura Díez, nomenats per l’ex-
ecutiu espanyol. D’aquesta
manera, el TC es renova des-
prés de mesos de bloqueig i
tindrà set magistrats progres-
sistes i quatre de conserva-
dors. La verificació de la ido-
neïtat és un tràmit per com-
provar que els candidats com-
pleixen el que fixa la llei que
regula el TC. ■ REDACCIÓ

El TC avala la
idoneïtat dels
candidats del CGPJ

POLÍTICA

El Parlament
aprova tretze lleis
aquesta legislatura

POLÍTICA
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