
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 30 de 
desembre de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de 
celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 21, amb caràcter extraordinari, en 
primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Marcel.lí Llobet Corominas 
    Sr. Francesc de Puig Viladrich 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra.Teresa Just Riba 
    Sra.Maria Rosa Riera Montserrat 
 
    Regidors 
 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sr. Jordi Marsal i Muntalà    
    Sr. Manuel Cano Navarro 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
    Sra.Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Magí Mas Font 
    Sr. Josep Balet Oller 
 
    Excusen l'absència 
 
    Sra. Carme Vidal  Vintró 
    Sr. Joaquim Garcia Comas 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 



    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
 
El president obre la sessió quan són les 13 h i 10 min de la tarda, i després de 
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit 
a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següent: 
 
 
1.- ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
1.1 REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT 
 
1.1.1 CONVENI A SIGNAR ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL SR. 

LLORENÇ RIAL FAINÉ I AQUEST AJUNTAMENT, PER A L'ADQUISICIÓ 
DEL COMPLEX EDUCATIU RIAL PER PART DE LA GENERALITAT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el  
següent: 
 
" Atesa la proposta de conveni tramesa pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en virtut del qual l'esmentat departament té la voluntat 
d'adquirir la totalitat de la finca propietat del Sr. Llorenç Rial i Fainé, per tal de 
destinar-lo al servei públic d'ensenyament, coma Institut Públic d'Ensenyament 
Secundari. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en col.laborar amb la Generalitat 
en l'esmentada adquisició, de conformitat amb el que s'estableix a la legislació 
vigent, donada la gran importància que té per a la població escolar de Manresa i la 
seva comarca el fet de poder disposar d'un institut d'ensenyament secundari. 
 
Atès el que estableix la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en quant a les competències dels municipis en matèria d'ensenyament i 
urbanisme, i per a coordinar-se amb altres administracions públiques, així com la 
Llei 1/1990 d'Ordenació General del Sistema Educatiu. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada d'Ensenyament, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Aprovar el projecte de conveni de cooperació a signar entre aquest Ajuntament, 
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Llorenç Rial 
Fainé, per a l'adquisició per part de la Generalitat de Catalunya, del complex 
educatiu Rial, als efectes de destinar-lo a Institut Públic d'Ensenyament Secundari, 
de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts". 
 



Intervé la Sra. Just i Riba i manifesta que amb aquest conveni la Generalitat s'obliga 
a la compra de l'edifici on actualment s'ubica l'Institut d'Ensenyament Secundari 
Bages i l'ajuntament s'obliga a prendre el compromís que en el moment de la 
urbanització del sector es farà càrrec de l'import de la quota que pertoqui a la finca 
segons el mòdul de repartiment aprovat en l'expedient de les contribucions 
especials. Demana als regidors que si bé hi ha algun aspecte que caldria precisar, 
pulir o incorporar, aquesta proposta de conveni és el primer pas per després poder 
desenvolupar-lo i posar-hi aquelles coses que puguin perfeccionar el text, però a 
l'equip de govern li sembla que, després de tota una llarga colla de mesos 
d'actuacions per part de la Generalitat i de l'Ajuntament per poder tirar endavant 
l'adquisició d'aquesta finca, els sembla que seria bo aprovar-ho ara per unanimitat, i 
que les coses i aspectes que puguin millorar el conveni  es diguin en el seu moment. 
Però convé aquest primer pas perquè després les posteriors obres de 
condicionament, d'ampliació, etc. d'aquest nou Institut puguin ser fetes i no hi hagi 
cap inconvenient d'aquest tipus que, lògicament, retardarien tots els plans que hi ha 
sobre l'edifici. 
 
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i manifesta que el GMS està d'acord en què es realitzi 
aquesta operació, creuen que és bona per la ciutat de Manresa, que és necessària i, 
per tant, no tenen cap oposició al tema. Com ja ha indicat la Sra. Just i així ho han 
comentat a la Comissió, i ha alguns elements del que és el redactat estricte del 
conveni que fan que tampoc hi puguin donar el vot favorable i que, per tant, 
s'abstinguin en aquest conveni. Perque quedi constància de quins són aquests 
elements, el Sr. Marsal manifesta que hauria estat millor que això s'hagués fet en 
dos convenis separats, un conveni entre la Generalitat i la propietat dels terrenys i 
l'edifici en qüestió, i un altre conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament, ja que aquest 
no té cap relació directa amb aquesta operació. En segon lloc, diu que hi ha dos 
aspectes que els preocupen dels compromisos que agafa l'ajuntament i que es 
reflexen en l'apartat tercer del conveni. El compromís que agafa l'ajuntament és 
doble, per un cantó hi ha el de fer que allò passi de sòl urbanitzable no programat 
que és en aquests moments a sòl urbanitzable programat i després a urbà i es 
mantigui una situació que pugui seguir sent un equipament educatiu, cosa que els 
sembla totalment correcta i que pel que se'ls ha indicat per part dels serveis 
d'Urbanisme tampoc no hi ha cap problema  i, després, el segon compromís que 
agafen és que en el moment en què es faci aquest pas, com que s'haurà 
d'urbanitzar la zona i hi haurà, per tant, unes contribucions especials, l'ajuntament 
assumeix el cost de les contribucions  que li tocaria pagar a la Generalitat com a 
propietària. El GMS no és que estigui en descord amb aquest tema, però sí que hi 
ha un aspecte que tal com està redactat creuen que queda ambigu, que "... sempre 
que aquesta quantia no sigui superior al cost del valor dels terrenys...". El valor dels 
terrenys és una definició polivalent que pot tenir molts significats, es pot referir al 
valor cadastral, es pot referir al valor de mercat en aquests moments, es pot referir al 
valor de mercat en els moments posteriors, pot tenir diferents interpretacions. En 
l'informe que han fet els serveis d'urbanisme, fan una valoració de 50 pta/m2 que 
dóna un valor màxim al terreny d'11.131.958 PTA, però això és amb una valoració 
de preu de mercat una mica difícil de determinar i creuen que seria millor que aquí 
s'indiqués exactament quin valor, clarificar-lo, perquè com això encara tardarà 
alguns anys, podrien haver-hi problemes d'interpretació, perquè ja no valdran les 
converses verbals que s'hagin tingut sinó que el que valdrà serà el que està escrit i 



podria comportar problemes que seria millor que no hi fossin. També hi ha un 
element que és conseqüència de l'atipicitat d'aquest conveni, i és que normalment 
en la construcció d'instituts l'ajuntament compra un terreny i el cedeix a la 
Generalitat, la Generalitat fa l'edifici i allò és de la seva propietat. Però si en un 
moment aquella zona deixa de tenir la finalitat educativa, el terreny reverteix cap a 
l'ajuntament, però en aquest cas com que no ho ha portat directament l'ajuntament 
sinó que ho ha fet la Generalitat, si es donés  aquesta situació, es pregunta que 
passaria amb el terreny i l'edifici, si reverteria directament a l'ajuntament o quedaria 
de la propietat. És un tema que no diuen que hagi de ser una cosa o una altra però 
per evitar possibles complicacions algun dia, seria bo que constés clarament en el 
conveni. Entenen que és bo que aquest conveni s'aprovi abans d'acabar l'any, però 
per aquest motiu que han dit no poden donar el votar favorable i suggeririen que a 
través d'algun annex, d'algun desenvolupament o una concreció de l'apartat tercer 
del conveni es concretessin aquestes coses i també si n'hi ha alguna altra que 
pogués sortir perquè així es redueixein al màxim les possibilitats de discrepància en 
un futur. 
 
Intervé la Sra. Just i Riba i manifesta que tal com ja ha indicat a la Comissió, aquests 
aspectes miraran de traspassar-los i de tenir-los en compte, però el que ara els 
convé és aprovar aquest conveni. 
 
El Sr. Perramon demana si l'informe que figura adjunt al dictamen que fa la valoració 
del voltant dels 11 milions pel valor dels terrenys, ha d'entendre que és un simple 
informe i no té cap valor vinculant de cara a l'ajuntament, per tant, el tema queda 
molt obert i tant podrien ser 11 com 25. Si és així, la seva posició serà l'abstenció, 
perquè una aportació de la quantia que planteja l'informe tècnic els semblaria 
correcte encara que aquest terreny després no revertís directament a l'ajuntament, 
però al deixar el tema tan obert sí que s'abstindran tot i que pensen que l'operació 
que es planteja és és necessària per la ciutat. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 9 
abstencions (7 GMS i 2 ENM) i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Aprovar el projecte de conveni de cooperació a signar entre aquest Ajuntament, 
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Llorenç Rial 
Fainé, per a l'adquisició per part de la Generalitat de Catalunya, del complex 
educatiu Rial, als efectes de destinar-lo a Institut Públic d'Ensenyament Secundari, 
de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts. 
 
2.- ÀREA D'URBANISME 
 
2.1.1 APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTANT PEL 

SR. JOSÉ LUIS SAYOS DEL CASTILLO, EN REPRESENTACIÓ DEL SR. 
LLUÍS SALA MONTSENY, PER TAL DE MODIFICAR VOLUMS DE LA 
PARCEL.LA 297 DEL POLÍGON RESIDENCIAL CAL GRAVAT. 

 



El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia  19 d'octubre de 1993, 
fou inicialment aprovat l'Estudi de Detall presentat pel senyor José Luis Sayos del 
Castillo en representació de Lluis Sala i Montseny pel que expressa la voluntad de 
modificar els volums de l'edificabilitat prevista en la parcel.la 297 del Polígon 
Residencial de Cal Gravat. 
 
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall 
inicialment aprovat mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 282, del dia 25 de novembre de 1993, així com practicada la pertinent 
notificació als propietaris afectats, no ha estat presentada cap al.legació. 
 
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present 
Dictamen, proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple 
Municipal. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat pel senyor José Luis 
Sayos del Castillo  en representació de Lluis Sala i Montseny pel que expressa la 
voluntad de modificar els volums de l'edificabilitat prevista en la parcel.la 297 del 
Polígon Residencial de Cal Gravat, de conformitat amb el que preveu l'article 66, en 
relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una 
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, 
en compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de 
Detall en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions 
a aquells propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit". 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquesta és l'aprovació definitiva 
d'un estudi de detall que en la seva aprovació inicial va passar per aquest Ple i un 
cop efectuada l'exposició pública no hi ha hagut cap tipus d'al.legacions, per tant 
demana el vot favorable a aquesta aprovació definitiva. 
 



Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
 
2.1.2 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE "ACONDICIAMENT PLANTES 

MERCAT PUIGMERCADAL PER A INSTAL.LACIÓ CAMBRES 
FRIGORÍFIQUES I MUNTACÀRREGUES. FASE I. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
ACONDICIONAMENT PLANTES MERCAT PUIGMERCADAL PER 
INSTAL.LACIÓ CAMBRES FRIGORÍFIQUES I MUNTACÀRREGUES. FASE I, 
amb un pressupost general total de VINT-I-SET MILIONS NOU-CENTES 
VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTES VINT-I-CINC pessetes (27.985.825 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, 
així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal 
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els docu-
ments reglamentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 
219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment 
d'aprovació del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, 
de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execu-
ció. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de 
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i 
quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits 
superiors als consignats en el pressupost anyal. 
 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior 
a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no 
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el 
pressupost corresponent al present any 1.993. 
 



El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels 
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de pro-
posar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
  A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat ACONDICIONAMENT 
PLANTES MERCAT PUIGMERCADAL PER INSTAL.LACIÓ CAMBRES 
FRIGORÍFIQUES I MUNTACÀRREGUES. FASE I, amb un pressupost general total 
de VINT-I-SET MILIONS NOU-CENTES VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTES 
VINT-I-CINC pessetes (27.985.825 pts), en aplicació del que preveuen els articles 
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987". 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquesta aprovació inicial és 
necessària pel bon funcionament del mercat i les necessitats dels venedors i pel 
moviment de productes. Són conscients que no hi ha finançament per aquesta 
aprovació inicial i que de les gestions que s'han fet, part del finançament vindria a 
través d'una ajuda de la Generalitat i la resta del finançament vindria per la mateixa 
gent que fa ús de les parades de Puigmercadal. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
2.1.3 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PEL SR. 

ENRIQUE MARROQUIN MONEDERO, EN REPRESENTACIÓ 
D'ESCASA, PER A DETERMINAR RASANTS DEL CARRER 
BARCELONA, ENTRE EL CARRER STA. TERESA I EL CARRER PICA 
D'ESTATS, I SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ, 
EDIFICACIÓ I ENDERROCAMENT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Atès l'Estudi de Detall presentat pel Sr. Enrique Marroquin Monedero en 
representació d'ESCASA, amb la finalitat de determinar les rasants del carrer 
Barcelona (plaça Bages) entre carrer Santa Teresa i carrer Pica d'Estats. 
 
Atès que l'esmentat Estudi de Detall es formula en desenvolupament de les 
previsions de l'article 26 .2, lletra b), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 



Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals informant favorablement l'Estudi 
de Detall. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present 
Dictamen, considerant que l'Estudi de Detall presentat s'ajusta a la legislació vigent i 
proposant, doncs, la seva aprovació inicial. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT l'Estudi de Detall presentat pel Sr. Enrique Marroquin 
Monedero en representació d'ESCASA, amb la finalitat de determinar les rasants del 
carrer Barcelona (plaça Bages) entre carrer Santa Teresa i carrer Pica d'Estats, de 
conformitat al que disposa l'article 64 .1, lletra a), del Decret Legislatiu 1/1990. 
 
2n.- ACORDAR LA SUPENSIO DE LLICENCIES de parcel.lació, d'edificació i 
d'enderrocament en l'àmbit de l'Estudi de Detall inicialment aprovat, en compliment 
del que disposa l'article 41 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
3r.- ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA de l'Estudi de Detall inicialment aprovat en 
l'acord anterior mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, durant el termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la 
seva publicació en el Butlletí, en compliment del que disposa l'article 64.1 del Decret 
Legislatiu 1/1990. 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que l'actual Pla General definia aquest 
espai al llarg del carrer Barcelona i com a condició prèvia a donar una llicència 
d'edificació s'havia de redactar un estudi de detall degut a la diferència que hi havia 
sobre tot de cotes dintre el terreny. Avui porten aquest estudi de detall per 
posteriorment donar aquestes llicències d'edificació.  
 
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
2.1.4 RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A C0NSTRUCCIONES 

COTS I CLARET, SL, PELS TREBALLS D'EXPLANACIÓ I NIVELLACIÓ 
ACCESSOS FAÇANA PAVELLÓ, PER UN IMPORT DE 4.454.127 PTA. 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això, el Regidor Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques que 
subscriu, proposa al Ple l'adopció del següent  



 
 
  A C O R D  
 
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors 
que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del 
servei. 
 
ORGANISME, ENTITAT O      IMPORT 
INDUSTRIAL    CONCEPTE         PESSETES 
------------------------------------------------------------- 
 
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.A. 
C. Sant Fruitós, 4. 
Manresa 
Cif. B08136905                                 4.454.127 PTA. 
 
Treballs d'explanació i nivellació accessos  
façana pavelló. Estesa de grava. Modificació entrada a les grades i obra vista 
interior."            
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest dictamen consisteix en obres 
fetes al Nou Pavelló del Congost, bàsicament en els temes d'acabats i d'ordenar tota 
la part exterior dels aparcament del pavelló del Congost. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i demana que d'una vegada es treguin tots els papers que 
hi hagin dins els calaixos  i ja acabin, perquè cada dia van sortir reconeixements de 
crèdits. 
Per això s'abstindrà. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 10 
abstencions (7 GMS, 2 ENM i 1 GMP) . 
 
3.- ÀREA D'INTERIOR 
 
3.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
3.1.1 APROVACIÓ PROVISIONAL DE DIVERSES MODIFICACIONS A LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 1994. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 19 d'octubre de 1.993, 
va aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances municipals 
reguladores dels Tributs i Preus Públics, que hauran de regir per a l'exercici 1.994, 



les quals van adquirir el caràcter de definitives al no haver-se interposat cap 
reclamació o al.legació dins del període d'exposició pública. 
 
Atès que es considera oportú introduir algunes modificacions als articles de les 
Ordenances Fiscals reguladores de les Taxes per la concessió de llicències 
urbanístiques i d'obertura d'establiments, amb l'objectiu de reduir els terminis per a 
realitzar l'ingrés de les taxes en règim d'auto-liquidació, i excloure del procediment 
general les taxes acreditades per concessió de llicències d'obertura d'establiments 
que sol.licitin les Administracions Públiques, tal com ja es va fer per les taxes per a 
l'atorgament de llicències urbanístiques en virtut de l'acord plenari del dia 16 de 
novembre de 1.993. 
 
Atès que igualment es considera oportú, a petició dels sectors afectats, aplicar una 
reducció per a les taxes que s'acreditin amb motiu de llicències urbanístiques per a 
la realització d'obres de reforma, rehabilitació i reparació d'edificis i immobles 
afectats per l'al.luminosi. 
 
Atès que finalment s'ha decidit no aplicar el sistema especial de recollida de residus 
sòlids al Mercat de Puigmercadal i, en conseqüència, cal eliminar l'epígraf 13 de 
l'article 7 de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor de proposar al Ple 
de la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
     ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions a les Ordenances Fiscals 
reguladores de les Taxes per l'atorgament de llicències urbanístiques, concessió de 
llicències d'obertura d'establiments i recollida d'escombraries, les quals figuren a 
l'Annex únic al present Dictamen i afecten als articles que s'especifiquen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències 
urbanístiques. Es modifiquen els articles 4 (apartat 1), 11 (apartats 4 i 6), i 13 
(apartat 2). 
 
Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per llicència d'obertura 
d'establiments. Es modifiquen els articles 4 (apartat 1) i 14 (apartats 3 i 6). 
 
Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries. Es 
modifica l'article 7 (apartat 1). 
 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles objecte de modificació, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta 
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els interessats prodran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Trascorregut el 
període indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament.  



 
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius juntament amb el text íntegre dels articles 
modificats, els quals entraran en vigor a partir de la data de l'esmentada publicació i 
regiran mentre no s'acordi la seva  modificació o derogació". 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest dictamen fa referència a tres 
ordenances. La primera inclou el punt d'agilitzar els tràmits adminsitratius al temps 
que, per un cantó es redueixen dies i, per l'altra, comença la tasca d'anàlisi de la 
documentació entrada a partir del primer dia que s'entra la mateixa, i amb això està 
parlant de l'atorgament de llicències urbanístiques, i també s'hi afegeix un nou 
apartat, concretament l'article 12, que fa referència a l'aplicació d'una reducció del 
90% de la taxa acreditada en virtut d'obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'edificis afectats per l'aluminosi. Amb això intenten rebaixar el cost i afavorir que es 
portin a terme amb el mínim termini possible aquelles obres de rehabilitació que 
feien referència a temes d'afectació per aluminosi i rebaixar el cost de les mateixes, 
en la mesura de les possibilitats de l'ajuntament.  
La segona ordenança fa referència a la llicència d'obertura d'establiments i com en 
l'apartat anterior també agilitzen el tràmit administratiu rebaixant uns dies la 
concessió de la mateixa i començant a treballar internament amb l'estudi i anàlisi de 
la documentació presentada a partir del primer dia de la presentació de la 
documentació esmentada. 
La tercera ordenança fa referència a la recollida d'escombraries i es proposa 
suprimir l'epígraf 13 de l'article 7 que fa referència a la recollida d'escombraries al 
Mercat Municipal de  Puigmercadal, que havien inclòs un epígraf per un import 
determinat a intàncies que se'ls havia demanat per part dels afectats, però 
posteriorment, en reunions que s'han tingut entre ambdues parts ha semblat, al 
mercat de Puigmercadal i als paradistes, que no els interessava aquest tipus de 
recollida i aleshores, d'acord  amb ells, se suprimeix aquest epígraf 
Aquestes són les modificacions que es presenten i demana el vot favorable a les 
mateixes. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que tal com van votar en el seu  moment 
en l'aprovació inicial de les ordenances, el seu vot va ser negatiu i ho seguirà sent. 
Han de constatar que s'han millorat alguns temes, com el fet de posar una taxa més 
reduïda a les reparacions o rehabilitacions per aluminosi i el tema que s'han introduït 
uns elements de simplificació en la gestió de determinats impostos, obertura 
d'establiments i llicències urbanístiques, però amb tot i això ja van manifestar en el 
seu moment que pensaven que s'havia d'ordenar de manera diferent i, per tant, el 
seu vot serà negatiu. 
 
El Sr. Valls i Riera manifesta que el GMS s'abstindrà en la votació, bàsicament pel 
vot que van efectuar en el moment de l'aprovació de les ordenances, i constata la 
seva aprovació a l'article 11 punt 6è, que és la bonificació del coeficient reductor del 
0,10 amb l'aplicació de les tarifes que afecten a l'aluminosi i, en tot cas, creuen que 
seria bastant oportú intentar estudiar la possibilitat d'ampliar, no ben bé amb aquest 
coeficient reductor, possiblement amb un altre, pel que fa als habitatges que afectin 
a la rehabilitació del Barri Antic de la ciutat de Manresa. Creuen que unes possibles 



modificacions pel que fa a coeficients reductors en quant a aquestes possibles 
llicències urbanístiques serien apropiades. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i agraeix el posicionament dels grups respecte a aquestes 
millores. Pel que fa a les millores de llicència d'activitats i de llicències urbanístiques, 
el Sr. Sala diu que no es dóna per tancat l'estudi de futures millores per agilitzar més 
els tràmits. Sí que és cert que respecte la  situació que tenien fa tres mesos, amb la 
millora que van fer el novembre i aquesta que presenten ara, el tema ha guanyat 
amb agilitat d'una forma important, però continuaran analitzant els procediments a fi i 
efecte que si troben més millores a incloure, en futurs plens portaran les 
modificacions adients. 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP), 2 
vots negatius (ENM) i 7 abstencions (GMS) i, per tant, amb el quòrum que determina 
l'art. 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l'art. 112.3.j) de la Llei 8/1987, es declara acordat: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions a les Ordenances Fiscals 
reguladores de les Taxes per l'atorgament de llicències urbanístiques, concessió de 
llicències d'obertura d'establiments i recollida d'escombraries, les quals figuren a 
l'Annex únic al present Dictamen i afecten als articles que s'especifiquen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències 
urbanístiques. Es modifiquen els articles 4 (apartat 1), 11 (apartats 4 i 6), i 13 
(apartat 2). 
 
Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per llicència d'obertura 
d'establiments. Es modifiquen els articles 4 (apartat 1) i 14 (apartats 3 i 6). 
 
Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries. Es 
modifica l'article 7 (apartat 1). 
 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles objecte de modificació, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta 
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els interessats prodran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Trascorregut el 
període indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament.  
 
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius juntament amb el text íntegre dels articles 
modificats, els quals entraran en vigor a partir de la data de l'esmentada publicació i 
regiran mentre no s'acordi la seva  modificació o derogació. 
 
3.1.2 CONVENI DE LIQUIDACIÓ DE DEUTES AMB ADIGSA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 



 
"ADIGSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, administradora del 
patrimoni públic d'habitatges de la Generalitat de Catalunya i, per tant, de 
determinats polígons d'habitatges situats dins del terme municipal de Manresa.  
 
Com a conseqüència de l'esmentada activitat ADIGSA, s'han produït diverses 
relacions complexes entre dita Empresa i l'Ajuntament de Manresa, en alguns 
casos, de naturalesa jurídico-tributària i, en d'altres, de dret privat, que cal clarificar i 
actualitzat a través d'un conveni o acord de liquidació de deutes.  
 
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta de conveni entre l'empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya ADIGSA i l'Ajuntament de Manresa que s'uneix al present dictamen junt 
amb els seus annexes.  
 
SEGON.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura del conveni a què fa 
referència l'acord anterior".  
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquesta proposta de conveni que es 
presenta ha estat una discusió llarga amb ADIGSA a fi i efecte que hi havien unes 
discrepàncies interpretatives respecte algunes lleis, i després d'un treball feixuc i de 
molta anàlisi i molt detall s'ha arribat a una proposta que permet arribar a un sistema 
de compensació en alguns casos, en altres de liquidació i també de regulartizació 
d'algunes situacions administratives respecte d'alguns locals que des de fa temps 
venia utilitzant aquest Consistori i que estava pendent de signar contractes de 
lloguer o adquisicions. Entenen que la proposta que presenten en aquest dictamen 
es equitativa i per això demana el vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que en el moment en què en el 
pressupost del 93 l'equip de govern va plantejar una partida de 40 milions que hauria 
de pagar l'ajuntament a ADIGSA, l'ENM va considerar que era una partida 
inconvenient en aquell moment, per quan necessitaven diners i justament fer una 
inversió amb patrimoni tal com es plantejava no els semblava apropiat. El conveni 
que avui es porta té un altre caire bastant diferent, hi ha unes compensacions, hi ha 
un diner que ingressarà l'ajuntament en funció d'una part dels deutes i l'altra es 
compensarà, en tot cas, amb deutes que tenia l'ajuntament. Hi ha dues qüestions 
que volen plantejar a l'equip de govern. L'una és si aquest acord substitueix a la 
clàusula que hi ha en els convenis de col.laboració Serveis Socials-Generalitat que 
diu que l'ajuntament aportarà un percentatge sobre les obres totals que faci 
ADIGSA, entén que això substiteix o deixa sense efecte aquella clàusula, perquè 
això seria duplicar les aportacions. I una altra qüestió és els locals que estan 
ocupant entitats, que han estat cedits per ADIGSA, però que estan ocupant 
determinades entitats cíviques, i per tant no són d'utilització directa de l'ajuntament, 
entén que no deuen estar contemplats en aquesta relació de locals que està 
utilitzant l'ajuntament. El conjunt del dictamen el troben equilibrat i correcte i sí que 
pensen que en aquest període seria interessant no anar a recuperar patrimoni, sinó 



que  interessaria recuperar les aportacions econòmiques degut a la situació 
pressupostària municipal. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que aquest conveni el valoren positivament. 
Estan parlant d'un conveni d'una certa importància, que està regulant uns 
37.000.000 , dels quals l'ajuntament en tindrà uns 23 que percebrà d'una forma més 
o menys immediata en efectiu, i l'altra part via compensacions. Però hi ha uns certs 
aspectes que senten precedents en altres tipus de promocions públiques o privades 
que es puguin produir i,  per altra banda, hi ha l'apartat sisè que el GMS té certs 
problemes per entendre'l. Aquest apartat diu que l'ajuntament de Manresa i ADIGSA 
sol.licitaran al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària que la futura 
normativa de determinació de valors cadastrals dels béns immobles de naturalesa 
urbana contempli un tractament fiscal diferenciat pels habitatges de promoció 
pública. Ho veuen difícil. A la comissió ja es va parlar que el que volia ADIGSA era 
que hi hagués un equilibri entre els valors que cadastralment estaven imputats i els 
que ADIGSA considerava que tenien aquests habitatges. El GMS creu que com a 
clàusula no els afecta directament però tenen la convicció absoluta que el Centre de 
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el que farà serà confirmar els valors dels 
habitatges que consten. I, per altra part hi ha un altre aspecte que és el que senta un 
cert precedent en un futur i que els preocupa, tot i que l'entenen. És la clàsula 
novena en què s'esmenta que l'import total de les quotes de la taxa de concessió de 
llicències urbanístiques serà l'import màxim de la possible subvenció de noves 
modificacions o millores que es puguin realitzar en els poligons públics. Davant 
d'aquests elements que creen certs precedents, el GMS s'abstindrà, manifestant tal i 
com han dit al principi, que hi ha elements positius dels mateix i desbloquegen una 
situació que possiblement era important i l'ajuntament percep una quantitat 
aproximada de 23 milions que, en aquests moments, són absolutament necessaris. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i pel que fa a la compatibilitat o incompatibilitat d'aquest 
conveni respecte al que es va signar fa un any i mig amb Benestar Social, diu que 
això reflecteix la voluntat que en el seu moment es va explicitar. Recorda que en 
l'esborrany inicial es parlava de coeficients de participació,  es va canviar el redactat 
perquè no hi constés la paraula coeficient i es va parlar de compensació. En aquest 
cas, el redactat que ve explicitat en aquest conveni, en cap cas parla de coeficients 
perquè entenen que no seria la terminologia adequada, sinó que parla de 
compensacions i fa referència a unes ordenances fiscals determinades i no a totes, 
perquè n'hi ha algunes que es preceptiu que siguin liquidades d'una forma normal 
sense entendre com a via de solució la compensatòria. 
Pel que fa referència als locals, el Sr. Sala manifesta que n'hi ha que estan ocupats 
per entitats, la gestió dels quals l'ha feta el Consistori actual o Consistoris anteriors. 
Entenen que aquests locals han de regularitzar la seva situació i que en cap cas 
aquesta regularització implica una compra. En aquest conveni es diu que la 
realització de l'execució d'aquest conveni voldrà dir que en el termini de 18 mesos es 
regularitzarà la situació d'aquests locals, però aquesta regularització tant pot ésser 
via adquisició com via contracte d'arrendament, amb la qual cosa no incrementarien 
el patrimoni municipal sinó que deixarien regularitzada una situació que és irregular 
en aquest ajuntament i sí que és voluntat d'aquest conveni el fet que aquests locals 
que venen ocupant diferents entitats passin a ser municipals via adquisició dels 
mateixos o via lloguer.  



Respecte la clàusula sisena, el Sr. Sala diu que aquí hi havia un punt de 
discrepància important amb els representants d'ADIGSA que volien que l'ajuntament 
apliqués els valors administratius quan realment l'ajuntament no pot aplicar valors 
administratius perquè la Llei no li permet. Sí que ADIGSA va admetre la incorporació 
d'aquesta clàusula redactada d'aquesta manera a fi i efecte de demanar al Centre 
de Gestió Cadastral la possibilitat que hi haguessin aquestes valoracions. Si hi són 
bé, i si no hi són depèn del Centre de Gestió Cadastral no de l'ajuntament, que no té 
capacitat per decidir-ho.  
Respecte a la clàusula novena, l'ajuntament en aquest cas agafa un compromís que 
és el compromís que ja ve, tal com comentava el Sr. Perramon, de la referència al 
conveni que es va signar en el seu moment  amb Benestar Social, i que hi hauria 
una compensació sense coeficients, i que aquesta compensació estaria en funció 
d'unes ordenances. Concretament estan parlant de la llicència urbanística i de 
l'Impost sobre Construccions i Instal.laciones, i aquestes dues són les que marquen 
el nivell màxim de compensació o de l'import que ha de tenir aquesta compensació 
futura de les obres que es portin a terme a partir del moment actual, no de les 
anteriors que ja queden analitzades i regularitzades en aquest conveni.  
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU, 2 ENM i 1 
GMP) i 7 abstencions (GMS) i, per tant, es declara acordat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta de conveni entre l'empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya ADIGSA i l'Ajuntament de Manresa que s'uneix al present dictamen junt 
amb els seus annexes.  
 
SEGON.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura del conveni a què fa 
referència l'acord anterior.  
 
 
3.1.3 DESPESA PLURIANUAL DE LES OBRES DE MODIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Elaborat el Projecte "Obres de Modificació a l'edifici del Conservatori Municipal de 
Música" per un import de 8.000.000 de pessetes. 
 
Atès que el projecte esmentat es realitzarà entre els exercicis de 1993 i 1994, 
preveient-se l'expedició de certificacions d'obra durant l'exercici de 1993, per un 
import no superior a 1.000.000 de pessetes, i la resta durant l'exercici de 1994, fins a 
la finalització de l'obra.  
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
acords: 
 
1r.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en l'execució del Projecte "Obres 
de Modificació a l'edifici del Conservatori Municipal de Música", per import de 
8.000.000 de pessetes. 
 



Es fixa la despesa plurianual de la següent forma: 
 
  ANY 1993 ...........................  1.000.000 
  ANY 1994 ...........................  7.000.000 
                               ---------- 
                   TOTAL........... 8.000.000 
                          =============================== 
 
Atès el programa d'execució de l'obra, es fa us d'allò previst en l'article 155.5 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, tot fixant per la 2a. anualitat un percentatge 
superior del previst a l'apartat 3 de la mateixa norma legal. 
  
2n.- Consignar en el Pressupost Municipal de 1994, l'anualitat de 7.000.000 de 
pessetes, per atendre la despesa corresponent de l'esmentada anualitat".  
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest dictamen és per no perdre la 
consignació d'1000.000 de pta. que tenien l'any 1993 i que era imprescindible el fet 
de passar aquesta modalitat de despesa plurianual per un projecte que ja ha estat 
aprovat per aquest Consistori i que està xifrat en 8.000.000 pta. dels quals 1 seria 
aquesta partida que resta pendent d'utilització del 93, i els altres 7 ja estan 
actualment consignats en el pressupost que va ésser aprovat la setmana passada 
per aquest mateix Consistori. 
 
El Sr. Marsal i Muntalà manifesta que el GMS està d'acord en la despesa i la 
fórmula, però tenen un dubte de tipus jurídic. Diu que les despeses plurianuals 
normalment tenen un condicionament, és a dir, no es poden distribuir de la manera 
que es vulguin. No sap si això segueix actualment vigent, si fos així aquest dictamen 
d'avui no ho compliria exactament. 
 
El Sr. Interventor precisa que evidentment hi ha unes disposicions que regulen 
alguns percentatges, però en el mateix articulat es preveuen excepcionalitats si així 
ho acorda el Ple. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
3.1.4 CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I 

LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"La regulació de les retribucions del personal de l'Ajuntament pel 1994, és 
necessària per a la seva aplicació a partir de l'inici del proper exercici. 
 
Per a tot aixó, la Comissió d'Hisenda, té l'honor de proposar al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari de carrera d'aquest 
Ajuntament, seran, a partir de 1r. de gener de 1994, les que es fixin a la Llei de 



Pressupostos Generals de l'Estat pel susdit any o en altra norma legal reguladora de 
la mateixa.  
 
SEGON.- De conformitat amb el criteri establert a l'acord tercer dels relatius a 
retribucions del personal funcionari d'aquest Ajuntament, adoptat en sessió del Ple 
de la Corporació del dia 29 d'abril de 1981, els triennis acreditats pel personal 
funcionari amb anterioritat al 1r. de juliol de 1973, es computaran conforme al grup 
que actualment correspongui al coeficient llavors assignat al funcionari. Pels 
acreditats amb posterioritat, s'estarà al que disposa l'article 155 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprovà el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, i es percebrà, per tant, en la quantia 
corresponent al Cos, Escala o Plaça en la qual van prestar els serveis que van 
originar cadascun d'ells. 
 
TERCER.- Ú.-La percepció del Complement de Destinació pels funcionaris d'aquest 
Ajuntament es realitzarà en base als nivells que pels diferents llocs de treball es 
fixen en el catàleg de llocs de treball que s'inclou com Annex núm 1. 
 
Dos.- Amb efectes de l'1 de gener de 1994, seran d'aplicació les quanties que pels 
diferents nivells de complement de destinació, es fixin la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat pel 1994, o en altra norma legal reguladora de la mateixa.  
 
Tres.- Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d'acord amb el que 
es disposa en els dos apartats anteriors, els funcionaris nomenats legalment per a la 
corresponent plaça o adscrits als diferents llocs de treball, a que fa referència 
l'apartat U. anterior.  
 
QUART.- Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d'aplicació del Complement 
Específic que s'inclou com Annex n.1 al present Dictamen, així com les quanties que 
per cadascun dels llocs detallats es fixen en el propi catàleg, que s'aplicaran amb 
efectes de 1r. de gener de 1994. La quantia que figura com a complement específic 
assignat, és la que resulta esencialment, d'aplicar a la puntuació atribuïda al lloc de 
treball, el valor del punt que es fixa en el propi Annex núm. 1, ateses que han estat 
en la determinació de la susdita puntuació, les circumstàncies previstes en l'art. 4t.1 
del R.D. 861/1986, de 25 d'abril, amb aplicació de les normes contingudes a l'Annex 
número 6 al present dictamen. La puntuació atribuïda en els corresponents llocs de 
llocs per "Dedicació" i "Incomptabilitat" i, per tant, la quantia de complement específic 
conseqüència de la mateixa, estarà condicionada al compliment de les condicions 
adients que es fixin per l'Alcaldia. L'incompliment de tals condicions, determinarà la 
suspensió inmediata en la percepció de la part corresponent de complement 
específic. Tanmateix, en alguns supòsits s'inclou una quantia en qualitat de dret 
personal, en concepte de diferència entre el complement específic a que tenia dret 
el funcionari que ocupa el respectiu lloc de treball i el que li correspondrà per 
l'aplicació del sistema de puntuació i quantia del punt que amb criteris de 
racionalització s'introdueix en el nou catàleg. En conseqüència aquest dret personal 
deixarà de percebres i restarà suprimit del catàleg en deixar de desenvolupar el 
respectiu lloc de treball el seu actual titular. La quantia per complement específic que 
correspongui, la percebran els respectius funcionaris per dotzavas parts, llevat la 
quantitat de 89.710 ptes. que es percebrà per meitat en els mesos de juny i 



desembre, reduïda, en el seu cas, en la part proporcional del temps computable de 
servei durant el corresponent semestre natural. Quan la quantia del complement 
específic fixat a un lloc de treball sigui inferior a 89.710 pessetes, percebrà a l'any 
1994, dita quantitat de 89.710 ptes. per meitat en els mesos de juny i desembre 
sense perjudici en el seu cas, del prorrateig per temps computable de servei a que 
fa referència el paràgraf anterior.  
 
CINQUÈ.- A més a més de les quantitats que resulten dels apartats anteriors, el 
personal funcionari de l'Ajuntament en servei al 31 de desembre de 1992 i 
continuant actualment en el mateix, tindrà dret a percebre, amb caràcter de 
diferències en el complement específic d'anys anteriors la quantitat de 33.280 
pessetes que seran pagades en el mes següent al que resulti definitivament aprovat 
el pressupost pel 1994. 
 
SISÈ.- Aprovar els criteris d'assignació d'incentiu de productivitat al personal del 
programa o àrees que figuren en l'annex n. 2 del present Dictamen, d'aplicació a 
partir de 1r. de gener de 1994, i sense perjudici, d'ulterior aprovació d'altres 
programes durant l'any 1994. D'acord amb el que preveu l'article 5è.6 del Reial 
Decret 861/1986, de 25 d'abril, l'assignació individual del complement de 
productivitat correspondrà a l'Alcaldia, que ho farà, a proposta del responsable 
administratiu de l'àrea o programa corresponent, amb estricta aplicació dels criteris a 
que fa referència el paràgraf anterior.  
 
SETÈ.- Correspon a l'Alcaldia, la distribució de Gratificacions per Serveis Especials i 
Extraordinaris, dintre del límit de la quantitat global que per aquesta finalitat figura en 
el Pressupost pel 1994, a proposta del Cap de Serveis o Servei corresponent i 
informe exlusivament de la Comissió d'Organització i Funcionament o, en altra cas, 
a inciativa de la pròpia Alcaldia, sense altre requisit.  
 
VUITÈ.-  Les prestacions familiars per fill a càrrec, es regiran pel que disposa la Llei 
26/1990, de 20 de desembre, de conformitat amb el que estableix la Disposició 
Adicional novena de la Llei 31/1991 de 30 de desembre i article 157 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.  
 
NOVÈ.- El personal nomenat per desenvolupar interinament places de la plantilla 
municipal de funcionaris, percebran el 100 per 100 de les retribucions bàsiques, 
exclosos triennis corresponents al grup que ocupin vacant i el 100 per 100 de les 
retribuicons complementàries que corresponguin al lloc de treball que desenvolupin, 
o les que, per aquest supòsit, es fixin en la Llei de Pressupostos Generals de l'EStat 
pel 1994, o en altra norma legal reguladora de la mateixa.  
 
DESÈ.- Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament ocupin 
amb caràcter accidental, habilitat o comissió de servei, llocs de treball, encara que 
no correspongui al seu Cos, Grup o Classe, percebran per analogia les retribucions 
que corresponguin al lloc de treball ocupat, o el règim que, en altre cas, resulti de la 
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 1994, o en altra norma legal reguladora 
de la mateixa. Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei o altres 
diferents de la vacant, de funcionaris d'habilitació nacional o de Caps de Servei, per 
periodes de més de 10 dies i en virtut de nomenament o habilitació donarien dret al 



que ocupi el lloc de treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques del lloc de treball substituit i les del que 
correspongui al funcionari substitut.  
 
ONZÈ.- La quantia de les indemnitzacions per raó del servei, serà la fixada pels 
acords Primer i Segon i Annex de la Resolució de 22 de març de 1993, de les 
Subsecretaries d'Economia i Hisenda i per les Administracions Públiques. La 
classificació del personal en els diferents grups previstios en l'esmentada disposició, 
serà la que figura en l'Annex núm. 3. Tanmateix, s'aplicaran les quantitats que 
puguin fixar-se legalment per revisió de les actualment vigents, d'acord amb el que 
disposa la Disposició Final Quarta del Reial Decret 236/1988 de 4 de març. 
 
DOTZÈ.- Les retribucions mensuals del personal laboral i eventual seran a partir de 
l'1 de gener de 1994, les que pels diferents conceptes es detallen a l'annex núm. 4 
d'aquest dictamen, amb dret a dues pagues extres els mesos de juny i desembre 
respectivament, de l'import d'una mensualitat cadascun d'ells en la porporció que en 
el seu cas correspongui. L'import dels triennis serà igual al que perceb el personal 
funcionari de categoria equivalent. 
 
TRETZÈ.- A més a més del que resulta de les retribucions a que fa referència 
l'apartat anterior, el personal laboral de l'Ajuntament en servei a 31 de desembre de 
1992 i continuant actualment en el mateix, tindrà dret a percebre, amb caràcter de 
diferències en el complement específic d'anys anteriors la quantitat de 33.280 
pessetes que seran pagades en el mes següent al que resulti definitivament aprovat 
el pressupost pel 1994. 
 
CATORZÈ.- La percepció del plus de nocturnitat pel personal de l'estació de Bús 
establert per acord del Ple de la Corporació de 18 de juny de 1990, es regirà durant 
l'any 1994, per les normes contingudes el susdit acord. El preu/hora restarà fixat en 
136 pessetes.  
 
QUINZÈ.- Aprovar el projecte de sistema retributiu del personal laboral d'aquest 
Ajuntament que suposa l'assimilació de concpetes al vigent catàleg pel personal 
funcionari i que figura com Annex número 5 a aquest dictamen.  
 
SETZÈ.- Facultar a l'Alcaldia per a la signatura dels convenis, pactes, sol.licituds 
d'autorització administrativa i en general els documents públics o privats que puguin 
ser necessaris, així com realitzar els tràmits adients fins la legal aplicació del 
projecte de retribucions del personal laboral, a que fa referència l'acord anterior". 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que avui porten aquest catàleg de llocs de 
treball, que consideren que és un treball tècnic i acurat que fa una valoració 
exhaustiva dels llocs de treball i creuen que redueix unes deficiències que hi havia 
alhora de valoracions en el temps dels llocs de treball, que permet incorporar 
possibles negociacions futures de conveni, incorporar els augments sense haver de 
distorsionar el valor punt, la qual cosa era un element conflictiu que dintre les 
mateixes categories no hi podia haver una estabilitat del valor punt, estableixen una 
valoració del complement específic, aixecant-lo i absorbint el dret personal a través 
d'incrementar complements específics, sense que això representi una desregulació 



de la valoració dels llocs de treball. Creuen que aquest catàleg manté una estabilitat 
en les diferents responsabilitats de l'ajuntament, que hi ha un complement específic 
valorat degudament pels diferents caps de servei que han avaluat els llocs de treball 
i han donat una puntuació que creuen que és equilibrada, mantenint el valor del 
punt. És evident que amb totes aquestes valoracions creuen que porten a aprovació 
d'aquest Ple un catàleg que pot ser estable en el temps. Han incorporat el tema del 
dret personal que és per recullir diferents valoracions que al llarg del temps s'havien 
anat fent de les persones en el lloc de treball. Per tal d'alliberar aquesta qüestió han 
consolidat aquest dret personal a aquelles persones que al llarg de la seva ascensió 
a llocs de responsabilitat de l'ajuntament anirà amb la seva nòmina. Creuen que 
amb això aporten una solució a uns problemes que hi havia en el catàleg d'aquest 
ajuntament, amb una definició molt concreta també dels complements específics i 
tenen una eina amb la qual el mateix personal podrà avaluar la seva feina i saber 
com se li valora el seu lloc de treball.  
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i demana al Sr. Oms quina relació té el catàleg que 
avui es presenta i l'estudi que s'havia realitzat ja fa un cert temps i que estava 
vinculat a un compromís de l'equip de CiU quan va entrar a governar a l'ajuntament, 
en el sentit que es reelaboraria el catàleg i que en tot aquest tema intervendria el 
Comitè de Personal. També demana on és l'informe del Comitè en aquest catàleg 
actual, perquè els sembla que no hi hagut pràcticament intervenció i, en tot cas, es 
valorarà un cop aprovat. 
 
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i manifesta que quan van rebre aquest catàleg de 
llocs de treball, van pensar que s'abstindrien en la votació. El catàleg és un tema 
sempre complexe, difícilment objectivable al 100 per 100 i, per tant, sempre hi 
queden alguns elements subjectius de valoració que són una mica difícils. Anant-ho 
estudiant més a fons, han trobat elements més contradictoris i perillosos que els que 
veien en una primera lectura. Com deia el Sr. Perramon, el primer catàleg que es va 
fer en aquest ajuntament, va ser aprovat per un govern diferent del que hi ha ara, 
amb els conflictes normals que comporta sempre l'aprovació d'un catàleg de llocs de 
treball. En el moment en què es va portar a aprovació, en aquella segona legislatura 
democràtica, el representant de CiU, apart de dir que votaria que no i criticar el 
catàleg, va agafar un solemne compromís davant d'una Sala plena de treballadors 
de l'ajuntament dient que el primer que farien quan guanyessin les eleccions seria 
canviar el catèleg de llocs de treball i que ho farien amb l'acord dels treballadors. 
Des d'aquell dia han passat més de sis anys, gairebé 7, es segueixen trobant amb 
un catàleg que no està negociat, segueixen tenint un catàleg en el qual encara hi ha 
més contradiccions que en l'anterior. Hi ha un incompliment, però no és ell qui per 
recordar-ho excessivament ni per exigir el seu compliment, en tot cas, són els 
afectats els qui ho han de fer. A més, entremig en aquest temps, es van fer uns 
estudis, no sap si s'han arribat a pagar o no, però la sensació que té és que aquests 
estudis que va fer una empresa externa estan al calaix, no s'han fet servir i no s'han 
tingut en compte. Ell no els ha vist i, per tant, no els pot valorar, però té la impressió 
que ha estat un treball força inútil. En qualsevol cas, més enllà d'aquests elements 
històrics, però que creu que convé recordar-los, si entren en l'anàlisi de l'acord que 
avui els porta aquí, observen, en primer lloc, que hi ha tres informes, un de 
Secretaria, un d'Intervenció i un del Comitè de Personal, tal com és preceptiu, i en 
tots ells hi troben elements que els sembla que tenen, com a mínim, una certa 



gravetat. En primer lloc, en l'informe de Secretaria, hi ha una part de l'informe que 
també s'esmenta en l'informe d'Intervenció i en el del Comitè, i és la què es refereix 
al personal laboral. Tal com entén el Sr. Marsal, diu que aproven una cosa que no 
es pot aplicar, és a dir, que el que aproven queda condicionat al compliment dels 
tràmits legals pertinents que, bàsicament, serien el compliment d'alguns articles de 
l'Estatut dels Treballadors; però diu l'informe que queden condicionades o 
supeditades amb caràcter suspensiu, o sigui, que tota una part, és a dir un 50% del 
que avui aproven no és aplicable. Si no és aplicable perquè no s'han seguit els 
aspectes legals marcats per la Llei, no val la pena que ho aprovin; potser podien 
haver esperat a portar-ho tot d'aquí uns dies quan estigués correcta. 
En segon lloc, en l'informe de Secretaria i fent referència ja cap a l'informe 
d'Intervenció, assenyala un segon aspecte de possible il.legalitat cap a l'acord que 
estan aprovant, en quant que no compleix la normativa de la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 1994. En l'informe d'Intervenció, que està fet abans 
que hi hagués l'aprovació definitiva del Pressupostos de l'Estat, indica cautelarment 
que això seria així si s'aprovessin els pressupostos en la situació que estaven en 
aquells moments. Ara ja s'ha aprovat la LLei i, per tant, això ja és llei i tant en 
l'informe d'Intervenció com en el de Secretaria queda ben clar que no es compleix la 
legalitat fixada pels Pressupostos Generals de l'Estat. Podria haver-hi hagut, com 
l'any passat, el dubte de la validesa constitucional d'aquest article dels 
Pressupostos, però precisament aquesta setmana passada va sortir la Sentència del 
Tribunal Constitucional dient que era plenament Constitucional l'article dels 
Pressupostos que fixava limitacions als temes de salaris del personal de 
l'Administració Local i de l'Administració Autonòmica. Per tant, també en aquests 
moments no en tenen cap dubte, però a més amb la seva intervenció, el Sr. Oms 
s'ha reafirmat en mantenir aquesta il.legalitat, quan ha dit que el que avui es 
presenta permetrà incorporar els augments que hi hagi. El que està clar és que 
jurídicament estan aprovant un dictamen que té elements clars d'il.legalitat i que, al 
mateix temps, un 50% no es pot aplicar fins que es compleixin un seguit de tràmits 
que suposen, bàsicament els acords de la negociació amb els treballadors. 
El Sr. Marsal continua dient que això el porta a un tercer informe que ha fet el 
Comitè de Personal. Evidentment, aquest és un informe, no de caràcter jurídic, que 
té algunes coses d'interès. En un tema que el Consistori fa 6 anys i escaig que està 
negociant amb el personal d'acord amb el compromís que van prendre, resulta que 
el Comitè diu que se'ls va lliurar la documentació el 22 de desembre. El Comitè 
assenyala un seguit d'elements en els quals no hi ha acord, bàsicament que no hi ha 
hagut negociació.  
Fent un breu estudi del catàleg, el Sr. Marsal manifesta que hi ha uns aspectes que 
estan fixats per llei, com és el sou base i el nivell de complement de destinació. Per 
tant, bàsicament, allà on s'introdueixen els temes que són negociables i que són 
valorables és en el complement específic. S'estableix un complement específic que 
segueix la mateixa estructura que hi havia fins ara amb una novetat, que per escrit 
s'especifica més  clarament els conceptes que es tenen en compte dins de cada 
concepte per donar-hi una puntuació. Però la veritat és que potser seria millor que 
no s'hagués fet, perquè aleshores això permet observar amb una mirada ràpida, que 
s'estableixen puntuacions que no corresponen a l'annex núm. 6 i, per exemple, es 
fixa que en el concepte de responsabilitat, les prefectures de servei tindran 1,5 o 2 
punts, i aquí apareix una prefectura de servei que té 1 punt. Al mateix temps, en les 
prefectures de secció s'estableix que tindran 1, 1,25, o 1,5 punts, i apareix una plaça 



qualificada en 0,5. Això només mirant la primera pàgina. Ja es veu que hi ha uns 
propis errors en el tema de la responsabilitat. 
Pel que fa al tema de l'especial dedicació, hi ha elements molt discutibles, com per 
exemple que de les 5 prefectures de servei n'hi hagi 4 que tingui el nivell 1,95 i que, 
en canvi, només n'hi hagi 1 que tingui el nivell 2,60. Tots estaran d'acord que una de 
les àrees que té més feina i més especial dedicació és segurament Urbanisme, i 
resulta que la que té una màxima puntuació d'especial dedicació no és la 
d'Urbanisme, sinó que és una altra que potser també l'ha de tenir però no sembla 
molt comprensible que Urbanisme no tingui el nivell més alt. Això sempré és 
subjectiu i discutible, però ho assenyala com un element. Una altra cosa més greu 
que troba en la puntuació és el tema que fixa la incompatibilitat i l'equip de govern 
defineix clarament tres nivells d'incompatiblitat, el nivell 0 que vol dir que no n'hi ha 
cap, el nivell 1 que vol dir la prohibició absoluta de qualsevol activitat privada llevat 
de les que la Llei autoritza, i en aquest cas es dóna 1 punt, i en el nivell 2 que fa 
referència a la restricció de les activitats privades en aquelles desevolupades fora 
del terme municipal, etc. i en aquest cas es dóna 0,5 punts. Per tant, el que no té 
cap incompatibilitat té 0 punts. La funció d'incompatibilitats no vé determinada per 
interpretacions o voluntats polítiques, sinó per la pròpia feina que es fa, i es fixa la 
incompatibilitat d'un treballador de l'Administració Pública perquè no pugui fer cap 
tipus de feina que pugui interferir amb el que és la seva responsabilitat 
administrativa. Evidentment hi ha alguns casos en els què això pot ser més difícil de 
fixar, però en d'altres és clar. Un arquitecte que sigui funcionari d'un ajuntament, 
qualsevol feina que estigui fent dins del municipi és un tema que, almenys en un 
99% dels casos, necessitarà un permís que passarà pel seu departament i que 
potser haurà d'informar ell mateix. El màxim grau d'incompatibilitat és evident que 
hauria de fixar-se amb qui és el Cap dels Serveis d'Urbanisme i en el catàleg surt 
que té grau d'incompatibilitat 0. Per tant, vol dir que el Cap de serveis d'Urbanisme 
de l'ajuntament pot fer el què vulgui com enginyer dins de la ciutat de Manresa. Això 
els sembla una contradicció extrema i només per aquest element, aquest catàleg ja 
seria especialment discutible i criticable des d'un punt de vista ètic i des d'un punt de 
vista legal. Hi hauria més coses a assenyalar, però no volen entrar en detall, i creuen 
que aquesta última és molt forta i per això hi posen especial incidència, i no és l'únic 
cas, sinó que n'hi ha algun altre en què es dóna el mateix.  
Més enllà d'aquestes puntuacions, continua dient el Sr. Marsal que s'incorpora un 
altre tema, la legalitat del qual també planteja dubtes, tot i que no si posarien forts, i 
és el tema dels drets personals. Precisament un dels temes que va fixar la Llei de 
modificació de la Funció Pública és que es fixaven els conceptes i només es podien 
fer servir aquells conceptes com elements retributius i, per tant, desapareixen amb 
caràcter general el que eren els complements personals. Ara l'equip de govern fa un 
nou catàleg a partir del que tenia abans, però segurament d'acord amb certs 
compromisos personals que tenia amb algun dels funcionaris si sortia o no sortia, i 
s'han trobat en què hi ha hagut casos que cobrava més abans que no ara ocupant el 
mateix lloc, en tot cas el que s'introdueix és el dret personal, que no és absorbible i 
que no queda incorporat amb el lloc. Els sembla que aquesta tècnica havia estat una 
de les més perjudicials i més complicades per l'Administració d'aquest país i que és 
molt dolent tornar-la a incorporar, més enllà fins i tot de la legalitat o no d'incorporar 
aquest tema. 
Queda un altre element que l'equip de govern segueix sense utilitzar a fons i que és 
el tema que permetria una major gestió empresarial de la funció pública, és el tema 



dels complements de productivitat, que és aquell que permet fer programes, 
incentivar, aconseguir objectius  i el grup de CiU segueix només en els dos casos 
que ja hi eren, el de la Guàrdia Urbana i el dels Recaptadors. Comprenen la dificultat 
que hi ha en aquest tema, però amb 6 anys i escaig creu que no estan fent servir el 
que seria el principal instrument de política de gestió de personal i d'objectius i de 
millora de l'Administració. 
Per tots aquets elements, pels informes que hi ha i per tot el que han comentat 
específicament d'alguns casos o més generals de la filosofia del catàleg, no podan 
votar afirmativament aquesta proposta i ni tan sols es poden abstenir, sinó que el vot 
del GMS serà negatiu. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que està amplament negociat, però les 
negociacions que es fan no sempre estan amb  l'acord de la part negociadora. És 
evident que a vegades hi ha esperit de negociació i s'incorporen algunes coses que 
han estat motiu de negociació, però al final no hi pot haver un acord total amb les 
dues parts que negocien. Hi ha hagut debat, però les circumstàncies fan que no es 
puguin atendre totes les reivindicacions que hi pugui haver. És evident que hi ha 
hagut un estudi que ha servit a l'equip de govern per avaluar i per orientar el tema 
però al final la responsabilitat ha estat de l'ajuntament i dels seus responsables que 
han dictaminat tota una sèrie de qüestions que són inherents al personal. Pel que fa 
al personal laboral, era necessari aprovar-ho aquest any per poder tenir les partides 
creades i l'equip de govern era molt conscient que no el podien aprovar, sinó que 
l'estan aprovant d'una forma provisional i d'aquesta manera inicien un debat amb el 
comitè, que arribaran a un acord o no, però era necessari tenir-lo aprovat inicialment 
per tal de tenir una eina que cas que l'any que ve arribin a uns acords el pugui tirar 
endavant. Quant al tema de la LLei de Pressupostos, el Sr. Oms diu que l'equip de 
govern havia de regularitzar aquest any tot un seguit de qüestions perquè l'any que 
ve no poden incorporar cap tipus de creixement i, per tant, s'havien de fer unes 
regularitzacions aquest any per tal de donar una estabilitat al tema del catàleg i 
poder afrontar un tipus de negociacions, però que estaran destinades al que 
decideixei la Llei de Pressupostos del 95. És evident que això permet a l'equip de 
govern incorporar unes petites variacions aquest any que ve. Pel que fa al lliurament 
de documentació al Comitè, el Sr. Oms diu que van lliurar-li el mes de setembre el 
catàleg de funcionaris i el mes de desembre el de laborals. Primer volien tenir resolt 
el de funcionaris per tenir els criteris clars, això no va ser possible per diferents 
circumstàncies, perquè en el Comitè hi ha haver un seguit de dificultats per lliurar-
los-hi l'estudi i l'equip de govern poder assimilar els funcionaris amb els laborals, la 
qual cosa no els havia estat possible, però eren conscients que havien de presentar 
a aprovació aquest tema per tal de poder-hi incorporar unes petites modificacions 
que havien pactat pel 93 en el conveni. 
Vol que quedi clar que el Comitè pot dir que la documentació que afecta al personal 
laboral se'ls va donar en pocs dies, però en el tema de laborals, per llei, queda 
oberta la negociació, perquè la llei diu que ha d'haver-hi l'acord o de l'autoritat 
competent que és el Ministeri de Treball, o bé del Comitè, i l'equip de govern 
prefereix resoldre aquest tema a través del Comitè, i és evident que tenen un temps 
de negociació per possibles modificacions, però el marc ja el tenen establert, i tenen 
consignada una petita quantitat, un pacte previ que hi havia amb el Comitè. 
Pel que fa al complement específic, el Sr. Oms manifesta que és cert que hi ha 
algunes variacions, però hi ha vacants, i aquest és un tema d'ordinador, i 



l'ajuntament ha anat a resoldre les que estaven cobertes, no les que estaven 
vacants i és possible que hi hagi alguns errors d'aquest tipus. 
Pel que fa a les incompatibilitats, el Sr. Oms diu que han tingut en compte que hi ha 
funcionaris en aquest ajuntament que estan en comissió de serveis i que és 
perfectament compatible, i també han tingut en compte que la Llei assenyala les 
incompatiblitats; aleshores l'ajuntament ha de valorar les persones que estan a 
l'ajuntament i pagar la seva incompatibilitat, però això no eximeix del que dicta la llei 
en funció de la dedicació o no dedicació a l'ajuntament. Per això, han posat punt 0 a 
la gent que està en comissió de serveis a altres ajuntaments. 
Finalment, el Sr. Oms diu que l'equip de govern creu que aquest és un catàleg 
adequat, que creuen que s'hi pot treballar i, pel que fa al dret personal, manifesta 
que  és l'única forma d'evitar el desgabell que hi havia, ja que s'havien d'absorbir  les 
diferències de conveni, i es trobaven que gent d'un mateix grup tenien un preu punt 
totalment diferent, i això feia impossible valorar les persones d'una forma adequada, 
perquè hi havia diferències de punt en funció del preu punt, i el número de punts no 
podia ser corresponent per valoració de llocs de treball. D'alguna forma aquest dret 
personal s'havia de mantenir per tal de no veure minvades les seves remuneracions, 
però creuen que la regulació i la sistematització en aquest moment els permetrà 
avaluar molt més. Una altra cosa serà el  que es cregui que hi hagi d'haver 
d'augments o no augments i de retribucions en el comitè, però aquest és un tema 
que l'equip de govern està administrant un pressupost molt restrictiu amb lleis 
aprovades a Madrid i és evident que s'han d'adequar, però això no és obstacle 
perquè l'equip de govern pugui racionalitzar per anar valorant els llocs de treball en 
un futur. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que la impressió que tenen de la política 
de personal en el període del mandat del Sr. Sanclimens  és que, almenys en els 
primers anys, pràcticament no es va entrar en el tema, llevat d'alguns serveis 
específics, es va passar de puntetes, intentant donar unes compensacions 
econòmiques que permetessin tenir el personal amb una mínima satisfacció. Entén 
que tot el tema de la política de personal és molt difícil, però és una qüestió en la 
què s'ha d'entrar quan es governa. I més en aquests moments, en què hi ha una 
situació en què es pot dedicar poc diner a la inversió i en canvi hi ha una dotació de 
personal important, és doncs un dels aspectes on hi ha una de les feines més 
importants a l'ajuntament. Arrel de les explicacions del Sr. Oms i de les observacions 
que ha anat fent el Sr. Marsal, tenen la impressió que es troben davant d'un 
document que té una provisionalitat evident, per una banda incomplert i, per l'altra, 
no és podrà aplicar. Referent a algunes observacions sobre les incompatibilitats, el 
Sr. Perramon manifesta que haurien de ser diferents de tal com es plantegen en el 
catàleg, per tant, la seva posició a la vista de tot això, serà de vot negatiu. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la política de personal de l'equip de govern ha estat 
extraordinària. Diu al Sr. Perramon que si hagués vist l'any 87 com estava una bona 
part del personal d'aquesta casa i com el van resituar, entendria perquè se senten 
orgullosos de la política de personal portada i el convida a repasar-lo el dia que 
vulgui, fent-li saber que tots els convenis han estats firmats amb consens i sense 
cap problemàtica. Ara bé, estan en un moment d'un tema d'una aprovació d'uns 
catàlegs de llocs de treball, no és fàcil i estan en un procés que espera que com 
sempre s'acabi, no en consens, però si amb aprovació de part, degut a les 



circumstàncies. Insisteix en què convida al Sr. Perramon a comprovar aquesta 
política de personal, que no és exemplar perquè no hi ha res exemplar a la vida, 
però evidentment se'n senten suficientment satisfets.  
 
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i diu que farà algunes consideracions a les contestes 
que el Sr. Oms ha donat en alguns dels aspectes que li han plantejat. Tots saben 
que una negociació és difícil, que no s'arriba sempre a un acord total i satisfactori al 
cent per cent ho saben, però creu que el Sr. Oms no s'ha llegit l'informe del Comitè 
de Personal, perquè sinó no diria aquestes coses. El mateix Comitè diu "el gran 
problema del catàleg de llocs de treball que es proposa aprovar és el fet d'haver 
estat imposat, sense haver pogut negociar-lo". A més, els títols dels apartats quan 
valoren el contingut, un dels títols és "la iracionalitat del nou catàleg" i l'altre és 
"l'incompliment dels pactes amb el Comitè". Si això és el fruit de les llargues 
negociacions i les llargues reunions i 6 anys d'estar governant, doncs han 
aconseguit un bon resultat. Pel que fa al tema de portar el personal laboral ara per 
tenir les partides creades, el Sr. Marsal diu que en el pressupost van aprovar unes 
partides i van aprovar un annex en què hi ha tot el personal sou per sou, per tant, no 
feia falta portar-ho avui. Seria millor portar-ho avui si hi ha acord, sinó fins i tot pot 
ser millor que no estigui aprovat. Quant al tema de la Llei de Pressupostos, li diu que 
es llegeixi els informes de Secretaria i d'Intervenció i veurà el què diuen. Referent al 
complement específic, manifesta que el Sr. Oms ha dit que era un tema d'ordinador, 
després d'haver començat la intervenció dient que aquest catàleg era fruit d'un 
treball tècnic acurat, i llavors resulta que hi ha errors culpa de l'ordinador. En el tema 
de la incompatibilitat el Sr. Marsal entén l'explicació donada pel Sr. Oms, en el sentit 
de dir que com que hi ha funcionaris en comissió de serveis a una altra 
administració no se'ls pot posar la incompatibilitat, fins aquí ho entendria; però la 
conseqüènica lògica d'això seria que aquesta persona com que es dedica també a 
una altra administració pot tenir una dedicació menys intensa en aquest ajuntament 
i, per tant, s'hauria de catalogar l'aspecte d'especial dedicació menor que en altres 
que no estan en comissió de serveis a altres administracions. Però resulta que 
aquesta té la mateixa especial dedicació que els altres que no tenen comissió de 
serveis en cap altra administració. Per tant, si val l'explicació per la incompatibilitat, 
on s'ha equivocat l'equip de govern és en l'especial dedicació o sinó, encara seria 
pitjor, seria dir que l'equip de govern està negant-li a  
una persona els seus drets per tenir pràcticament una incompatibilitat. Li diu al Sr. 
Oms que aquest no és problema, i que ell ho sap bé. En qualsevol cas, no és interés 
del GMS discutir temes concrets i determinats, només han volgut parlar-ne com a 
mostra de contradiccions importants i de fons que hi ha en aquest catàleg. No els ha 
clarificat res el Sr. Oms, sinó que algunes coses les ha acabat de complicar, els ha 
donat més arguments i els ha convençut més perquè el vot sigui negatiu. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que no entrarà en detall, però que el Sr. Marsal durant 
el seu mandat, també ha tingut informes del Comitè similars a aquest. Pel que fa a 
l'especial dedicació, el Sr. Oms diu que és un tema que es mesura per les hores de 
dedicació, i li pot garantir que aquesta persona a què ha fet esment el Sr. Marsal, 
dedica les hores d'una forma llarga a l'ajuntament; si després ell té capacitat de 
treball i vol dedicar hores a altres llocs, l'ajuntament no li ho pot prohibir i, 
possiblement, fa un bé a aquestes institucions, però les hores que l'hi posa l'equip 
de govern, li assegura que les hi dedica, per tant, el tema de l'especial dedicació és 



un tema d'hores, el nivell 1 són 30 hores, el nivell 2 són de 20 a 22, el nivell 3 són de 
15 a 18 i el nivell 4, són de 6 a 8 hores. I li assegura que aquestes persones 
aquestes hores les fan aquí. 
 
 Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) 9 vots negatius 
(7 GMS i 2 ENM) i 1 abstenció (GMP) i, per tant, es declara acordat: 
 
 
PRIMER.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari de carrera d'aquest 
Ajuntament, seran, a partir de 1r. de gener de 1994, les que es fixin a la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat pel susdit any o en altra norma legal reguladora de 
la mateixa.  
 
SEGON.- De conformitat amb el criteri establert a l'acord tercer dels relatius a 
retribucions del personal funcionari d'aquest Ajuntament, adoptat en sessió del Ple 
de la Corporació del dia 29 d'abril de 1981, els triennis acreditats pel personal 
funcionari amb anterioritat al 1r. de juliol de 1973, es computaran conforme al grup 
que actualment correspongui al coeficient llavors assignat al funcionari. Pels 
acreditats amb posterioritat, s'estarà al que disposa l'article 155 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprovà el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, i es percebrà, per tant, en la quantia 
corresponent al Cos, Escala o Plaça en la qual van prestar els serveis que van 
originar cadascun d'ells. 
 
TERCER.- Ú.-La percepció del Complement de Destinació pels funcionaris d'aquest 
Ajuntament es realitzarà en base als nivells que pels diferents llocs de treball es 
fixen en el catàleg de llocs de treball que s'inclou com Annex núm 1. 
 
Dos.- Amb efectes de l'1 de gener de 1994, seran d'aplicació les quanties que pels 
diferents nivells de complement de destinació, es fixin en el Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat pel 1994, o en altra norma legal reguladora de la mateixa.  
 
Tres.- Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d'acord amb el que 
es disposa en els dos apartats anteriors, els funcionaris nomenats legalment per a la 
corresponent plaça o adscrits als diferents llocs de treball, a que fa referència 
l'apartat U. anterior.  
 
QUART.- Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d'aplicació del Complement 
Específic que s'inclou com Annex n.1 al present Dictamen, així com les quanties que 
per cadscun dels llocs detallats es fixen en el propi catàleg, que s'aplicaran amb 
efectes de 1r. de gener de 1994. La quantia que figura com a complement específic 
assignat, és la que resulta esencialment, d'aplicar a la puntuació atribuïda al lloc de 
treball, el valor del punt que es fixa en el propi Annex núm. 1, ateses que han estat 
en la determinació de la susdita puntuació, les circumstàncies previstes en l'art. 4t.1 
del R.D. 861/1986, de 25 d'abril, amb aplicació de les normes contingudes a l'Annex 
número 6 al present dictamen. La puntuació atribuïda en els corresponents llocs de 
llocs per "Dedicació" i "Incomptabilitat" i, per tant, la quantia de complement específic 
conseqüència de la mateixa, estarà condicionada al compliment de les condicions 
adients que es fixin per l'Alcaldia. L'incompliment de tals condicions, determinarà la 



suspensió inmediata en la percepció de la part corresponent de complement 
específic. Tanmateix, en alguns supòsits s'inclou una quantia en qualitat de dret 
personal, en concepte de diferència entre el complement específic a que tenia dret 
el funcionari que ocupa el respectiu lloc de treball i el que li correspondrà per 
l'aplicació del sistema de puntuació i quantia del punt que amb criteris de 
racionalització s'introdueix en el nou catàleg. En conseqüència aquest dret personal 
deixarà de percebres i restarà suprimit del catàleg en deixar de desenvolupar el 
respectiu lloc de treball el seu actual titular. La quantia per complement específic que 
correspongui, la percebran els respectius funcionaris per dotzavas parts, llevat la 
quantitat de 89.710 ptes. que es percebrà per meitat en els mesos de juny i 
desembre, reduïda, en el seu cas, en la part proporcional del temps computable de 
servei durant el corresponent semestre natural. Quan la quantia del complement 
específic fixat a un lloc de treball sigui inferior a 89.710 pessetes, percebrà a l'any 
1994, dita quantitat de 89.710 ptes. per meitat en els mesos de juny i desembre 
sense perjudici en el seu cas, del prorrateig per temps computable de servei a que 
fa referència el paràgraf anterior.  
 
CINQUÈ.- A més a més de les quantitats que resulten dels apartats anteriors, el 
personal funcionari de l'Ajuntament en servei al 31 de desembre de 1992 i 
continuant actualment en el mateix, tindrà dret a percebre, amb caràcter de 
diferències en el complement específic d'anys anteriors la quantitat de 33.280 
pessetes que seran pagades en el mes següent al que resulti definitivament aprovat 
el pressupost pel 1994. 
 
SISÈ.- Aprovar els criteris d'assignació d'incentiu de productivitat al personal del 
programa o àrees que figuren en l'annex n. 2 del present Dictamen, d'aplicació a 
partir de 1r. de gener de 1994, i sense perjudici, d'ulterior aprovació d'altres 
programes durant l'any 1994. D'acord amb el que preveu l'article 5è.6 del Reial 
Decret 861/1986, de 25 d'abril, l'assignació individual del complement de 
productivitat correspondrà a l'Alcaldia, que ho farà, a proposta del responsable 
administratiu de l'àrea o programa corresponent, amb estricta aplicació dels criteris a 
que fa referència el paràgraf anterior.  
 
SETÈ.- Correspon a l'Alcaldia, la distribució de Gratificacions per Serveis Especials i 
Extraordinaris, dintre del límit de la quantitat global que per aquesta finalitat figura en 
el Pressupost pel 1994, a proposta del Cap de Serveis o Servei corresponent i 
informe exclusivament de la Comissió d'Organització i Funcionament o, en altra cas, 
a inciativa de la pròpia Alcaldia, sense altre requisit.  
 
VUITÈ.-  Les prestacions familiars per fill a càrrec, es regiran pel que disposa la Llei 
26/1990, de 20 de desembre, de conformitat amb el que estableix la Disposició 
Adicional novena de la Llei 31/1991 de 30 de desembre i article 157 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.  
 
NOVÈ.- El personal nomenat per desenvolupar interinament places de la plantilla 
municipal de funcionaris, percebran el 100 per 100 de les retribucions bàsiques, 
exclosos triennis corresponents al grup que ocupin vacant i el 100 per 100 de les 
retribuicons complementàries que corresponguin al lloc de treball que desenvolupin, 



o les que, per aquest supòsit, es fixin en la Llei de Pressupostos Generals de l'EStat 
pel 1994, o en altra norma legal reguladora de la mateixa.  
 
DESÈ.- Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament ocupin 
amb caràcter accidental, habilitat o comissió de servei, llocs de treball, encara que 
no correspongui al seu Cos, Grup o Classe, percebran per analogia les retribuicons 
que corresponguin al lloc de treball ocupat, o el règim que, en altre cas, resulti de la 
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 1994, o en altra norma legal reguladora 
de la mateixa. Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei o altres 
diferents de la vacant, de funcionaris d'habilitació nacional o de Caps de Servei, per 
periodes de més de 10 dies i en virtut de nomenament o habilitació donarien dret al 
que ocupi el lloc de treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques del lloc de treball substituit i les del que 
correspongui al funcionari substitut.  
 
ONZÈ.- La quantia de les indemnitzacions per raó del servei, serà la fixada pels 
acords Primer i Segon i Annex de la Resolució de 22 de març de 1993, de les 
Subsecretaries d'Economia i Hisenda i per les Administracions Públiques. La 
classificació del personal en els diferents grups previstios en l'esmentada disposició, 
serà la que figura en l'Annex núm. 3. Tanmateix, s'aplicaran les quantitats que 
puguin fixar-se legalment per revisió de les actualment vigents, d'acord amb el que 
disposa a la Disposició Final Quarta del Reial Decret 236/1988 de 4 de març. 
 
DOTZÈ.- Les retribucions mensuals del personal laboral i eventual seran a partir de 
l'1 de gener de 1994, les que pels diferents conceptes es detallen a l'annex núm. 4 
d'aquest dictamen, amb dret a dues pagues extres els mesos de juny i desembre 
respectivament, de l'import d'una mensualitat cadascun d'ells en la porporció que en 
el seu cas correspongui. L'import dels triennis serà igual al que perceb el personal 
funcionari de categoria equivalent. 
 
TRETZÈ.- A més a més del que resulta de les retribucions a que fa referència 
l'apartat anterior, el personal laboral de l'Ajuntament en servei a 31 de desembre de 
1992 i continuant actualment en el mateix, tindrà dret a percebre, amb caràcter de 
diferències en el complement específic d'anys anteriors la quantitat de 33.280 
pessetes que seran pagades en el mes següent al que resulti definitivament aprovat 
el pressupost pel 1994. 
 
CATORZÈ.- La percepció del plus de nocturnitat pel personal de l'estació de Bús 
establert per acord del Ple de la Corporació de 18 de juny de 1990, es regirà durant 
l'any 1994, per les normes contingudes el susdit acord. El preu/hora restarà fixat en 
136 pessetes.  
 
QUINZÈ.- Aprovar el projecte de sistema retributiu del personal laboral d'aquest 
Ajuntament que suposa l'assimilació de concpetes al vigent catàleg pel personal 
funcionari i que figura com Annex número 5 a aquest dictamen.  
 
SETZÈ.- Facultar a l'Alcaldia per a la signatura dels convenis, pactes, sol.licituds 
d'autorització administrativa i en general els documents públics o privats que puguin 



ser necessaris, així com realitzar els tràmits adients fins la legal aplicació del 
projecte de retribucions del personal laboral, a que fa referència l'acord anterior. 
 
3.2 REGIDORIA-DELEGADA D'INTERIOR 
 
3.2.1 CONVOCATÒRIA  I APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA PROVISIÓ DE 

DIFERENTS LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que aquesta Corporació va aprovar en sessió plenària del dia 15 de juny de 
1993, l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 1993, en la qual hi figuren inclosos llocs 
de treball assignats a funcionaris. 
 
Atès que pel que fa referència a proves selectives, bases de convocatòria, sistemes 
de selecció i programes, ha d'estar-se als articles 91, 100 i següents de la Llei 7/85 
de 2 d'abril, article 290 i següents de la Llei 8/87 de 15 d'abril del Parlament de 
Catalunya, articles 128, 129, 130 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 
d'abril, i a l'article 63 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Atès que, segons aquesta normativa, s'ha redactat la convocatòria de les proves 
selectives per a la provisió de llocs de treball assignats a funcionaris de l'Escala 
d'Administració Especial d'aquest Ajuntament. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Convocar proves selectives per a la provisió de llocs de treball assignats a 
funcionaris de l'Escala d'Administració Especial de la Plantilla de Personal d'aquest 
Ajuntament, conforme als articles 91, 100 i següents de la Llei 7/85 de 2 d'abril, 
article 290 i següents de la Llei 8/87 de 15 d'abril del Parlament de Catalunya, 
articles 128, 129, 130 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, i a 
l'article 63 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals: 
 
* 1 Escala d'Administració Especial.- Sots-Escala Tècnica.- Tècnic Superior-
Enginyer. 
 
* 2 Escala d'Administració Especial.- Sots-Escala de Serveis Especials.- Comeses 
Especials: 
     Programadors d'Informàtica. 
 
2n.- Aprovar les Bases per a les quals es regirà aquesta convocatòria." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que això és una qüestió de tràmit, ja que s'han 
d'aprovar les clàusules de selecció del personal. 
 



Sotmés l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 10 abstencions 
( 7 GMS, 2 ENM i 1 GMP). 
 
I havent tractat ja tots els assumptes de l'ordre del dia, el Sr. Alcalde desitja a tots els 
Regidors un bon acabament d'any i, sobretot, un feliç 1994, que sigui millor per tots 
els Regidors i les seves famílies i, evidentment, per tot els ciutadans de Manresa, i 
tot seguit aixeca la sessió, quan són les 14 h i 30 min, de tot el qual, com a Secretari 
certifico, i queda estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.......... i 
correlativament fins el ..................... 
 
 
L'Alcalde              El Secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


