Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19
de febrer de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran,
a l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 4 amb caràcter
ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Pere Oms i Pons
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra.Imma Torra i Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta Cortés
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
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Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min. del vespre, i
després de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre
del dia següents:
1.-

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc els dies 21 de desembre
de 1995, 15 i 26 de gener i 5 de febrer de 1996, les còpies de les quals s'han
distribuït juntament amb la convocatòria.
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es
considera i es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents, les
actes de les sessions dels dies 21 de desembre de 1995, 15 i 26 de gener, i 5 de
febrer de 1996, sense cap modificació.
2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS
ORGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN
CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS
NÚM. 2, 3, 4, 5 i 6 CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22
i 29 DE GENER i 5 de FEBRER de 1996,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES D'AQUESTES SESSIONS S'HA EFECTUAT
ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2
D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86,
DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i
actes de les sessions de la Comissió de Govern de dates 8, 15, 22 i 29 de gener
i 5 de febrer de 1996, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents
als portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de
control i fiscalització dels articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i dels
articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS
ORGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN
CONCRET, DELS DECRETS DE L´ALCALDE-
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PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE
L'ARTICLE 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I
DELS ARTICLES 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr.
Alcalde-President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en
els termes de l'art. 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104
del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA, DE DATA 10-1-96, SOBRE ACORDS
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN
L’EXERCICI
D’ACCIONS
JUDICIALS
I
ADMINISTRATIVES, DE L’1 D’OCTUBRE AL 31 DE
DESEMBRE DE 1995.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" En compliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió
plenària del dia 16 de desembre de 1987, sobre delegació en la Comissió de
Govern de la competència prevista als arts. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.2 l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
sobre exercici de les accions administratives i judicials, sempre que
l'Ajuntament sigui part demandada o denunciada, donant-ne compte posterior
al Ple, delegació que es va acordar mantenir per acord plenari del dia 7 de
juliol de 1995.
Aquesta Alcaldia-Presidència ha resolt donar compte al Ple dels acords
adoptats per la Comissió Municipal de Govern, sobre la matèria des de l'1
d'octubre fins el 31 de desembre de 1995:
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 2 D'OCTUBRE:
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, davant la sala del contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en relació als recursos contenciosoadministratius, interposats contra la desestimació pressumpta de les peticions
de reconeixement i abonament del concepte d'incompatibilitat efectuades pels
recurrents i que són els que es relacionen a continuació:
¡Error! Marcador no
definido.Núm.
contenciós

Núm. expedient

Nom del recurrent
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1.456/95-AR

4195A/BAP

Carmen Benito Solera

1.471/95-AR

4295A/BAP

Francisco Manuel Ruiz Aguilera

1.513/95-AR

4395A/BAP

Jose Carlos Lobato Javier

1.478/95-AR

4495A/BAP

Maria Ascensión Martínez Torrado

1.512/95-AR

4595A/BAP

Martín Angosto Carmona

1.510/95-AR

4695A/BAP

Manuel Carballar Granados

1.511/95-AR

4795A/BAP

Francisco Javier Ferrer Xarpell

1.515/95-AR

4895A/BAP

Carlos Arteaga Lozano

1.507/95-AR

4995A/BAP

Antonio Carbones Castilla

1.508/95-AR

5095A/BAP

Lluis Viñolas Grane

1.474/95-AR

5195A/BAP

Javier Martínez Hidalgo

1.472/95-AR

5295A/BAP

Edouard Guillem Trapero

1.505/95-AR

5395A/BAP

Manuel Castillo Velasco

1.477/95-AR

5495A/BAP

Jose Pla Marfa

1.479/95-AR

5595A/BAP

Jose Valls Figueredo

1.473/95-AR

5695A/BAP

Félix López Egea

1.451/95-AR

5795A/BAP

Jose Mata Simón

1.506/95-AR

5895A/BAP

Juan Álvarez Ruiz

1.504/95-AR

5995A/BAP

Tomás Vall Mateu

1.491/95-AR

6095A/BAP

Jordi César Serrano

1.475/95-AR

6195A/BAP

Leandro Tomé Torralba

1.476/95-AR

6295A/BAP

Jorge Martínez Vicens

"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número
1406/95 interposat per part de MASTER SET ASSESORS, S.L., contra la
resolució d'aquest Ajuntament de data 20-02-95, desestimatòria del recurs de
reposició interposat contra la taxa per concessió de llicència d'obertura
d'establiment, liquidació núm. 995-24.040 (expt. 3.075 E), davant la Secció
Primera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya".
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 9 D'OCTUBRE DE 1995:
"1r.- APROVAR LA COMPAREIXENÇA de l'Ajuntament de Manresa
davant de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació
interposat per CARMEN MIRALLES SERRATACÓ contra la Sentència
núm. 332 de data 2 de maig de 1995, que resolia desestimar el recurs
contenciós-administratiu número 432/93 interposat contra la resolució d'aquest
Ajuntament de data 04-01-93, que aprovà la liquidació núm. 992-110.705 per
un import de 3.638.000'-ptes, referent a l'execució subsidiària de la demolició
de l'immoble situat al c/ Arbonés, núm. 5 i xamfrà c/ Alfons XII, que havia
estat declarat en ruïna".
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 1995:
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"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número
1624/95 interposat per part de MERCANTIL GOLF SCHOOLS
CATALUNYA, S.L. contra la resolució d'aquesta Ajuntament, de data 15-0595, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la liquidació d'un
recàrrec del 50% sobre la taxa de concessió de llicència urbanística per a
construir l'escola de golf, davant la Secció Primera de la Sala del contenciósadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
COMISSIO DE GOVERN DEL 27 DE NOVEMBRE DE 1995:
"1r.- COMPARÈIXER davant el Jutjat de Primera Instància núm. 3 de
Manresa en el judici verbal assenyalat per al proper dia 13 de desembre de
1995 dins les Actuacions núm. 298/95, com a conseqüència de la demanda
formulada per la sra. EMILIANA GONZÁLEZ SÁNCHEZ contra aquest
Ajuntament pels danys ocasionats al seu vehicle el passat dia 8 de desembre
de 1994 quan es va enfonsar dins d'una rasa existent al carrer Sant Cristòfol".
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número
1367/95 interposat per part de l'AUTOSCOLA FONT, S.L., contra la
resolució d'aquest Ajuntament de data 07-07-95, expedient d'activitats núm.
23574E94 i expedient núm. ACC/013294, sobre la denegació de llicència
d'activitat en la zona de pràctiques d'autoscola en el local situat a la C-1.411,
pkm. 29.950 al 30.250, davant la Secció Tercera de la Sala del contenciósadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 4 DE DESEMBRE DE 1995:
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número
2253/95-AR interposat per part de la sra. Mª DEL CARME SORRIBES
PUBILL contra la resolució d'aquest Ajuntament de data 25-05-95, declarant
bé de domini públic el passatge "Sorribes", impedint l'expedició del certificat
sol.licitat per la recurrent, davant la Secció Cinquena de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT
D’ALCALDE-DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ,
DE
DATA 11-1-96, SOBRE NOMENAMENT AMB
CARÀCTER INTERÍ DE SUBSTITUCIÓ, DEL SR.
JAIME SOLER SERRA, COM A SUBALTERN, EN
SUBSTITUCIÓ DEL SR. RAMON PAZ COLLS.
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El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atés que el Sr. RAMON PAZ COLLS, que desenvolupa les funcions de
subaltern, adscrit a l'Area d'Acció Ciutadana, va presentar comunicat mèdic
d'incapacitat temporal amb efectes del dia 21 de novembre de 1995.
Atès que aquesta baixa es preveu que sigui llarga i és manifesta la necessitat
de la seva substitució donades les característiques del lloc de treball que ocupa
el Sr. Paz.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta vacant és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Atesa la proposta de nomenar amb caràcter de funcionari interí de substitució i
pel procediment de màxima urgència, al Sr. JAIME SOLER SERRA (CIF
39.329.982 M), fins que es reincorpori al servei el Sr. RAMON PAZ COLLS,
donat que reuneix els requisits necessaris per a exercir les funcions de
subaltern.
Vist el Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
Personal al Serveis de les Entitats Locals.
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Administració, en virtut de la delegació
conferida pel Sr. Alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOLC:
1r.- Nomenar amb caràcter interí de substitució, i pel procediment de màxima
urgència, al Sr. JAIME SOLER SERRA amb CIF 39.329.982 M), com a
subaltern, per tal de substituir al Sr. RAMON PAZ COLLS , que va presentar
comunicat mèdic d'incapacitat temporal amb efectes del dia 21 de novembre
de 1995, i que es preveu que sigui llarga.
El nomenat s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió i aquest
nomenament s'extinguirà de forma automàtica en la data en que es reincorpori
al servei actiu el titular del lloc de treball.
2.- Donar compte al Ple de la Corporació el present Decret i publicar el
present nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya."
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT
D’ALCALDE-DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ,
DE
DATA 16-1-96, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL, DEL SR. JOAN GARCIA
RUIZ, COM A CUINER DE LES ESCOLES PÚBLIQUES.
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El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Dolores Muñoz i
Ferrer, que exerceix tasques de Cuinera de les Escoles Públiques, es troba en
situació de baixa per incapatitat temporal des del dia d'ahir, i es preveu que
sigui per un periode llarg.
Vist l'informe-proposta emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció
Ciutadana, en el que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Muñoz
donades les característiques de la tasca que desenvolupa.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima
urgència al senyor Joan Garcia Ruiz, des del dia 18 de gener de 1996 i fins el
moment en que es reincorpori al servei la senyora Dolores Muñoz Ferrer,
donat que el senyor Garcia ja hi té experiència doncs ha estat realitzant la
substitució d'una altra cuinera de la mateixa escola.
Vist el que disposa l'art. 15 1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del RD
2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15,
que regula la contractació d'interinitat, així com el Decret 214/90 de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació
conferida pel Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOLC:
1r.- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxima urgència, al
senyor JOAN GARCIA I RUIZ (CIF 45.261.941-B), per a realitzar les
funcions de CUINER de les Escoles Públiques, amb una jornada de 37 hores
setmanals i pel periode comprès entre el dia 18 de gener de 1996 i fins que es
reincorpori al servei actiu la senyora Dolores Muñoz i Ferrer, titular del lloc de
treball, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per les
retribucions següents:
Sou mensual..................................................................................105.228,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu...........................................................105.228,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal .......................................................105.228.- PTA.
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Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que
corresponguin.
Aquestes retribucions es veuran incrementades amb els increments legals i els
derivats de l'aplicació del Conveni Col.lectiu aprovat per acord Plenari de data
26 d'octubre de 1995.
2n.- La contractació del senyor Garcia s'efectúa de conformitat amb el que
disposa l'art. 15 1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del RD 2546/94, de 29
de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que regula la
contractació d'interinitat, així com el Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.
3r.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya."
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDEPRESIDENT,
DE
DATA
22-1-96,
SOBRE
NOMENAMENT DEL SR. LLUÍS GRANERO I
VILARASAU COM A SECRETARI DE LA COMISSIÓ
MIXTA DE CIRCULACIÓ.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de gener de 1996 es va
acordar crear la Comissió Mixta de Circulació com a òrgan de participació
sectorial en la gestió municipal, amb la comesa d'estudiar, avaluar, informar i
emetre propostes, així com totes aquelles qüestions que el President de la
Comissió sotmeti a la seva consideració, en l'àmbit competencial de circulació
i via pública, a l'empara del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament
de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament.
Atès que segons el mateix acord, el secretari de la Comissió esmentada ho serà
un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense vot.
Atès que el sr. LLUIS GRANERO i VILARASAU està adscrit als Serveis de
Seguretat Ciutadana, amb el càrrec de Cap del Servei.
És per això que, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides, en
especial per l'article 51.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i tota la legislació concordant, HE RESOLT:
NOMENAR el sr. LLUIS GRANERO i VILARASAU, funcionari d'aquest
ajuntament en el lloc de treball de Cap del Servei de Seguretat Ciutadana,
secretari de la Comissió Mixta de Circulació, òrgan de participació sectorial en
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la gestió municipal que es va crear per acord plenari del dia 15 de gener de
1996."
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDEPRESIDENT, DE DATA 23-1-96, SOBRE PERSONACIÓ
D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 1764/95,
INTERPOSAT PEL SR. FRANCISCO MARGENAT
BORI.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 19 de gener de 1996 ha tingut entrada en aquest Ajuntament
l'ofici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunicant la
interposició del recurs contenciós-administratiu núm. 1764/95 interposat pel
sr. FRANCISCO MARGENAT BORI contra la resolució d'aquest
Ajuntament de data 14-12-95 relativa a les obres consistents en la construcció
d'una estació de captació d'aigua i bombament de la qual surt una conducció,
realitzades a la finca de l'Oller i que no disposen de llicència municipal.
Atès el que diposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i
administratives en cas d'urgència, i tenint en compte el curt termini (5 dies) per
al.legar sobre la suspensió de l'acte administratiu, sol.licitada per la part actora.
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de
Programació.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratitiu, que ha
estat designat amb el número 1764/95 interposat per part del sr. FRANCISCO
MARGENAT BORI contra la resolució d'aquest Ajuntament de data 14-12-95
relativa a les obres consistents en la construcció d'una estació de captació
d'aigua i bombament de la qual surt una conducció, realitzades a la finca de
l'Oller i que no disposen de llicència municipal, davant la Secció Tercera de la
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
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2n.- ACORDAR la remissió de l'expedient administratiu al Tribunal en el
moment en que sigui reclamat, tal i com preveu l'article 61.2 de la Llei
Jurisdiccional, i notificar aquest acord a tots aquells que puguin resultar
interessats en el procediment, en compliment de l'article 64.1 de la citada Llei.
3r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat als acords anteriors, i designar la Lletrada en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, sra. TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS,
directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat."
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT
D’ALCALDE-DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ,
DE
DATA 6-2-96, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL DEL SR. JOAN COLLELL
DOMÈNECH, PER REALITZAR LES FUNCIONS DE
PROFESSOR ADJUNT DE CONTRABAIX DEL
CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE
MÚSICA DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el
que manifesta la necessitat de cobrir un lloc de treball de professor adjunt de
contrabaix del Conservatori Professional Municipal de Música de Manresa,
donat que la Sra. Immaculada Grimalt Santacana, titular del lloc de treball, ha
presentat baixa per incapacitat temporal per intervenció quirúrgica a partir del
dia 6 de febrer de 1996, preveient-se que aquesta serà per un periode mínim
d'un mes amb possible perllongació per convalescència.
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de treball per tal de
garantir la continuïtat de les classes dels alumnes que ja estan matriculats en
l'aprenentatge de l'esmentada matèria musical.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència al Sr.
JOAN COLLELL DOMÈNECH (CIF 77.284.593 Q), a partir del dia 6 de
febrer de 1996 i fins que es reincorpori al servei actiu la Sra. Immaculada
Grimalt Santacana, titular de lloc de treball.
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació
d'interinitat i desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD
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2317/93 regulador del contracte a temps parcial, i el Decret 214/90 de 30 de
juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals.
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Administració, en virtut de la delegació
conferida pel Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL:
1.- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial, i pel sistema de
màxima urgència al Sr. JOAN COLLELL DOMÈNECH (CIF 77.284.593 Q),
per realitzar les funcions de PROFESSOR ADJUNT DE CONTRABAIX
DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MUSICA DE
MANRESA, amb una jornada de 4.5 hores setmanals i pel periode comprés
entre el dia 6 de febrer de 1996 i fins que es reincorpori al servei actiu la Sra.
Immaculada Grimalt Santacana, titular del lloc de treball, que es troba de
baixa per incapacitat temporal, i per les següents retribucions:
Sou mensual..................................................................................... 46.064.- ptes.
Paga extraordinària d'estiu............................................................... 46.064.- ptes.
Paga extraordinària de Nadal .......................................................... 46.064.- ptes.
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el
que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 regulador
del contracte a temps parcial, i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya."
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDEPRESIDENT, DE DATA 7-2-96, SOBRE NO
INTERPOSICIÓ DE DEMANDA EN EL JUDICI
DECLARATIU DE MENOR QUANTIA DAVANT EL
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE
MANRESA, CONTRA EXCAVACIONS CARDONA, S.L..

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per l'acord del Ple de la Corporació, del dia 18 de desembre de
1995, va aprovar-se la interposició de demanda en judci declaratiu de menor
quantia davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa, per
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promoure acció judicial de rectificació d'assentament registral o,
alternativament, lliurament de segona còpia judicial de l'escriptura, en què es
fonamenta la demanda, contra EXCAVACIONS CARDONA, S.L., deutor de
la Hisenda Municipal, per tal que sigui inscrita en el Registre de la Propietat al
seu nom la nau situada al Passeig del Riu de Manresa.
Atès que s'ha aconseguit segona còpia original de l'escriptura, a través del
Notari que va autoritzar l'acte, i que aquest document és títol suficient per
inscriure al Registre de la Propietat, esdevé inexistent l'objecte del procés que
es pretenia iniciar, i per aquest motiu cal resoldre la no interposició de la
demanda.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de
Programació.
Ateses les potestats atribuïdes a la meva autoritat per l'article 51 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions
concordants, RESOLC el següent:
1r.- NO INTERPOSAR demanda en judci declaratiu de menor quantia davant
el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa, per promoure acció
judicial de rectificació d'assentament registral o, alternativament, lliurament de
segona còpia judicial de l'escriptura, en què es fonamenta la demanda, contra
EXCAVACIONS CARDONA, S.L., deutor de la Hisenda Municipal, per tal
que sigui inscrita en el Registre de la Propietat al seu nom la nau situada al
Passeig del Riu de Manresa, que va ser acordada pel Ple de la Corporació del
dia 18 de desembre de 1995, a causa d'haver aconseguit per via notarial la
segona còpia de l'escriptura reclamada.
2n.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que celebri."
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que vol fer constar la sorpresa del seu
grup respecte al punt 4.2 de la sessió de la Comissió de Govern del dia cinc de
febrer, en la què s´informava desfavorablement la possibilitat d´obtenir
llicència per a una activitat de bar-restaurant, tenint en compte que els
informes tècnics eren favorables. El seu grup és conscient de l´acord de l´any
83 o 85, però no entén com, a hores d´ara, i després d´haver passat tot una
sèrie de vicissituds, i havent-se repetit el mateix problema altres vegades, no
s´hagi trobat la solució perquè no s´hagin de tornar a repetir aquests
problemes. És una pèrdua d´inversió i de llocs de treball, i, si els interessats
volen anar al Contenciós-administratiu, l´ajuntament ho té perdut, amb les
despeses que això suposaria de procuradors i costes judicials. Respecte al punt
2.7 en el què l´ajuntament es persona en el recurs Contenciós-administratiu
interposat pel Sr. Francesc Margenat Bori, en relació a un camp de golf, el seu
grup entén que, si en el seu moment se li va atorgar llicència per exercir
aquesta activitat, ara se li denegui la instal.lació de la depuradora.
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El Sr. Mas i Font explica que s´està intentant controlar les activitats de barrestaurant i sales d´espectacles a través del propi planejament i, alhora, estant
redactant una ordenança d´establiments de pública concurrència. Mentrestant
hauran de continuar utilitzant les fòrmules anteriors encara que semblin
antigues o arcaiques. Quan hi ha una oposició per part de l´associació de veïns
i del teixit associatiu, es veuen obligats a denegar aquestes llicències a través
d´aquesta fòrmula. Quan s´hagi aprovat definitivament el planejament, serà
efectiva la nova estratègia de control d´establiments. El Sr. Mas demana al Sr.
Javaloyes que repeteixi la segona pregunta.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que el veí de la finca on s´ha de construir el
camp de golf, ha demanat permís per a la instal.lació d´una depuradora per
realitzar el subministrament d´aigua al camp de golf i se li ha denegat. Estaria
fora de lloc que, després de la gran inversió, no pogués tirar endavant el camp
golf per la denegació de la llicència d´instal.lació de la depuradora d´aigua.
El Sr. Mas i Font diu que pot garantir que aquesta qüestió no és de la manera
que l´explica el Sr. Javaloyes. Si el veí del costat demanés permís per instal.lar
una depuradora o el propietari dels terrenys on s´ha de construir el camp de
golf, això seria efectiu ja en aquest moment. L´activitat de camp de golf té
atorgada llicència provisional, i, en el moment en que s´hagi d´estudiar la
llicència definitiva, si té tots els requisits que s´han anat denunciant
reiteradament perquè aquesta implantació sigui efectiva, tant per a la societat
manresana, com per a l´entorn on està ubicada, s´atorgarà. El punt 2.7 no es
refereix a una depuradora d´aigua sinó a una captació d´aigua il.legal del Sr.
Margenat Bori a la riera de St. Salvador de Guardiola, respecte a la qual
l´ajuntament ha manifestat la seva fermesa en que no funcioni mentre no sigui
legal. En aquest moment es trova pendent de recurs Contenciós-administratiu
perquè es pugui enderrocar. I repeteix que si es tractés d´una depuradora, seria
una qüestió diferent a tractar.
3.-

ÀREA D'ALCALDIA
3.1

RENUNCIAR A LA SUBVENCIÓ DE 13.000.000 DE
PESSETES, ATORGADA PER LA RESOLUCIÓ DE 14-794, DEL DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I
TURISME DE LA GENERALITAT, AFECTADA AL
FINANÇAMENT DEL PROJECTE MUNICIPAL OBRA
CONDICIONAMENT PLANTA I ALTELL DEL
MERCAT DE PUIGMERCADAL, FASE I.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa, el dia 20 de desembre de 1994, acceptà
una subvenció de 13.000.000 de pessetes, atorgada per la Resolució de 14 de
juliol de 1994, del Secretari General del Departament de Comerç, Consum i
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Turisme de la Generalitat de Catalunya, en mèrits a l'Ordre de 27 de gener de
1992, del Conseller d'aquest Departament, de concessió de subvencions a les
corporacions locals en matèria d'equipaments comercials col.lectius, afectada
al finançament del projecte municipal OBRA CONDICIONAMENT
PLANTA I ALTELL DEL MERCAT DEL PUIGMERCADAL, FASE I.
Atès que l'autoritat atorgant, a instàncies d'aquesta Corporació, el 25 de
novembre de 1994, resolgué ampliar fins el 27 de novembre el termini fixat en
la resolució de concessió per a la justificació de la despesa.
Atès que, malgrat aquesta prorroga, no ha estat possible contractar l'obra en
qüestió, tota vegada que no s'ha precisat el contingut del projecte ni s'ha
garantit l'aportació que complementava la transferència de capital autonòmica
i que havia de ser a càrrec dels paradistes del Mercat.
Atès que l'obra següeix revestint un interès municipal.
Com a Alcalde, proposo al Ple de l'Ajuntament de Manresa, l'adopció del
següent
ACORD:
Primer. Renunciar a la subvenció de 13.000.000 de pessetes, atorgada per la
Resolució de 14 de juliol de 1994, del Secretari General del Departament de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, en mèrits a l'Ordre
de 27 de gener de 1992, del Conseller d'aquest Departament, de concessió de
subvencions a les corporacions locals en matèria d'equipaments comercials
col.lectius, afectada al finançament del projecte municipal OBRA
CONDICIONAMENT PLANTA I ALTELL DEL MERCAT DEL
PUIGMERCADAL, FASE I.
Segon. Sol.licitar que s'atorgui una nova subvenció pel mateix import i
afectada a la mateixa destinació per a la realització de l'obra indicada durant
l'exercici de 1997."
El Sr. Collado i Llort explica que el dictamen fa referència a la renúncia
d´una subvenció que anava complementada d´una destinació de 21 milions
que havien d´aportar els paradistes i que no s´ha pogut executar. Es demana
que s´atorgui aquesta subvenció a l´any 1997 a partir de la realització d´un
estudi sobre el mercat del Puigmercadal.
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup no entén com no s´ha
executat després de dos anys aquest projecte. Es suposa que les
administracions municipals han de partir de la base que, amb independència
de rebre el màxim de subvencions possible, aquestes han de ser utilitzades per
a la finalitat que han estat demanades. No entén que ara s´hagi de renunciar a
aquesta subvenció amb l´esperança que a l´any 1997 es tornarà a concedir. És
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per tot això que el seu grup s´abstindrà en la votació d´aquest dictamen.
Aquesta no és la manera d´actuar més correcta per transmetre als ciutadans el
funcionament de l´administració.
El Sr. Collado i Llort diu que aquesta subvenció està sotmesa a un
complement que havien d´aportar els paradistes i que s´està renegociant amb
ells. Aquesta situació es pot tornar a repetir altres vegades quan es doni el cas
que hagi d´intervenir el sector privat.
Sotmès el dictamen a votació s´aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV, i 9 GMCIU) i 3 abstencions del GMPP.
3.2

RATIFICAR LA SOL.LICITUD DEL TINENT
D’ALCALDE, REGIDOR-DELEGAT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA, EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
DE L’ANY 1996 DEL PROGRAMA OPERATIUOBJECTIU 3 - DEL FONS SOCIAL EUROPEU; PRÈVIA
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A
L´ORDRE DEL DIA DE CONFORMITAT AMB L´ART.
82.3 DEL ROF.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la
formació ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als
col.lectius de risc social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'autoocupació i iniciatives i programes europeus en matèria d'ocupació.
Atès que el BOP de Barcelona núm 311 de 29 de desembre de 1995 ha
publicat la convocatòria corresponent a l'exercici 1996, per a la concessió de
subvencions per a la realització de projectes en el marc del Programa Operatiu
número 940314 ES3 (1994-1999) de l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu.
Atès que el Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de
Barcelona gestiona la línea d'ajuts a les entitats locals de la província de
Barcelona cofinançada per l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu i adreçada a
la lluita contra l'atur.
Atès l'ofici de la Diputació de Barcelona amb registre d'entrada en aquest
ajuntament núm. 348 de data 5 de gener de 1996, comunicant que la
presentació de sol.licituds de subvencions per projectes de lluita contra l'atur,
programats dins l'exercici 1996, resta oberta fins el dia 31 de gener de 1996.
Atès l'ofici de sol.licitud d'inclusió de projectes a la convocatòria corresponent
a l'exercici de l'any 1996 del Programa Operatiu -Objectiu 3- del Fons Social
Europeu amb registre de sortida número 1023 de data 31 de gener de 1996.
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Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abrill Reguladora de
les Bases de Règim Local; i l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD:
RATIFICAR la sol.licitud feta pel Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de
Promoció Econòmica en relació a la convocatòria corresponent a l'any 1996
del Programa Operatiu -Objectiu 3- del Fons Social Europeu amb registre de
sortida núm. 1023 de data 31 de gener de 1996, a la que s'han presentat els
següents projectes:
Tipus d´acció
A

Nom del projecte

Cost total

Subvenció FSE

Auxiliars de gestió ambiental

3.167.500

1.425.375

B/E

Buits ocupacionals i perfils

3.595.000

1.617.750

B/E

Perfils dels aturats majors de 40 anys

3.840.000

1.728.000

B/E

Centre Especial de Treball

4.025.000

1.811.250

B/E

Realitat laboral immigrants

4.100.000

1.845.000

11.290.000

5.080.500

C

Amb treball me´n sortiré

C

Què es pot fer

4.800.000

2.160.000

C

El futur és nostre

3.255.000

1.464.750

D

L´abans, el durant i el després

2.998.000

1.349.100

41.070.500

18.481.725"

TOTAL

El Sr. Collado i Llort explica que l´ajuntament està vinculat a diferents
programes en relació a la lliuta contra l´atur, que es donen des de diferents
administracions i fan el que poden per combatre la lacra de l´atur en els
col.lectius amb més dificultats d´inserció laboral. L´ajuntament està en
col.laboració amb la Diputació de Barcelona per dur a terme el programa
Objectiu 3 del Fons Social Europeu que està destinat als col.lectius amb més
dificultats d´inserció laboral. Valoren molt positivament la realització aquest
any de cursos de formació ocupacional i d´estudis per conèixer la
problemàtica laboral de sectors concrets com el de les dones, i en aquest sentit,
han fet una proposta que va destinada a treballar amb molts aturats majors de
40 anys, amb el que diuen buits ocupacionals que fan referència a allò que el
Mercat Comú anomena "jaciments d´ocupació", és a dir, noves ocupacions, i a
alguns aspectes relacionats amb la incorporació al mercat de treball dels
immigrants i joves que busques la seva primera ocupació. Per això proposen
tot una sèrie de projectes per acollir-se a la convocatòria del Fons Social
Europeu Objectiu 3.
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L´alcalde sotmet a votació conjunta la ratificació de la inclusió de l´assumpte
a l´ordre del dia i el dictamen corresponent.
Efectuada la votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.3

ACCEPTAR LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL
FONS SOCIAL EUROPEU, OBJECTIU 2, A TRAVÉS
DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I NO EXECUTAR
L´ACTIVITAT FORMATIVA "RECEPCIONISTA I
ATENCIÓ AL PÚBLIC", PRÈVIA RATIFICACIÓ DE
LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA
DE CONFORMITAT AMB L´ART. 82.3 DEL ROF.

Prèvia ratificació de la inclusió de l'assumpte a l'ordre del dia, per raons
d'urgència, acordada de conformitat amb l'art. 82.3 del ROF, s'entra en el
coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la
formació ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als
col.lectius de risc social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'autoocupació i iniciatives i programes europeus en matèria d'ocupació.
Atès que el Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona té
com a objectiu prioritari donar suport als ajuntaments en les seves accions de
promoció econòmica, en concret en accions formatives ocupacionals i estudis
de desenvolupament econòmic local a través de subvencions cofinançades pel
Fons Social Europeu, Objectiu 2.
Atesa la sol.licitud d'inclusió a l'esmentat programa amb registre de sortida
núm. 8769 de data 27 de juliol de 1995, mitjançant la qual es va presentar
l'acció formativa anomenada Recepcionista i atenció al públic sol.licitant una
subvenció de 2.975.000.-PTA, l'acció formativa anomenada Marmolista
sol.licitant una subvenció de 7.750.000.-PTA i l'estudi de desenvolupament
econòmic local anomenat L'eix d'activitat terciària a Manresa sol.licitant una
subvenció de 3.837.800.-PTA.
Atès l'ofici adreçat per la Diputació de Barcelona-Servei de Promoció
Econòmica amb registre d'entrada núm. 1937 de data de 23 de gener de 1996
en el que es resolt concedir una subvenció de 4.200.000.-PTA per a la
realització de l'activitat formativa anomenada Curs de Marmolista"
Atès l'ofici adreçat per la Diputació de Barcelona-Servei de Promoció
Econòmica amb registre d'entrada núm. 1938 de data de 23 de gener de 1996
en el que es resolt concedir una subvenció de 2.100.000.-PTA per a la
realització de l'estudi "L'eix d'activitat terciària a Manresa".
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Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abrill Reguladora de
les Bases de Règim Local; l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i
40 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS:
1.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Fons Social Europeu, objectiu 2 a
través del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona de
4.200.000.-PTA, amb destí a l'execució de l'activitat formativa anomenada
Curs de Marmolista, segons registre d'entrada núm. 1937 de 23 de gener de
1996.
2.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Fons Social Europeu, objectiu 2 a
través del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona de
2.100.000.-PTA, amb destí a l'execució de l'estudi anomenat L'eix d'activitat
terciària a Manresa, segons registre d'entrada núm. 1938 de 23 de gener de
1996.
3.- NO EXECUTAR l'activitat formativa inicialment presentada i anomenada
Recepcionista i atenció al públic."
El Sr. Collado i Llort explica que l´objectiu 2 del Fons Social Europeu fa
referència a accions per combatre el que té relació amb els sectors en crisi per
un determinat territori, i, en aquest sentit, es van sol.licitar aquestes dues
ajudes per realitzar aquest curs de formació de sectors que estiguin en situació
de reconversió, i també amb el tema d´estudi de sectors concrets que estiguin
en funció d´una certa reconversió. El curs de recepcionista i atenció al públic
no s´executarà perquè fa poc temps que se´n va fer un.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que no sap a què vé donat el curs de
marmolista, suposa que potser perquè la Diputació empra aquesta paraula.
Però, en tot cas, si és en català, s´hauria de rectificar per "marbrista".
El Sr. Collado i Llort intervé dient que dins de la memòria de cursos que
s´havien detallat dins de la Diputació, sortia aquest curs com a curs de
marmolista. Si, efectivament en català es diu marbrista, no hi ha cap
inconvenient en incorporar-ho. En aquest sentit, faran les consultes oportunes.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
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3.4

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 66,3 MILIONS DE
PESSETES
PROVINENT
DEL
FEDER
PEL
DESENVOLUPAMENT DEL CENTRE DE SERVEIS I
CREACIÓ D´EMPRESES.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament per participar en el desenvolupament
tecnològic de la comarca i la promoció econòmica en general a través, entre
d'altres accions, de dissenyar nous instruments que permetin millorar la
competitivitat de les empreses existents i incentivar la creació de noves
empreses.
Atès que el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té com a
objectiu cofinançar inversions productives, així com inversions
d'infraestructures i mesures encaminades a desenvolupar el potencial endògen
de les regions.
Atesa la sol.licitud d'inclusió al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per l'objectiu nº2 (període 1994-1996) adreçada al Ministerio de
Economia y Hacienda amb registre de sortida núm. 10852 de data 4 de
novembre de 1993, presentant documentació relativa als projectes per a la
instal.lació d'un CENTRE DE SERVEIS I CREACIÓ D'EMPRESES i un
PLA D'ACTUACIÓ PER A LES INDUSTRIES METAL.LÚRGIQUES DEL
BAGES AFECTADES PER LA CRISI DEL SECTOR DE L'AUTOMÒBIL.
Atès l'ofici adreçat des de la Dirección General de Planificación del Ministerio
de Economia y Hacienda amb registre d'entrada núm. 11234 de data 31 de
maig de 1994, comunicant que el projecte CENTRE DE SERVEIS I
CREACIÓ D'EMPRESES ha estat seleccionat i inclòs en el programa
operatiu FEDER de Catalunya amb una proposta de cofinanciació de 66,3
milions de pessetes, amb caràcter provisional.
Atès l'ofici amb registre d'entrada núm. 16373 de data 13 de juliol de 1995 a
través del que el Ministerio de Economia y Hacienda comunica que ha estat
aprovat per decisió de la Comissió C(95) 1400 de 30 de juny de 1995 el
programa operatiu per les zones objectiu 2 de Catalunya, corresponent al
període 1994-96 amb reserva de participació de 0,42 milions d'ECUS d'ajuda
FEDER i 0,84 milions d'ECUS de cost elegible, corresponent al projecte
CENTRE DE SERVEIS I CREACIÓ D'EMPRESES.
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i
la Llei 39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
És per tot això que l'Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
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ACORD:
ACCEPTAR la subvenció de 66,3 milions de pessetes (0,42 milions d'ECUS)
provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) pel
desenvolupament del projecte CENTRE DE SERVEIS I CREACIÓ
D'EMPRESES."
El Sr. Collado i Llort explica que es tracta d´acceptar aquesta subvenció de
0,42 milions d´ECUS atorgada per part del programa FEDER per tal de tirar
endavant el desenvolupament del Centre de Serveis i Creació d´Empreses.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que, amb el perill de posar-se pesat, voldria
dir que han passat set mesos des que va arribar aquí la notificació. Li sembla
que hi havia temps perquè només és qüestió de fer un dictamen i acceptar-ho.
En el dictamen que va arribar al mes de juny, hi ha un apartat que diu "la
contabilización en partida independiente del mismo y sus plazos, de ejecución
por anualidades..." s´imagina que aquest tema deu estar contemplat i deuen
estar segurs. Aquest és un tema que el preocupa perquè són molts diners els
que estan en joc, només vol incidir-hi perquè pensava que ja estava aprovat
per Alcaldia i que no calia passar-ho pel Ple, però ara veu que no és així, i li
sembla que set mesos són molts.
El Sr. Collado i Llort diu que accepta el suggeriment del Sr. Oms, en principi
creu que és un tràmit que s´havia de fer. I el que pot assegurar és que estan
dins dels terminis que s´han de complir per tenir a punt aquest Centre de
Serveis que també és de la inquietud de l´Equip de Govern. Portant aquest
dictamen al Ple, l´Equip de Govern, vol manifestar públicament que aquest és
un tema que s´ha pres amb la màxima dedicació i interès.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.5

INCORPORAR AL CONSELL MUNICIPAL DEL
TURISME DE MANRESA, LES ACTIVITATS QUE
ESTÀ PORTANT A TERME LA COMISSIÓ DE
COMERÇ DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que, en data 20 de novembre de 1995, es creà el Consell Municipal de
Turisme.
Atès que es troba en funcionament, sense regulació jurídica específica, una
Comissió de Comerç de Manresa, que té el seu origen en el "Conveni de
cooperació per a la realització d'un programa municipal d'acció concertada per
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a promocionar el comerç al detall del municipi", de 28 de febrer de 1991,
acordat entre l'Ajuntament de Manresa, la Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Manresa, la Caixa d'Estalvis de Manresa i la Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa.
Atès que, en l'esmentat conveni, es resalta la trascendència de la relació entre
el desenvolupament comercial i el turístic de la Ciutat, en els termes següents:
"Aquesta acció de foment té per finalitat promocionar l'activitat econòmica del
comerç al detall del municipi. L'interès públic en la potenciació del comerç al
detall ve determinat pel fet que aquesta activitat constitueix una de les fonts de
riquiesa i properitat del municipi que l'identifiquen i per la seva repercusió en
l'atracció turística."
Atesos els articles 4.1.a i 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la capacitat autorganitzativa de les entitat
locals, en connexió amb l'article 11.1 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que l'article de 22.2. de la Llei 7/1985 esmentada atorga la competència
per a la creació d'organs complementaris al Ple municipal.
Atès el que estableixen els articles 45 del Reglament Orgànic Municipal i 19 i
20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a
la creació de consells municipals.
Atesa la sol.licitud formulada per l'Associació Bages Agroturistic per tal de
formar part del Consell Municipal de Turisme.
Atès l'article 25 de la Llei 30/1992 ans referida, regulador del règim jurídic del
secretari de l'òrgan.
Com a Alcalde, proposo al Ple Municipal l'adopció de l'acord següent:
ACORD:
Primer. Incorporar al Consell Municipal de Turisme de Manresa les activitats
que està portant a terme la Comissió de Comerç de Manresa, de forma que
aquell passi a denominarse Consell Municipal de Comerç i Turisme, com a
òrgan de participació en els àmbits competencials del comerç i del turisme, a
l'empara dels fonament de drets exposat a la motivació d'aquest Dictamen, i,
en especial, els articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana
d'aquest Ajuntament ans referenciats; i passi a estar constituït com següeix:
President: L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o tinent d'alcalde
en qui delegui.
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Sots-president: El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promocio Econòmica
de l'Ajuntament de Manresa.
Vocals:
a. La Regidora de Turisme de l'Ajuntament de Manresa.
b. Un representant de cadascuna de les entitats següents:
. Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa.
. Gremi d'Hosteleria.
. Comissió interprofessionals dels vins de la terra del Bages.
. Gremi de fleques i venedors de pa.
. Cambra de Comerç i Indústria.
. Federació Empresarial de la Catalunya Central.
. Associació Bages Agroturistic.
c. El Director de l'Alberg de Joventut del Carme.
Secretari: Un funcionari de l'Ajuntament de Manresa, designat per l'Alcalde.
Segon. Facultar l'Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
complimentar l'expedient."
El Sr. Collado i Llort explica que amb aquest dictamen s´intenta donar
contingut i força a aquest Consell Municipal de Turisme, incorporant-li el que
fa referència a temes de promoció del comerç perquè creuen que són dos
àmbits que tenen molt a veure, tenen una gran implicació i, la majoria
d´entitats que formen part de la comissió de comerç també hi són a la comissió
del Consell de Turisme, i, per tant, han cregut convenient que s´apleguin en un
sol Consell el que fa referència a aquest Consell Municipal de Comerç i
Turisme.
Sotmès el dictamen a votació s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i per tant, amb el quòrum que determina l'art. 112.3.b) de la Llei
8/1987.
4.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.
4.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A
FAVOR D'IMPREMTA DE SANT JOSEP, S.A. PER UN
IMPORT DE 274.388,-PTES.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Durant l'exercici de 1994 s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
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En conseqüència d'això, el President de l'Àrea de Serveis Personals que
subscriu, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
"1er.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit
extrajudicial a favor del creditor que a continuació es relaciona pels deutes
acreditats i informats pel responsable del Servei.
ORGANISME, ENTITAT O
INDUSTRIAL
Impremta de Sant Josep, SA
CIF: A-08107468

CONCEPTE
334 llibres Simeó Selga
Ubach. (Disseny, fotocomp.i
fotolit)
TOTAL PTES.

PESSETES
274.388,-

274.388,-

"

El Sr. Fontdevila i Subirana explica que aquest és un tema del maig de 1994
quan es va realitzar un homenatge al Dr. Simeó Selga amb el què l´ajuntament
va col.laborar pagant una tercera part del llibre que recollia els parlaments que
hi va haver en aquell acte i que va ser lliurat a la sortida a tots els assistents.
L´ajuntament havia de pagar com a tercera part 334 llibres i, en aquelles
circumstàncies, la voluntat municipal era, si més no, curiosa; va col.laborar en
l´edició del llibre però ni va consignar la despesa ni després la va reconèixer ni
la va liquidar. Per tant, amb aquest dictamen, el que es fa és fer un
reconeixement de crèdit necessari per fer front a aquesta obligació que
l´ajuntament té pendent.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que s´agrairia, almenys per part del seu grup,
saber quantes coses, quants dèbits, quantes facturetes, quan imports perduts
tenen pels calaixos en aquest ajuntament. Perquè, des que el GMPP és a
l´ajuntament, no és la primera vegada, ni la segona, ni, potser serà l´última,
que sentirà parlar de reconeixements de crèdit, i li sembla al seu grup que això
és molt greu, perquè no s´està parlant d´un reconeixement de deute d´una
factura ni de fa tres mesos, ni de quatre, ni de sis, ni de vuit, ni de dotze mesos,
sinó que es parla de l´any 1994, i ara som a primers de l´any 1996, i és lògic
que en primer lloc es faci un reconeixement de crèdit per a poder pagar a una
empresa que ha ofert un servei demanat per aquesta administració, però el que
no entenen és perquè s´ha hagut d´arribar a aquest extrem després de tantes
setmanes i de mesos. El seu grup agrairia que l´ajuntament mirés quantes
factures té pendents de pagament a comerciants, industrials, contractistes,...
quanta gent que ha realitzat serveis per a la ciutat encara no ha cobrat, i que es
mirés de liquidar-los el més aviat possible perquè no s´està parlant de 180 dies
sinó de molt de temps. El seu grup votarà a favor d´aquest crèdit perquè se li
pagui a una empresa de Manresa un servei que va fer però s´haurien
d´accelerar aquests aspectes, perquè, si l´Equip de Govern té la voluntat que
això no existeixi d´ara endavant, sigui així de veritat.
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L´alcalde es dirigeix al Sr. Javaloyes dient-li que aquest no ha estat el primer
ni serà l´últim. L´ajuntament està fent un esforç per treure´ls tots, com
posteriorment es veurà en dos dictàmens que apareixeran.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L´alcalde disposa que es procedeixi al debat i votació conjunts dels dictàmens
compresos en els punts 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 de l´ordre del dia.
4.1.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT.
4.1.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI,
PER UN TERMINI DE CINC ANYS PRORROGABLES,
SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc
anys prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del
canon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la
d'inhumació.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD:
"Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini
de cinc anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització
temporal, i a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la
relació esmentada."
4.1.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI,
PER UN TERMINI DE CINQUANTA ANYS
PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre
parcel.les, nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50
anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el
pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció
als deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD:
"Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini
de 50 anys prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que
consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal".
4.1.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS
TEMPORALS DE DIVERSOS NÍNXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de
les restes contingudes a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del ementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no
continguin restes podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que,
cas d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada
any fixi la corresponent Ordenança Fiscal.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD:
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"Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que
consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius
titulars, amb efectes des del dia següent a la data de presentació de la
sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats
que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal."
El Sr. Esclusa i Espinal demana el vot favorable per tractar-se de temes de
tràmit.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens corresponents als punts 4.1.1, 4.1.2
i 4.1.3 de l´ordre del dia, s´aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
4.1.4 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT DE
SANITAT I DEL REGIDOR-DELEGAT D´HISENDA
SOBRE CESSIÓ DE L´ÚS D´UNA FINCA CONEGUDA
COM CAN POC OLI, A FAVOR DE LA SOCIETAT
PROTECTORA D´ANIMALS I PLANTES.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa va acordar en Ple del dia 21 de gener de
1991 cedir a l'entitat "Lliga per a la protecció d'animals i plantes", l'ús de
6.081'80 m2 de la finca coneguda com a "Can Poc Oli", situada a la Partida
"Les Tries", amb destí a la construcció d'un refugi d'animals, per un termini de
25 anys a comptar des de la data de la signatura del conveni de cessió
(06.02.1991).
Atès que mitjançant conveni signat el dia 10 de desembre de 1993,
l'Ajuntament va recuperar 1.920 m2 dels 6.081,80 m2 cedits en ús, per tal que
la Generalitat de Catalunya construís la nova Escola de Capacitació agrària, i a
canvi es va comprometre a cedir en ús una superfície igual a la recuperada.
Atès que en data 27 de setembre de 1995, l'Ajuntament de Manresa va
adquirir la finca situada a Can Poc Oli, d'una superfície de 3.550 m2, als srs.
Joan i Rosa Trulls Gras.
Atès que per decret de l'alcalde-president de data 12 de desembre de 1995, es
va incoar expedient de cessió d'ús a favor de la Societat Protectora d'Animals i
Plantes, de 1.920 m2 de la finca esmentada al punt anterior.
Atès que ha estat obert un període d'informació pública de 15 dies, del 2 al 19
de gener d'enguany, sense que durant aquest termini s'hagi formulat cap tipus
de reclamació.
De conformitat amb l'article 75 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
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Com a regidor-delegat de Sanitat i com a regidor-delegat d'Hisenda, proposem
al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
1r. Cedir l'ús a favor de la Societat Protectora d'Animals i Plantes, de la finca
que es descriu a continuació i que figura grafiada al plànol adjunt com a annex
núm. I:
. Superfície: 1.920 m2
. Descripció: Finca de forma irregular amb un pendent uniforme
. Límits:

Nord i Oest, amb resta de la finca de la qual forma part; Sud, amb
finca de la Generalitat de Catalunya per l’Escola de Capacitació
Agrària; Est, amb finca de l’Ajuntament de Manresa cedida en
ús a la Societat Protectora d’Animals i Plantes

. Valor: 609.869 PTA
2n. Subjectar la superfície de terreny cedida en ús en el punt anterior al règim
jurídic previst al conveni signat entre l'Ajuntament de Manresa i la Societat
Protectora d'Animals i Plantes en data 6 de febrer de 1991, una còpia del qual
s'incorpora adjunta com a annex núm. II, especialment pel que fa referència al
destí del terreny, termini de la cessió i altres obligacions de la Societat
Protectora d'Animals i Plantes."
El Sr. Esclusa i Espinal explica que aquest dictamen vé donat arran d´un
conveni signat a l´any 1993 i en el que la Societat Protectora d´Animals i
Plantes es retirava o cedia en ús 1.920 metres quadrats de la seva finca per tal
que la Generalitat pogués construir la nova escola de capacitació agrària, i és
ara que l´ajuntament té aquest terreny que fan la cessió de 1.920 metres
quadrats de que ells van fer ús.
La Sra. Riera i Monserrat intervé dient que el seu grup votarà favorablement
aquest dictamen. Ells havien iniciat aquestes negociacions amb els propietaris
per tal que l´ajuntament en pogués ser propietari per cedir-ho, però volen
aclarir dos temes: un d´ells respecte a que al conveni signat a l´any 1993, deien
que cedirien una superfície mínima de 1.920 metres, i el conveni d´ara diu que
el compromís era d´una superfície de 1920 que és el que ells van cedir. Això,
més que res, perquè si sobren aquests 1.000 o 1.500 metres, creu que la
Protectora d´Animals i Plantes hi estava interessada per tal de poder ampliar
una mica més i fer els seus espais més adequats. La protectora es comprometia
a fer tot el tancament, tant dels 1.920 metres com de la part de la què
l´ajuntament no sabia com s´acabarien les negociacions amb el propietari. Un
altre tema que els interessa saber és si hi ha la previsió d´arranjar el mur de

27

contenció al qual es va comprometre l´ajuntament en l´últim conveni signat a
l´any 1995.
El Sr. Mas i Font diu que està d´acord amb el que ha exposat la Sra. Riera,
però es troben amb la circumstància que hi ha un conflicte real que la Sra.
Riera no va manifestar en el moment que l´ajuntament va aprovar el conveni,
entre el que serà el futur desenvolupament de l´escola de capacitació agrària i
la Societat Protectora d´Animals i Plantes instal.lada en aquell indret. L´Equip
de Govern, com a qüestió prudencial, fins que no es solventi la compatibilitat
o no hi hagi una manifestació clara per part de la Generalitat de Catalunya, ha
cedit aquest mínim de terrenys que són els que ells van cedir nomimalment per
poder passar-lo directament a la Generalitat de Catalunya. Quan estigui
solventat el conflicte, podran donar més o mantenir en la situació en que es
troben en aquest moment.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
4.1.5 APROVAR EL PROTOCOL DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE L´AJUNTAMENT DE MANRESA, EL
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L´INSTITUT
CATALÀ DE LA SALUT, PER INTEGRAR EL SERVEI
MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR, DINS
DEL SERVEI D´ATENCIÓ A LA DONA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Llei 15/1990 d'Ordenació Sanitària de Catalunya crea el Servei
Català de la Salut com a eix fonamental de l'ordenació sanitària del nostre
país, i que pretén, entre d'altres, la coordinació de tot el dispositiu sanitari de
cobertura pública.
Atès que el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat,
mitjançant el Decret 283/1990, de 21 de novembre, va crear el Programa
Sanitari d'Atenció a la Dona, amb l'objectiu de promoure, coordinar i portar a
terme activitats d'atenció integral a la dona en els aspectes relacionats a
l'orientació i planificació familiar, l'educació maternal, l'embaràs i el part, i la
resta d'estats fisiològics i malalties directament relacionades amb el seu sexe.
Atès que l'Institut Català de la Salut, a través de la Direcció d'Atenció Primària
del Bages-Berguedà-Solsonès, ha anat implantant progressivament a diferents
municipis del Bages, activitats del Programa Sanitari d'Atenció a la Dona.
Atès que l'Ajuntament de Manresa compta, des de l'any 1981, amb el Servei
Municipal de Planificació Familiar, amb l'objectiu general d'oferir atenció
directa, orientació i sensibilització en matèria de planificació familiar, i oferint
moltes altres prestacions directament relacionades amb l'esmentat programa
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sanitari d'atenció a la dona, i que es gestiona en forma indirecta mitjançant
concessió administrativa del servei.
Atès que aquesta concessió finalitza el proper dia 29 de febrer d'enguany.
Atès que l'Ajuntament de Manresa i el Servei Català de la Salut creuen
convenient la integració del Servei Municipal de Planificació Familiar dins el
Programa Sanitari d'Atenció a la Dona, per tal d'optimitzar els recursos i
guanyar eficàcia i eficiència en tota l'organització sanitària de la ciutat.
Atès que l'Ajuntament de Manresa, el Servei Català de la Salut, i l'Institut
Català de la Salut estan interessats en formalitzar aquesta col.laboració.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i a la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS:
"1r.- Aprovar el protocol de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament, el
Servei Català de la Salut, i l'Institut Català de la Salut, per tal d'integrar el
Servei Municipal de Planificació Familiar, de titularitat de l'Ajuntament de
Manresa, dins el Servei d'Atenció a la Dona, que realitza funcions
relacionades amb el Programa Sanitari d'atenció a la dona, de conformitat amb
el que s'estipula al Decret 283/1990, de 21 de novembre, integració que es
realitzarà d'acord amb les condicions establertes en l'esmentat protocol i que
s'adjunta 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."
El Sr. Esclusa i Espinal explica que el dictamen fa referència a l´aprovació
del protocol de col.laboració entre l´Institut Català de la Salut, el Servei Català
de la Salut i l´Ajuntament de Manresa a fi i efecte de poder dur a terme la
integració del Servei Municipal de Planificació Familiar dins del programa
d´atenció a la dona del Bages. Han de dir que el Servei Municipal fa quinze
anys que ha fet una suplència que hauria hagut de fer una altra administració.
A l´any 1980 i 1981 es va crear per l´Associació de Les Dones del Bages el
Servei Municipal de Planificació Familiar de Manresa. S´està parlant d´un
servei que l´ajuntament de Manresa està oferint des de fa quinze anys. Arran
d´un decret del novembre de 1990 del Departament de Sanitat de la
Generalitat, es va crear el programa sanitari d´atenció a la dona dins de
l´atenció primària i és en aquest moment, des de l´any 1991 fins a l´any 1995,
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quan es va començar a dur a terme el traspàs, que estaven finançats per part
del Servei Català de la Salut. A l´últim semestre de l´any 1995, aquests treballs
es van intensificar i s´ha arribat a la redacció d´aquest protocol que va en línia
amb un altre sobre el qual l´antic equip de govern ja havia començat a parlar
amb el Servei Català de la Salut. Creuen que és un protocol molt important
perquè conté l´esprit i la filosofia del Servei de Planificació Familiar de
l´ajuntament de Manresa en el sentit i la línia de donar suport i estar
especialment sensible a tota la part social i comunitària i també de la part
sanitària que també és important. El punt fa referència a, l´atenció
especialitzada que es dóna a l´adolescent, evitant embarassos no desitjats, es
dóna diagnosi de la SIDA, atenció a la menopausa, i la realització de seminaris
i conferències a les escoles. A més a més de tot això, creuen que també és
important el fet que, aquells qui signen el protocol, s´hagin compromès a
vetllar pel manteniment de la dimensió social que oferia el Centre Municipal
de Planificació Familiar, i també s´intentarà coordinar amb altres actuacions i
programes que sorgeixin des de l´ajuntament de Manresa sobre l´atenció a la
dona. L´ajuntament de Manresa no es desvincula totalment d´aquest servei,
sinó que, amb la constitució d´una comissió de seguiment, en la què hi haurà
el president que serà el del Servei Català de la Salut, dos membres designats
per l´Institut Català de la Salut, i dos més per l´ajuntament de Manresa, es farà
un seguiment polític i dels serveis que es donin des del CAP Bages. Les seves
funcions principals seran les de rebre la informació sobre el funcionament del
servei unificat i procurar que inclogui tots els aspectes esmentats en el punt
segon del protocol. Aquest és un servei públic que ha d´oferir aquells que hi
tingui les competències, i l´ajuntament de Manresa es compromet a fer el
seguiment del seu funcionament. Vol agraïr a totes les dones i tots els
ciutadans de Manresa que han treballat amb la planificació familiar i animarlos a continuar en aquesta línia.
El Sr. Sotoca i Cornet intervé dient que el seu grup no veu clars uns quants
aspectes d´aquest tema. I pensa que, a dins de l´Equip de Govern, també i ha
gent que no els veu clars. Han sortit crítiques a la premsa de grups que formen
part del mateix Equip de Govern que han fet crítiques a aquest pas. És habitual
que hi hagi distencions a dins del mateix Equip de Govern. El seu grup no veu
el control que farà l´ajuntament. A la comissió de seguiment, l´ajuntament està
en minoria d´entrada, perquè hi ha dos membres de l´ajuntament davant de
tres de l´Institut Català de la Salut o el Servei Català de la Salut. Potser tindran
veu i vot, però poca cosa podran controlar. La sanitat a Manresa, cada vegada
va a menys. Fa temps, es va demanar la creació d´una comissió o un Consell
del control de qualitat de la sanitat, i al Ple es va rebutjar. Aquesta comissió
anirà pel mateix camí. No veuen que es contempli l´absorbiment del personal,
donat que l´Institut Català de la Salut diu que es compromet en la mesura de
les seves possibilitats a integrar el personal. Si les seves possibilitats no hi són,
no l´integrarà o a uns sí i a altres no. No es garanteix la continuitat del
personal. Espera que l´assistència es continui donant bona, però la qüestió del
personal no queda clara. Per tot això el seu grup s´abstindrà en la votació
d´aquest dictamen.
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La Sra. Riera i Monserrat diu que el seu grup votarà favorablement el
dictamen perquè la filosofia i finalitats de l´atenció són pràcticament les
mateixes. En l´anterior legislatura es parlava d´unificar i coordinar i ara es
parla d´integració, però, a part d´això, el segon punt que és la finalitat d´aquest
servei d´atenció és el mateix que hi havia a l´anterior protocol. Tot el protocol
parla de Servei Municipal de Planificació Familiar i això estaria be si no
hagués sortit publicat en el BOP del dia 15 de febrer un decret de 24 de gener
dient que s´ha incoat expedient de supressió del Servei Municipal de
Planificació Familiar, el qual s´exposa al públic en un termini de 30 dies.
S´havia dit que aquest servei passaria a dependre de l´Hospital i el seu grup
demana si el personal passarà a dependre també de l´Hospital o no. També
volen saber si el que era fins ara el Servei Municipal de Planificació Familiar
Rosa Sunyer, continuarà essent Rosa Sunyer o no. Creu que aquest nom no es
pot perdre perquè aquesta persona i un grup com ella van treballar molt. Per
aquestes qüestions i altres, defensaven que la titularitat continués essent
municipal perquè malgrat que la competència la tingui l´atenció primària, això
no vol dir que l´ajuntament no pugui ser titular d´un servei d´aquests, hi ha
altres ajuntaments que ho són.
El Sr. Esclusa i Espinal diu que el tema del personal encara s´està negociant
amb el Servei Català de la Salut. El personal passarà a dependre de l´Hospital,
i l´ajuntament té la voluntat que passi la totalitat del personal a dependre de
l´ICS, i això s´està acabant de negociar. S´ha optat, des del primer moment, a
cedir la titularitat a l´Institut Català de la Salut i al Servei Català de la Salut, i a
formar part de la comissió de seguiment del servei. Li sembla be la proposta
que es conservi el nom de Rosa Sunyer, i, per tant, ho inclouran al protocol.
El Sr. Mora i Villamate diu que, a aquestes alçades, seria obvietat dir que a
l´Equip de Govern hi són gent que pensen de diferent manera, i és normal que
això s´expressi d´una manera pública, perquè és bo que el debat sigui
compartit per la societat. Però ell no creu que el que es va manifestar per part
d´Iniciativa respecte al Planing fos una crítica, sinó una preocupació per
determinats aspectes que són els mateixos que ha manifesta tenir el regidor de
Sanitat. A partir d´aqui, simplement es tracta de garantir que, no només a
nivell de protocol, sinó en el futur i en el funcionament del dia a dia del
Planing, les qüestions que havien estat distintives d´una forma determinada de
concebre la planificació familiar i que ells pensen que és un valor i un
patrimoni que la gent que hi ha treballat ha aportat a aquest planing, es
conservin. En aquest sentit anaven les reflexions que feia Iniciativa i que són
ampliament compartides per l´Equip de Govern en aquest cas. I, si no ho
fossin, no passa res. Són gent que pensen, en moltes coses, de diferent manera.
El Sr. Sotoca i Cornet intervé dient que entén que, dins de l´Equip de
Govern, hi hagi preocupacions, però també han d´entrendre que, si a dins de
l´Equip de Govern, en tenen, com no les han de tenir els grups de l´oposició.
Respecte al tema del personal, no dubta que es garanteixin els llocs de treball,
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segur que l´Equip de Govern té aquesta voluntat, però el cert és que això no
queda reflectit al protocol. I, per les notícies que tenen, l´Institut Català de la
Salut, no està disposat a agafar tot el personal.
La Sra. Riera i Monserrat diu que ella ha entès que el servei passava a ser de
l´ICS, i una cosa és que la ubicació sigui allà, però el titular té entès que és
l´Hospital General de Manresa. El Concert el fa el Servei Català de la Salut
amb l´Hospital General.
El Sr. Esclusa i Espinal intervé dient que aquest any és l´Hospital General de
Manresa que agafarà el Servei de Planificació Familiar de l´Ajuntament, i
s´integrarà al CAP Bages coordinats amb l´ICS. Es dirigeix al Sr. Sotoca
dient-li que el protocol el signa el Servei Català de la Salut, l´Institut Català de
la Salut i l´ajuntament de Manresa, essent, per tant, voluntat de les tres parts
signants amb la línia que ja ha comentat abans. Per a ell no hi ha dubtes
respecte a que les tres parts seguiran la línia marcada al protocol.
L´Alcalde intervé dient que si una cosa ha identificat en bona part la ciutat de
Manresa, ha estat la possibilitat de tenir un servei de planificació familiar
durant els últims quinze anys. Com ha dit el Sr. Esclusa, això era una tasca de
suplència que feien els municipis a l´època dels anys 1979, 1980, 1981 i 1982
als inicis de la democràcia i que no només es va fer amb el tema del plàning
sinó amb molts d´altres. A poc a poc s´han d´anar resituant les competències,
i, en aquest cas, assumeix directament la competència una administració
pública, que ara se n'ha adonat de la necessitat d´oferir un servei a la dona. Val
la pena intentar buscar sistemes de coordinació sense que això impliqui que
l´ajuntament perdi el seu pes, no tant des del punt de vista sanitari, però sí des
del punt de vista social de la tasca que ha anat fent durant aquests quinze anys.
Aquesta és la funció que ha dut a terme l´Equip de Govern, que té molt clar el
que està fent, i que, per tant, votarà favorablement aquest protocol demostrant
així, no tant sols que té elements de diversitat d´opinió sinó també criteris
comuns amb qüestions importants per a la ciutat.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV, i 9 GMCIU) i 3 abstencions del GMPP.
L´Alcalde disposa que es procedeixi al debat i votació conjunta dels dictàmens
compresos en els punts 4.2.1 i 4.2.2 de l´ordre del dia.
4.2.1 REGIDORIA-DELEGADA D'ESPORTS.
4.2.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT
COM A INGRÉS LA SUBVENCIÓ DE 500.000,-PTES.
CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER AL PROGRAMA "ESCOLES MUNICIPALS
D´INICIACIÓ ESPORTIVA".
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquest Ajuntament, en data 10 d'octubre de 1995 va sol.licitar a la
Diputació de Barcelona una subvenció per al desenvolupament del programa
municipal Escoles Municipals d'Iniciació Esportiva (EMIE), al llarg de l'any
1995.
Atès que en data 4 de desembre de 1995, per Decret de l'Excm. Sr. President
de la Diputació de Barcelona, és atorgada una subvenció de 500.000'- ptes. per
a l'esmentat programa.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS:
"1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
500.000'- ptes. (cinc-centes mil pessetes), concedides per la Diputació de
Barcelona, destinades al desenvolupament al llarg de l'any 1995, del programa
de promoció esportiva anomenat Escoles Municipals d'Iniciació Esportiva.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària."
4.2.2 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT
COM A INGRÉS LA SUBVENCIÓ DE 400.000,-PTES.
CONCEDIDES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE
L´ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
PER A L´ORGANITZACIÓ DE LES "VIII JORNADES
DE MEDICINA DE L´ESPORT DEL BAGES".
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret del Regidor d'Esports de data 20 de juliol de 1995 es va
adoptar l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per a
l'organització de les "VIII Jornades de Medicina de l'Esport del Bages" que es
van portar a terme el mes de novembre de 1995.
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya en data
30 de novembre de 1995 va concedir una subvenció de 400.000'- ptes. per a
les esmentades jornades.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS:
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"1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
400.000'- ptes. (quatre-centes mil pessetes), concedides per la Direcció
General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, per a l'organització de les
"VIII Jornades de Medicina de l'Esport del Bages" celebrades el mes de
novembre de 1995.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària."
El Sr. Empez i Garcia explica que es tracta d´acceptar dues subvencions, una
de la Diputació de Barcelona i l´altra de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Sotoca i Cornet intervé dient que el seu grup està d´acord amb les
subvencions, tant per a les escoles municipals d´iniciació esportiva com per a
les Jornades de Medicina de l´Esport del Bages, que ha anat assolint un
prestigi i una importància considerables. Encorratgen al regidor-delegat
d´Esports Sr. Empez perquè, amb la seva bona gestió, en propers anys,
s´augmentin aquestes subvencions que consideren una mica justes.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens corresponents als punts 4.2.1 i
4.2.2 de l´ordre del dia, s´aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
5.1

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA.

5.1

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME.
5.1.1 APROVAR
INICIALMENT
EL
"PROJECTE
D´URBANITZACIÓ DE ZONA VERDA I DE
REPARACIÓ DE VORERES (FASE I) A L´ACTUACIÓ
INDUSTRIAL "BUFALVENT".

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'urbanització redactat per l'Institut Català del Sòl, anomenat
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE ZONA VERDA I DE REPARACIÓ
DE VORERES (FASE I) A L'ACTUACIÓ INDUSTRIAL "BUFALVENT",
amb un pressupost general de 37.412.724 pessetes.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
Dictamen, proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la
legislació urbanística vigent.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha
de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS:
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1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat per
l'Institut Català del Sòl, anomenat PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
ZONA VERDA I DE REPARACIÓ DE VORERES (FASE I) A
L'ACTUACIÓ INDUSTRIAL "BUFALVENT", amb un pressupost general
de trenta-set milions quatre-centes dotze mil set-centes vint-i-quatre pessetes
(37.412.724 ptes.), de conformitat amb el que es preveu en els articles 27 i 64
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
"2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies el projecte
d'urbanització aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de
l'anunci adient en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de
major circulació en aquesta, de conformitat al que es preveu a l'article 64 de
Decret legislatiu 1/1990, redactat segons Decret legislatiu 16/1994, de 26 de
juliol, d'adeqüació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre."
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta d´aprovar inicialment el projecte
d´urbanització d´una part del Polígon de Bufalvent. És una reurbanització del
Polígon Industrial de Bufalvent. En el Ple de febrer de 1995, es va aprovar un
conveni amb l´INCASOL de la Generalitat de Catalunya, en el què hi havia un
compromís d´invertir durant tres anys una quantitat de diners en la millora de
la urbanització de Bufalvent. Com que l´any passat no hi havia disponibilitat
de pressupost en el 1995, es va posposar tot el conveni un any. Resten per
invertir, per part de l´ajuntament de Manresa, 20 milions de pessetes, per tant
es tracta d´un total d´obra de 40 milions a invertir a Bufalvent. Per a l´any
1997, és de 22 milions i per a l´any 1998, és de 25,5 milions. El projecte
d´urbanització que es planteja per a la seva aprovació, es refereix a la
urbanització de la zona qualificada com a zona verda, i que queda propera a la
carretera comarcal 1411 d´Abrera-Berga, i amb aquesta gran illa s´hi ajardinen
col.locant arbres i altra vegetació que requereixi poc manteniment. En relació
a la millora de les voreres del Polígon de Bufalvent, ocupa gairebé una tercera
part del Polígon Industrial, i es tracta de donar un aire més polit a l´actual.
L´existència d´herbes altes ocasionava grans problemes de manteniment i
oferia una imatge de deixadesa. Actualment, la vorera està constituida per una
faixa que hi ha a terra, una altra amb panot, i una altra més a prop de la
calçada. Amb aquest projecte es situa tota una faixa d´arbrat a la part de terra
més propera a la calçada, i, entre arbre i arbre, es construeix una part amb
formigó. Es tracta, per tant, d´una actuació de millora d´aquestes voreres que
estaran més ben distribuides, evitant al mateix temps l´estacionament de
vehicles sobre de la vorera. Tots els canvis estan estudiats de manera que no es
redueixin les places d´estacionament. Vista la inversió de 37,5 milions que
representa el projecte, resta un coixí fins als 40 milions per tal de reservar certs
canvis. I, si sobressin aquests diners, s´acumularien a la inversió de l´any
vinent.
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El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup està satisfet per la
presentació d´aquest dictamen perquè, si més no, es millorarà òpticament,
visualment un dels polígons més importants de la ciutat. No hi ha zona verda
en absolut o està molt degradada, no està gens cuidada, i els vials, a més a
més, de servir perquè els cotxes funcionin, també serveixen per aparcar. Les
voreres estan fetes malbé perquè aparquen a sobre i suposa que el company de
l´Equip de Govern, n´haurà pres molt bona nota perquè podria sortir la
financiació gratis anant cada dia allà amb la grua. El que preocupa al seu grup
és el manteniment d´aquesta zona verda perquè amb la rehabilitació es gasten
molts diners, i també si realment s´intentarà que no estacionin vehicles sobre
la vorera. El seu grup votarà afirmativament al dictamen perquè creu que és
imprescindible millorar estèticament i visualment aquesta zona i confien en
que els industrials que hi estan assentats són els primers interessats en que això
sigui així. El manteniment no està reflectit al dictamen, sembla que no es
tingui en compte i consideren cabdal i important perquè una inversió
d´aquestes característiques de milions de pessetes no sigui destruida
malèvolament pel mal ús que es pugui arribar a fer.
El Sr. Garcia i Comas explica que en el projecte que s´aprova es preveu un
manteniment, a càrrec de l´empresa que executarà aquesta obra, per dos anys i
se li imputarà una partida perquè faci el manteniment del arbres i de la zona
verda. Amb això s´assegura que, qualsevol vegetació que no visqui perquè ha
estat mal plantada, o que estigui deteriorada, es canviarà. Respecte al
manteniment definitiu, des del punt de vista de tota l´associació industrial de
Bufalvent, s´està plantejant la possibilitat de constituir una junta de
manteniment que assumiria el manteniment del Polígon que també englobaria
temes de seguretat. Si després dels dos primers anys, no prosperés la idea de la
junta de manteniment, aquestes tasques haurien de ser assumides per la
brigada municipal. D´altra banda, el projecte haurà de preveure la manera
d´impedir l´estacionament dels vehicles sobre la vorera amb elements
verticals. Donades les mides de la calçada de Bufalvent, seria possible crear un
vial per a la circulació i un altre per a l´estacionament.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.1.2 APROVAR
INICIALMENT
EL
PROJECTE
D´URBANITZACIÓ SECTOR CARRER DEL SÒL,
TRAM I.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals,
anomenat PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR CARRER DEL SOL.
TRAM I, amb un pressupost general de 24.868.338 pessetes.
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Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
Dictamen, proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la
legislació urbanística vigent.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha
de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS:
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat pels
serveis tècnics municipals referent al PROJECTE URBANITZACIÓ
SECTOR CARRER DEL SOL. TRAM I, amb un pressupost general de vinti-quatre milions vuit-centes seixanta-vuit mil tres-centes trenta-vuit pessetes
(24.868.338 ptes.), de conformitat amb el que es preveu en els articles 27 i 64
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
"2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies el projecte
d'urbanització aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de
l'anunci adient en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de
major circulació en aquesta, de conformitat al que es preveu a l'article 64 de
Decret legislatiu 1/1990, redactat segons Decret legislatiu 16/1994, de 26 de
juliol, d'adeqüació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre."
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que es tracta de l'aprovació inicial del
projecte d'urbanització del carrer del Sòl, del tram que va des de la cantonada
del Bonsuccès fins a l'Era Firmat. Aquest tram que van a urbanitzar és un
carrer molt curtet, que acabarà de permetre el pas a travès de Puigterrà. Es un
carrer amb un fort pendent, és un carrer sense voreres, el fort pendent s'ha
solucionat tècnicament fent un carrer amb llambordes, això permet que hi
hagi una forta rugositat, i que no rellisquin els vehicles en l'època de glassades
i aquest pendent s'ha de combinar amb la possibilitat d'accès a unes residències
que hi ha en el propi carrer; és una urbanització un tan complicada pel curt que
és el carrer, és una urbanització que es finança amb contribucions especials per
la qual cosa, des de l'Ajuntament hi han d'aportar un 10% del seu import. El
valor de la urbanització és de 24.800.000.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.1.3 APROVAR L´ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL
PROJECTE D´OBRA "REHABILITACIÓ EDIFICI
MUSEU I ARXIU. FORJAT PLANTA SEGON".
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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"Vist que per aquest Ajuntament, mitjançant Decret dictat en data de 29 de
març de 1993, fou definitivament aprovat el projecte anomenat “Rehabilitació
edifici museu i arxiu. Forjat planta segon”, amb un pressupost general de cinc
milions set-centes vuitanta-dues mil setanta-cinc pessetes (5.782.075'-pts).
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics municipals per a l'actualització de
preus de l'esmentat projecte d'obra municipal ordinària de “Rehabilitació
edifici museu i arxiu. Forjat planta segon”, en quina memòria es manifesta:
“Degut al temps transcorregut des de la redacció del projecte que va ésser
arpoximadament de tres anys; l'increment del cost en l'execució de les obres fa
que es tingui que actualitzar els preus del pressupost globalment en un 16,603
%.
Ha d'entendre's aquesta revisió com una necessitat de fer viable l'adjudicació
de les obres al contratista, doncs si els preus aplicat a les partides en el seu dia
van ésser ajustats al temps, en l'actualitat aquests són baixos i ben segur que no
es poden adjudicar”.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals i que s'adjunta al present
Dictamen.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin
adoptats els següents
ACORDS
“Aprovar l'actualització de preus del projecte d'obra municipal ordinària de
“Rehabilitació edifici museu i arxiu. Forjat planta segon”, resultant un nou
pressupost general de sis milions sis-centes vuitanta-quatre mil dues-centes
setanta-vuit pessetes (6.684.278'-pts)”.
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana, i diu que aquest dictamen és per
aprovar l'actualització de preus d'un projecte que de fet és de l'any 1993, és el
forjat de la planta 2a de l'edifici Museu i arxiu de la ciutat. Es tracta del
col.legi dels Jesuites davant de la Piscina Municipal, i convida que algún dia
vagin a l'Arxiu i al Museu per veure la penosa situació d'aquell edifici. En
qualsevol cas, estan en tractes amb Cultura de la Generalitat de Catalunya per
tal que es tiri endavant el nou Arxiu de la ciutat. Aquesta obra es va projectar i
es aprovar a l'any 1993, incomprensiblement es va anar posposant al llarg del
94 i del 95, tot i tractar-se amb una certa urgència. El dia que es podran fer les
obres de l'arxiu, cal necessàriament que tinguin fet aquest forjat, on caldrà
traslladar parcialment part de l'Arxiu i part del Museu. Amb això es van trobar
l'últim trimestre de 1995 que a l'hora d'executar les obres, finalment la partida
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pressupostària de 5.782.075 Pts, era totalment insuficient per afrontar l'obra i,
per tant, s'ha hagut d'actualitzar els preus d'aquest projecte que és de
6.684.278 Pts. Insisteix, la importància de les quals està en que, si no fan això,
en qualsevol moment hauran de còrrer i no atraparan les noves obres de
l'arxiu. Començar aquest forjat significa finalment obrir la possibilitat que
Manresa pugui aconseguir aquest nou Arxiu que necessita, ja no dir Museu,
que queda més lluny.
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta, per dir que en el tema referent al dictamen
estan completament d'acord. És evident que si a l'any 93 es va fer un projecte
pel tema en concret que sigui i ara a l'any 96 encara no s'ha executat, hi ha
hagut un increment de costos, hi ha hagut un increment de partides en els
temes, amb els materials, etc. En primer lloc, diu que entenen que des del 93
una obra que se suposa que és urgent com és el forjat de la planta del Museu,
han passat 3 anys i encara no s'ha executat. Segon aspecte, estan d'acord en
que passats dos o tres anys hi ha un increment de les partides perquè el nivell
de vida puja i el que els sembla que no estarien d'acord, que no ho entenen, si
més no, és com des del 93 fins a l'hora present el cost de vida suposen que no
ha pujat un 16'6%. Si agafen els indexs dels IPC anuals, si agafen 94, 95 i si
volen una mica del 93 perquè tot depen de quan estigui fet el projecte a l'any
93, potser arribarien a un 8% no un 16%. Si realment es tracta d'una
actualització de preus, perquè se suposa que, el projecte és el mateix, les
quantitats del material són les mateixes i malgrat que hi hagin materials que
pugin o baixin per sobre de l'IPC, mai doblen els preus dels mateixos IPC. I
més tenint en compte aquests tres o últims i darrers exercicis. És per això que
no ho entenen, malgrat tot això, és voluntat d'aquest Grup, que no sigui dit que
estan en contra de la si habilitació de la planta forjat de la planta segona del
Museu, sino tot el contrari, veuen que hauria d'estar fet i realitzat, però volen
deixar constància d'aquests aspectes, i votaran a favor del dictamen.
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana, i diu que tot i que l'any 93 hi havia la
urgència de fer aquest forjat del segon pis i no s'ha fet, pensa que una mica és
a vegades en general, perquè els museus i la cultura com que és una cosa
històrica sempre pot anar passant en el temps, i també és veritat que l'edifici
del polígon Sant Ignasi aixís que hauran fet aquest forjat, s'adonaran que de
mitja planta fins a la façana els en cal una encara més gran i en el primer pis
podrien tornar a fer una operació, i gairebè li diria que a la planta baixa igual.
Per tant, a vegades potser hi ha una temptació pròpia de qualsevol govern
d'allargar amb tranquil.litat els assumptes que fan referència al pas de la
història, al pas del temps. No és aquesta la voluntat de l'equip de govern i els
agradaria encarar aquest tema directament. En quan a la reflexió de com és
que de l'any 93, a l'any 96, això s'ha pujat un 16'603%, bé aquesta és una
reflexió d'economia recreativa i li sembla que podrien arribar a una
primeríssima conclusió que és que el cost o augment de preus de la
construcció va per sobre del de l'IPC, això és doncs una conclusió a què
podrien arribar que no és gens precipitada. En segon lloc han recollit un 1%
més de l'IVA, al llarg de tots aquests anys. I en tercer lloc compte que aquest
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és el preu que s'aprova com a preu del projecte però que esperen que en el
moment que això trobi contractista els hi surti, ni que sigui una mica més
econòmica que els 6.684.278 Pts, una mica per continuar fent nous forjats a
l'edifici de Sant Ignasi. I li agrairà en el futur aquest suport per anar
rehabilitant el Museu i l'Arxiu de la Ciutat.
Intervè el Sr. Javaloyes i Vilalta, i només diu que voldria indicar-li al Sr.
Fontdevila que evidentment comptarà amb el suport del GMPP per tirar
endavant i en el futur les rehabilitacions del segon forjat i del primer. Malgrat
que no és qüestió d'anar allargant, perquè potser algun dia no caldrà ni fer-ho,
perquè ja haurà caigut tot plegat. Independentment d'això que potser seria el
tema més anecdòtic, malgrat el més important, el tema del 16 % que no deixa
d'ésser també purament anecdòtic i recreatiu, li hauria de fer un esment, una
petita precisió, que els nivells dels materials de construcció i el que son les
bases salarials dels treballadors no han pujat mai per sobre dels IPC. No cal
confondre mai el que son promocions derivades d'habitatges amb el que son
subministres i treballs, que no són promocions de venda, que no hi han
finançaments bancaris etc, etc. etc. El que possiblement i veient els
reconeixements de deutes que han d'estar fent de dos, tres anys, o 4 anys
enrrera, potser si, que és clar, han aplicat els tants per cents que els
finançaments bancaris els hi cobren amb els contractistes per poder fer les
feines, i potser si desprès doblaran els preus dels IPC. No ho sap, potser sí que
seria això, però insisteix, els nivells de vida del nivell del sector de la
construcció no han pujat mai per sobre de l'IPC respecte a altres productes. En
tot cas el que haurà pujat seràn els serveis financers i evidentment les
promocions privades que cadascun fa el que li convè.
Intervè el Sr. Oms i Pons, i fa una aclaració, diu que aproven el projecte, no
l'adjudicació, ja veuran quan es farà, de moment actualitzen el projecte i li diu
al Sr. Javaloyes que si tots els projectes que hi han en aquesta Santa casa,
s'haguessin de fer quan s'aproven, Mare de Déu, tindrien tota la ciutat nova.
Per tant, això passa i és normal i ara hi ha aquest projecte que un dia es va fer
amb tota la intenció del món, però que després això que diuen "la necesidad es
muy mala" i el projecte va quedar.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.1.4 APROVAR PROVISIONALMENT EL "PLA ESPECIAL
RECORREGUT PER A VIANANTS JOC DE LA
PILOTA. PLAÇA DEL CARME.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el
dia 18 de setembre de 1995, fou adoptat acord aprovant inicialment l'anomenat
“Pla Especial recorregut per a vianants Joc de la Pilota . Plaça del Carme”.
Vist que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 299, del dia 15 de desembre de
1995, i en els diaris "Avui" i "Regió 7", del dia 4 de novembre de 1995, així
com en el tauler d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap
mena d'al.legació, reclamació o recurs.
Atès el que disposa l'article 60 .4 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol,
de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, .
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
Dictamen.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin
adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR PROVISIONALMENT de conformitat al que disposa l'article
64.4, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, l'anomenat “Pla Especial
recorregut per a vianants Joc de la Pilota . Plaça del Carme”.
2n.- SOL.LICITAR de l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya l'aprovació definitiva del Pla
Especial provisionalment aprovat en l'acord anterior."
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que aquest és un Pla Especial que afecta a
la part de la plaça del Carme i que ha de connectar amb la futura plaça del
carrer Serarols quan s'enderroquin aquests edificis que donen al Joc de la
Pilota. Recorda que és un Pla Especial que ja el van aprovar inicialment el
passat ple del mes de setembre i que durant l'exposició pública no s'ha
presentat cap tipus d'al.legació ni cap recurs ni cap reclamació per cap veí de
la ciutat. És un pla del que ara faran la seva aprovació provisional i el que els
permeterà és el de poder fer aquest edifici pont que ha de connectar la Plaça
del Carme amb la futura plaça Serarols. És una de les intervencions en el casc
antic de la ciutat.
Sotmès el ditamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.i) de la Llei
7/1985 i l'art. 112.3.k) de la Llei 8/1987.
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5.2.1 CREAR LA COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DE
L´ORDENANÇA
DEL
CONTROL
DE
LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és voluntat de l'Ajuntament de crear una Comissió Mixta de
seguiment de l'ordenança del control de la contaminació acústica, per tal
d'integrar la participació ciutadana en tota la problemàtica que en aquesta
matèria tracti l'administració municipal.
Atès que la possibilitat de crear òrgans municipals complementaris és possible
en fonament a l'autonomia organitzativa del municipi, recollida als articles
4.1.a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 8.1.a) de la
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local, en la creació del quals s'ha de tenir
compte, entre d'altres, el principi de la participació ciutadana, segons estableix
l'article 47 de la Llei 8/1987.
Atès que la normativa aplicable recull expressament la possibilitat de creació
d'aquests òrgans, denominant-los comissions, consells o òrgans de participació
sectorials, en concret als articles 46.2 i 59.1 de la Llei 8/1987; 45 del
Reglament Orgànic Municipal; 19.1 i 19.2 del Reglament Municipal de
Participació Ciutadana i 130 del R.D. 2.568/1986, que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
Atès que, segons l'art. 60 de la Llei 8/1987, les funcions d'aquests òrgans
seran, en síntesi, formular propostes, emetre informes, i les altres de naturalesa
anàloga, i que la seva creació haurà de formalitzar-se per acord del Ple de la
Corporació, segons disposa l'art. 59.1 del mateix cos legal.
Atès que el funcionament d'aquests òrgans haurà d'acomodar-se al que disposa
l'article 22.2 i següents de la Llei 30/1992, relatiu als òrgans col.legiats de
l'Administració en què participin organitzacions representatives d'interessos
socials.
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Serveis Jurídics i de Programació.
El regidor delegat de medi ambient, amb el parer favorable de la Comissió
Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa que pel Ple de
la Corporació s'adoptin els següents
ACORDS:
1r.- CREAR la Comissió Mixta de seguiment de l'Ordenança del control de la
contaminació acústica com a òrgan de participació sectorial en la gestió
municipal, amb la comesa d'estudiar, avaluar, informar i emetre propostes, així
com totes aquelles qüestions que el president de la Comissió sotmeti a la seva
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consideració en la matèria que li pertoca, i especialment el seguiment i
aplicació de l'Ordenança municipal sobre control de la contaminació acústica,
a l'empara del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació
Ciutadana d'aquest Ajuntament, i que estarà constituïda de la forma que
segueix:
President: Regidor delegat de Medi Ambient
Sots president primer: Regidor delegat de Seguretat Ciutadana
Sots president segon: Regidor delegat d'Urbanisme
Vocals: El personal següent de l'Ajuntament:
Un regidor representant de cada grup municipal de l'oposició.
El Cap del Servei d'Urbanisme i Política Ambiental
El Cap de la Policia Local
L'assessor municipal de Medi Ambient
Un tècnic municipal que realitzi funcions en matèria de Medi Ambient
Esporàdicament, aquell personal que el president consideri adient la seva
assistència, per la seva funció o formació
Un representant de cadascuna de les institucions o entitats següents:
Departament de Medi Ambient de la Generalitat
Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials (delegació Bages-Berguedà)
Col.legi d'Enginyers Tècnics de Manresa
Gremi d'Hoteleria
Reial Automòbil Club de Catalunya
Montepío de Conductors Sant Cristòfol (Manresa-Berga)
Tres representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa
Secretari: Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense vot.
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient."
Intervé el Sr. Mas i Font, i diu que portar al Ple aquest dictamen per
aprovació, és un pas evolutiu i coherent amb la trajectòria iniciada ja per
aquest consistori inicialment. Per al mapa-sònic és un instrument
imprescindible per conèixer la realitat acústica de la ciutat l'ordenança per
regular els sorolls i la contaminació acústica i ara finalment la comissió mixta.
Comissió que neix amb la voluntat de fer participar a totes les parts més
afectades o tots els actors que formen part d'aquesta gran temàtica que són els
sorolls. Amb aquesta comissió està prevista una periodicitat de reunions
aproximadament d'entre 2 o 3 reunions a l'any. Per tant és una periodicitat no
gaire freqüent. El que es pretén amb aquesta comissió mixta és elaborar i
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consensuar si és possible el programa d'actuació municipal enfront la
problemàtica dels sorolls, fer posteriorment un seguiment i avaluació de
l'aplicació d'aquest programa i debatre també aquelles qüestions que van
sorgint tan sigui en aspectes formals com tècnics, de l'aplicació de l'ordenança.
Per això hi han fet participar també en aquesta comissió els col.legis tècnics i a
més a més dels col.legis tècnics fer-hi participar com ha dit abans, tots els
actors, en definitiva, fer-hi participar tota la població. Aquesta comissió neix
amb una voluntat de ser integrada finalment amb una part sectorial del consell
assessor municipal de medi ambient que properament també es crearà.
Intervè el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que avança que la voluntat del Partit
Popular és votar a favor d'una creació d'un organisme similar al que proposa
l'equip de govern. Però amb el millor ànim constructiu voldrien sol.licitar, o
demanar, que es reconsiderés la composició d'aquesta comissió perqué els
sembla que es massa nombrosa. Ja va ser Napoleón qui va dir que quan volia
que una cosa s'arreglés ho encomanava a un General i quan volia que no
s'arreglés ho encomanava a una comissió. I el nombre dels que formen aquesta
comissió és tan gran, que no s'adonen que el dia que es reuneixen tots,
probablement, faran més soroll que aquell que tracten d'evitar. Per això,
simplement, sol.liciten que o bé es reconsideri la composició tan nombrosa
d'aquesta comissió disposant fins i tot del lloc que els pertoca si fos necessari,
o bé, es creés un comité molt més reduït entremig o una persona que pogués
donar més eficacia en el tema de la contaminació acústica que a Manresa és
bastant gran.
Intervé el Sr. Mas i Font, i diu al Sr. Arderiu, que li accepta l'acudit però no li
accepta el suggeriment, és a dir, aquesta comissió pretén donar-li l'abast que té
precisament aquesta problemàtica i precisament per això tal com ha dit abans,
es conviden a formar-hi part tots els actors que están implicats en aquesta
problemàtica i de ben cert que encara se'n deixen. Pretenen que sigui una
comissió operativa evidentment. En dóna una composició de 18 persones
aproximadament. Pensa, que amb uns temes ben clars i ben portats sobre la
taula pot arribar a ser operativa. Evidentment, pot haver-hi gent d'aquesta
composició, que declinin la seva intenció de formar-ne part o que fins i tot ni
es presentin, però pensen que una vegada més els artistes, els actors convidats
en aquesta gran pel.lícula que son els sorolls de la ciutat hi haurien de ser.
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que li demanaria al Sr. Mas que aquesta
reunió, per favor, la convoqui de seguida, perquè l'estiu se'ls tirarà a sobre i
llavors sempre s'ha de còrrer, i crea un malestar que es generarà en el moment
en que comenci a fer bo i el funcionament d'aquesta comissió, s'imagina que
serà ferragós, perquè hi ha molts criteris i no sempre evidentment seran
coincidents. Per tant, amb 18 persones a tenir consens, el felicitarà si ho
aconsegueix. Això, serà molt laboriós i es podria trobar trabat i per tant li
recomanaria que aquesta comissió la convoqui el mès aviat possible.
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Intervé el Sr. Mas i Font, i diu que, en tot cas, no pretén tenir consens total,
sencillament pretén que es discuteixi allò que pensa fer l'equip de govern
enfront als sorolls a la temporada d'estiu, que és ón la gent té més problemàtica
d'aquest gènere. El que, si que hauran de tenir tots plegats, i no només la gent
de la comissió sino tots plegats els ciutadans, és una bona dosi de tolerància,
tant els que reben els sorolls que els hi son prou enotjosos com aquells que els
generen. Per tant, aquest és el joc que han de jugar, el joc de la tolerància en
aquest aspecte. El joc del consens, el joc de la participació, és el que van a
assajar en aquests moments amb la creació d'aquesta comissió. Recull el seu
suggeriment d'establir la primera reunió el més aviat possible.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i, per tant, amb el quòrum que determina l'art. 112.3.b) de la
Llei8/1987.
6.1

APROVAR
PROVISIONALMENT
LES
MODIFICACIONS DE DETERMINATS ARTICLES DE
LES ORDENANCES FISCALS NÚMEROS 4 I 14.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 21 de
desembre de 1995, va aprovar definitivament les modificacions de les
Ordenances Fiscals reguladores dels Tributs Municipals, per a l'exercici 1996,
havent-se publicat el text íntegre de les modificacions al B.O.P. número 312,
Annex IV del dia 30 de desembre de 1995.
Atès que s'han observat diversos errors en el text aprovat corresponent a les
Ordenances Fiscals números 4 i 14.
El President de la Comissió d'Hisenda i Administracio, d'acord amb l'informe
emès pels Serveis Financers Municipals, té l'honor de proposar al Ple de la
Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les
Ordenances Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es
detallen :
Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, article 13.
Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora del Cementiri Municipal, article 6.
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Segon.- Exposar al públic els acords precedents, junatment amb la nova
redacció dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, i també en un Diari dels de més difusió de la
Província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut 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 i el texte íntegre dels
articles modificats, els quals entraran en vigor el dia primer de gener de 1996 i
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació."
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, i diu que l'ordenança fiscal núm.4 regula
l'impost sobre el increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. En
l'article 8 determina la base imposable i l'article 3 indica quina serà la quota
que s'imposa, sent aquesta la que resulta d'aplicar a la base imposable els tipus
de gravàmen que corresponguin segons sigui el nombre d'anys del període
imposable segons un escalat. El desembre de l'any passat s'aprovà
definitivament un increment del 4'5%. L'aplicació percentual d'aquest
increment sobre els percentatges existents suposaria el tram del periode
imposable d'1 a 5 anys del 29 al 30%. I d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals
aquest tant per cent no pot ser superior al 29%. El segon error en les
ordenances fiscals, es refereix a la núm. 14 que regula la taxa de prestació del
servei del cementiri municipal. L'article 6 determina el deute tributari per
mitjà d'aplicació de diverses tarifes segons els corresponents epígrafs. S'ha
omès per error la tarifa corresponent a l'epigraf 8, col.locar marcs metàl.lics,
baranes metàl.liques, etc., que per aplicació del 4'5 passarà de 2.451 Pts a
2.561 Pts. Es pot admitir en termes generals que qui treballa s'equivoca i
malgrat la responsabilitat dels temes tractats, es pot cometre certs errors com
els esmentats. El present dictamen pretén subsanar els errors esmentats.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP) 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 8/87
6.2

RECTIFICAR I SUBSANAR ERRORS OBSERVATS EN
EL TEXT DEL PREUS PÚBLICS NÚMS. 5 I 20.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han observats divresos errors en el text del Preus Públics números
5 i 20, referents al Conservatori Professional de Música i 20, referents al
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Conservatori Professional de Música i al utilització de béns i equipaments
esportius i culturals, que podrien donar lloc a errors en la seva aplicació :
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració té l'honor de proposar
al Ple de la Corporació Municipal d'adopció dels següents :
ACORDS:
"Primer.- Rectificar i subsanar errors observats en el text del preus públics que
s'especifiquen :
ANNEX
TARIFES PREUS PÚBLICS
Preu Públic núm. 5 per
PROFESSIONAL DE MÚSICA

ensenyaments

al

CONSERVATORI

Error en el curs acadèmic, les tarifes corresponent al Curs acadèmic 1995-96.
Preu Públic núm. 20 per la utilització privativa o aprofitament especial
d'equipaments i béns esportius i culturals municipals.
Epígraf 7.5 la tarifa correspon a activitats no esportives de caràcter lucratiu.
EPÍGRAF
7

TARIFA
PESSETES
7.5 Utilització de tot el Pavelló, per
sessió diària, per activitats no esportives lucratives ............................................................. 578.773

Segon.- I procedir a la publicació del text de les rectificacions al B.O.P."
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, i diu que el preu públic núm. 5 es referix a
l'ensenyament al Conservatori Professional de Música, s'indica que les tarifes
corresponen al curs acadèmic 94-95 quan logicament corresponen al curs 9596. El segon error és en el preu públic núm. 20 per la utilització privada de
béns esportius en la tarifació del nou pavelló del Congost i el seu corresponent
epígraf, ha de quedar redactat així: "utilització de tot el pavelló per sessions
diàries per activitats no esportives lucratives". Quan es va aprovar es va
ometre la paraula "no". Obviament el dictamen pretén la subsanació d'ambdos
errors.
Sotmès el dictamen a votaciò, s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 12 abstencions (9 GMCiU i 3 GMPP).
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6.3

DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A
L´ENTITAT MERCANTIL
"APARCAMIENTOS
CONCERTADOS,S.A." PER IMPORT D´1.000.000,PTES.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la
concessió administrativa del Servei Municipal d'estacionament vigilat de
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública de
Manresa, sota control horari limitat.
El tinent d'alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent:
ACORD:
"Tornar a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A."
(C.I.F. núm. A-28732915 ca. l'Enginyer, 11-13 2n 1a - Granollers), un aval de
la "COMPAÑIA DE CREDITO Y CAUCION", per la quantitat de
1.000.000'- PTA, corresponent a la garantia definitiva constituida per
respondre del compliment del contracte de la concessió administrativa del
Servei Municipal d'Estacionament vigilat de vehicles de motor en zones
especials i determinades de la via pública de Manresa, sota control horari
limitat , per un termini de 2 anys, adjudicat per acord plenari del dia 17 de
novembre de 1992 i es prorrogà per acord plenari del dia 20 de setembre de
1994, amb fonament al compliment contractual acreditat en l'expedient incoat
a l'efecte."
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, i diu que es tracta d'un dictamen per retornar
la garantia mercantil a ACSA, de Granollers, un aval d'1.000.000 Pts,
corresponent a la garantia definitiva constituïda per respondre del compliment
del contracte de la concessió administrativa del servei municipal
d'estacionament vigilat de vehicles en zones especials i determinades de la via
pública de Manresa que va acabar el 31 de maig de 1995. Amb els preceptius
informes tècnics i jurídics favorables es proposa al Ple l'aprovació d'aquest
dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
Per l'Alcalde es disposa el debat conjunt i votació separada dels punts 6.4 i 6.5
de l'ordre del dia, atés que tots dos afecten a reconeixements de crèdit.
6.4

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A
FAVOR D´"AIGÜES DE MANRESA,S.A.", PER
IMPORT DE 5.114.511,-PTES.

48

El Secretari dóna compte del 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 President de la Comissió d'Urbanisme i el President
de la Comissió d'Hisenda, proposen al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor
del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
Organisme, Entitat o Industrial

Concepte

Import

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Consum aigua manteniment
gespa camp futbol Congost

836.378,-

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Consum aigua regatge i neteja
carrer any 1991 (gener-octubre)

679.231,-

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Consum aigua regatge i neteja
carrer any 1991 (novembredesembre)

201.428,-

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Consum aigua regatge i neteja
carrer any 1992 (gener a
novembre)

914.456,-

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Consum aigua regatge i neteja
carrer any 1993 (genernovembre)

1.066.228,-

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Consum d´aigua regatge i neteja
carrer desembre 1994

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Plomes de lloguer reg ciutat i
boques incendis 2n semestre
1994

1.163.968,-

AIGUES DE MANRESA, S.A.
Plana de l´Om, 6
MANRESA
Nif.A08294282

Boques incendis 1r. semestre
1995

187.766,-

Total.......

65.056,-

5.114.511,-
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6.5

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A
FAVOR DE DIVERSOS CONTRACTISTES, PER
IMPORT DE 17.664.226 PESSETES.

El Secretari dóna compte del 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 President de la Comissió d'Urbanisme i el President
de la Comissió d'Hisenda, proposen al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor
del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
ORGANISME,
ENTITAT O INDUSTRIAL

CONCEPTE

IMPORT

PROMOCIONS
NAVAS, S.A.
Pl. Estació, 5.
NAVAS.
Cif.A08621732

Treballs efectuats a l'obra rehabilitació
Escola Arts.

5.058.218 '-

CONSTRUCCIONES
CLARET,S.L.
c. St. Fruitos, 4.
Manresa
B08136905

COTS

I

Reparacions estructurals a la zona planing
edifici Conservatori

CONSTRUCCIONES COTS I CLARET,
S.L.
C. St. Fruitós, 4.
MANRESA
B.08136905

Reparacions
Conservatori

NETEGES MANRESANES, S.L.
Pl.Ind.Els Dolors
Manresa
B.08794570

Neteja gimnas
Puigberenguer

NETEGES MANRESANES,
S.L.
Pl. Ind. Els Dolors
Manresa B.08794570
EXCAVACIONS VILA VILA, S.A.
c. Sol, 20.
St.JOAN VILATORRADA
A.59105486

Neteja parvulari Col.legi Puigberenguer

58.315'-

Enderroc edifici c. Sant Marc 4.

444.667'-

ICMAN, S.L.
Canonge Mulet, 2, 1.

Arranjament aglomerat cruilla Passeig Pere
III.Guimerà

402.854'-
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estructurals

i

zona

723.508'-

pavulari

teatre

1.448.132'-

col.legi

115.974'-

Manresa
B.58.407.081
EXCAVACIONS VILA VILA, S.A
C. Sol, 20.
ST.JOAN VILATORRADA
A-59105486

Arranjament Cra. Pont de Vilomara, entre
Viladordis i C. St. Blai

1.963.580'-

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A.
Via Laietana, 33, 5è,1.
Barcelona
A-28013654

Estructura del porxo i modificació de la
xarxa de desguàs.

5.118.014'-

RUM TRAFIC, S.L.
Narcís Monturiol, 75B
Manresa
B.58598.053

Senyalització horitzontal
Domenec i Cra. CArdona

St.

481.988'-

RUM TRAFIC, S.L.
Narcís Monturiol, 75B
Manresa
B.58598.053

Senyalització horitzontal Cra. de Vic,
Muralla del CArme i St. Domenec

487.692'-

RUM TRAFIC, S.L.
Narcís Monturiol, 75B
Manresa
B.58598.053

Senyalització horitzontal Cra. de Vic

406.927'-

PETROCAT, S.A.
Pedro i Pons, 9-11.
Barcelona
A58415779

Consum gasolina

170.339'-

PETROCAT, S.A.
Pedro i Pons, 9-11.
Barcelona
A58415779

Consum gasolina

193.827'-

GARAGE TACHO, S.A.
Cra. Vic, 225
Manresa
A08139230

Reparació vehicle manteniment

188.365'-

Muralla

Muntatge jocs infantils a la plaça Porxada
127.438'JUEGOS KOMPAN
C. Montseny, s/n,nave12
PREMIA DE DALT
A.58178161
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total........
17.389.838'-

Intervè el Sr. Teixeiro i Macipe, i diu que en el debat sobre el pressupost 96
s'indicava que una de les característiques del pressupost era l'afloració de
diverses factures, de certs serveis realitzats sense consignació pressupostària, o
consignacions insuficients. En el pressupost de l'any 95 es consignaven
aquests reconeixements i així es manifestava publicament, pagant la
corresponent penitència que comporta el pecat d'una mala planificació i/o
d'una deficient gestió. I ara estan en el següent pas d'aquest procés d'afloració,
que a la vista de diverses obligacions que no han sigut reconegudes i
liquidades es proposa reconèixer un crèdit extraoficial a favor del creditor. I
així tenien: primer, creditor Aigues de Manresa, S.A. diverses factures pels
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serveis realitzats des de l'any 1990 fins al primer semestre de l'any 1995 i
detalla consum d'aigua del manteniment de gespa del camp de futbol de 1990,
consum d'aigua, reg i neteja dels carrers de l'any 1991, 1992, 1993, de
desembre de 1994. Plomes de la ciutat i boques d'incendi del segon semestre
de 1994 i boques d'incendi del primer semestre de l'any 1995 per un total de
5.114.511 Pts". I acaba amb aquest creditor amb un breu reflexió. En alguna
ocasió ha sortit el tema d'Aigües de Manresa, i encara que intueix la resposta,
Manresa, la ciutat de Manresa, manresans, tradició i història de les Aigües de
manresa, etc., es curiosa l'actitud amb Aigües de Manresa, a nivell de l'equip
de govern anterior, ni van detectar, ni van fer res, per a millorar la
independència financera d'Aigües de Manresa, ni tampoc els pagaven el que
els hi devia. El carinyo es demostra caminant no amb frases buides. Segon.
Diversos creditors per un total de 17.389.838 Pts. Es tracta de vàries obres i
serveis realitzats en diverses dates amb el següent detall més significatiu per
no fer-ho massa estens. Estructura del Porxo i modificació de la xarxa de
desaigües per 5.118.014 Pts, treballs efectuats per la rehabilitació de l'Escola
d'Arts per 5.058.218 Pts. Arranjament Crta. Pont de Vilomara, entre
Viladordis i c. Sant Blai per un import de 1.963.580 Pts. Reparcel.lacions i
estructuracions del Teatre Conservatori per 1.448.132 Pts, i reparacions
estructurals de la zona del planning de l'edifici Conservatori per 723.508 Pts,
les més representatives. I així fins a 16 obligacions que, com ja ha dit son
obligacions a càrrec de l'Ajuntament que no han sigut reconegudes ni
liquidades. Fins i tot, tots estan convençuts que a l'any 96 no apareixeran tants
reconeixement de crèdits com en dates anteriors es propiciaven.
Intervè el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que han demanat la paraula i han
demanat que es voti separadament els dos dictàmens per una senzilla raó.
Poden comprendre que hi hagi uns reconeixements de crèdit que per la raó que
sigui, ja no hi volen entrar, s'hagin quedat sobre la taula algunes reclamacions
de persones alienes a aquest Ajuntament i aixó en principi, tot i que és molt
censurable és comprensible, però el que no entenen és el d'AIGÜES DE
MANRESA. Aigües de Manresa és una empresa municipal al 100 per 100
que passa factures de l'any de la polca, que ademès son 25.000 m3 d'aigua
cadascuna, i que no s'hagi dit res fins ara, planteja el tema que aquí passa
alguna cosa. I aleshores, en el que respecta aquest punt votaran en contra.
Perquè és que ademés els sorgeix un altre dubte. I és el dubte de si aleshores
els pressupostos que han aprovat, no ja l'Ajuntament de Manresa, que per això
té el seu Interventor que vigila que aixó s'hagi inclòs i que no tingui
transcendència pressupostària perquè si no els ho haguès dit, sino el propi
d´AIGÜES DE MANRESA, que també l'aproven, aquí i surt desfasat amb
aquesta quantitat. Aleshores, no acaben d'entendre i manifesten la seva
protesta mitjançant l'abstenció en aquest dictamen perquè no es tracta d'una
tercera persona, sino que es tracta d'una societat 100 per 100 municipal i
pregarien sincerament que fets com aquests no es tornessin a repetir, si és que
és possible.
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Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que tots aquests reconeixements de crèdit,
suposa que estaran d'acord en què alguns com per ex. el Planning, el
Conservatori i el Teatre Conservatori van ser obres emergents que van ser
necessaries de fer-se i a vegades hi han qüestions que son importants, a fer,
s'han de fer perquè si no crea un greuge a la societat i així ho anirà trobant.
Diu que aquí ja n'hi ha un de l'equip de govern. Un que està fet a finals del 95,
vol dir que, no tots son de CiU. No es preocupi, d'aquí dos anys ja en portarà
més, i ell no li farà cap bronca, perquè ja sap de què va aixó. I quan se li
ensorri o hagi de fer l'enderroc d'una casa aquest enderroc l'haurà de fer encara
que no hi hagi consignació pressupostària perquè si no cau a sobre dels veïns.
I aquestes son coses que pasen, i no es preocupi que el GMCiU no li criticarà
quan li passi.
Intervé el Sr. Texeiro i Macipe, i diu al Sr. Arderiu, que no pretèn convertir
aquesta interpretaciò seva en una classe de comptabilitat, no és la seva
intenció. Les classes de comptabilitat es poden donar en un altre lloc diferent
que no sigui en el Ple. Però clar quan barreja un deute o un crèdit que es té en
una empresa amb un pressupost, evidentment aqui alguna cosa falla a nivell
administratiu. Quan es té un deute apareix en el balanç en una posició en
funció de la motivació, per la qual cosa aquest deute no té rés a veure amb el
pressupost, es a dir, AIGÜES DE MANRESA indubtablement en el seu
balanç tendrà reconeguda una posició que algú, concretament en aquest cas
l'Ajuntament de Manresa, li deu x milions de pessetes i no té res a veure amb
el propi pressupost ni amb la propia explotació.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Oms, diu que, quan ho deia, ja sabia que un
corresponia a l'any 96, però per a ell és una satisfacció, indubtablement fins a
cert punt li agrada guanyar. Potser també li agrada que el contrari li faci un
gol, però pocs. Si de 16 guanya 15 a 1, és per estar satisfet. És a dir, en
qualsevol cas, insisteix, aquesta reparació de l'automòbil sabia que era
considerable.
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu al Sr. Texeiro que té raó, no havia de
barrejar algunes coses amb les altres sinó que el fet de dir pressupost, es referia
al terme més genèric de comptes. El Sr. Teixeiro ho ha reconegut
clarissímament, vol dir, els reconeixements de crèdit que en aquests moments
afloren o surten aquí, indubtablement han de tenir transcèndencia en algun
dels dos comptes, i, correctament amb els dos, tant amb els de l'Ajuntament
com amb els de la Societat d´AIGÜES DE MANRESA. El que els preocupa
és que precisament això pel que veu fins ara, no ha sortit. Lògicament hi ha
hagut alguns d'aquests comptes que durant tots aquests temps han estat
malament i això és el que volia dir i aixó es el que vol recalcar. No amb el
sentit de fer crítica del que es va fer, i el que es farà ara i tal, no s'hi fiquen,
simplement fan el prec que no es torni a repetir, majoritàriament al tractar-se
d'una societat privada municipal. Per això, i aclarint també l'apuntat
anteriorment, el GMPP s'abstindrà en aquest dictamen concret d'AIGÜES DE
MANRESA.
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Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que, en clau d'humor, si el Sr. Teixeiro fa una
regla de tres, això era del 12 de juliol, si ho compta, en dos anys anirà aixís
aixís.
El Sr. Teixeiro i Macipe li respon que no vol convertir el Ple ni en classe de
matemàtiques ni de comptabilitat, ni en futbol, però, indubtablement ell diria
que el seu exemple és una mica com aquest jugador el Hagi, que sempre està
lesionat, no marca cap gol, i l'equip de govern és més bé el Mijatovic del
València.
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 6.4, és aprovat per 22 vots
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 abstencions
(GMPP).
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 6.5, és aprovat per
unanimitat dels 25 membres presents.
6.1.1 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT
D´HISENDA
I
DEL
REGIDOR-DELEGAT
D´URBANISME SOBRE L´ALTERACIÓ DE LA
QUALIFICACIÓ JURÍDICA D´UNA PORCIÓ DE
TERRENY UBICADA AL C/ SANT FRUITÓS I
L´ACTUALITZACIÓ DE L´INVENTARI GENERAL
CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE
L´AJUNTAMENT DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per decret de l'Alcalde-President dictat en data 21 de novembre de
1995 es va incoar expedient de desafectació al servei públic de la següent
porció de terreny (s'acompanya plànol):
- Porció de terreny de 120 m2, de forma trapezoïdal allargada i que confronta:
al Nord, amb finca propietat d'Habitatges Gaudí, SL i finca propietat del sr.
Brunet situada al carrer Lleida; al sud, amb finca de la comunitat de
propietaris del c. Sant Fruitós núm. 36; a l'est, amb l'Equipament Esportiu
Pujolet i a l'oest, amb finca propietat del sr. Lluís Teixidor i Solé i fills.
Atès que aquesta porció de terreny està ubicada dins l'immoble municipal
conegut com Pavelló Pujolet, situat al c. Sant Fruitós el qual figura al full
número 112.a.45 de l'Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions
de l'Ajuntament de Manresa, amb la qualificació jurídica de bé de domini
públic adscrit al servei públic.
Atès que el decret a què fa referència el 1r paràgraf també contenia l'obertura
d'un tràmit d'informació pública per un termini de 15 dies, i que segons el
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certificat expedit pel sr. Secretari General, durant el termini d'informació
pública no s'ha presentat cap reclamació o al.legació a l'expedient.
Vist l'informe emès per l'Arquitecte municipal i pel TMG de Contractació i
Patrimoni.
De conformitat amb els articles 20 i següents del Reglament de patrimoni dels
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el Regidor-delegat
d'Hisenda i el regidor-delegat d'Urbanisme proposen al Ple l'adopció del
següent
ACORD:
1r Alterar la qualificació jurídica de la següent porció de terreny:
Porció de terreny de 120 m2, de forma trapezoïdal allargada i que confronta:
al Nord, amb finca propietat d'Habitatges Gaudí, SL i finca propietat del sr.
Brunet situada al carrer Lleida; al sud, amb finca de la comunitat de
propietaris del c. Sant Fruitós núm. 36; a l'est, amb l'Equipament Esportiu
Pujolet i a l'oest, amb finca propietat del sr. Lluís Teixidor i Solé i fills.
Està ubicada dins l'immoble municipal conegut com Pavelló Pujolet, situat al
c. Sant Fruitós el qual figura al full número 112.a.45 de l'Inventari General
consolidat de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Manresa, amb la
qualificació jurídica de bé de domini públic adscrit al servei públic.
La qualificació jurídica d'aquesta porció de terreny passarà a ser la de BÉ
PATRIMONIAL.
2n Actualitzar l'Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, d'acord amb el detall que figura a les
fitxes adjuntes.
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que el dictamen que van a aprovar a
continuació, tracta d'una rectificació en l'inventari de béns d'aquest
Ajuntament. Si recorden, dintre dels 2 tipus principals de béns d'un
Ajuntament, hi ha els béns de caràcter patrimonial i el béns de domini públic.
En aquest cas, es troben en un terreny que està qualificat com a bé de domini
públic quan aquesta qualificació no és la que li correspondria segons el Pla
d'Ordenació, que seria de bé patrimonial. És una qüestió tècnica, però que els
permetrà la ubicació d'un transformador que en aquests moments ja està ubicat
en aquest espai. En el dictamen, només una aclaració, diu que és una porció de
terreny que està ubicada dins de l'immoble municipal del pavelló del Pujolet.,
exactament no es correspón dins l'immoble, perquè dins de l'immoble no hi ha
cap terreny, sinó que és dins del solar que envolta aquest terreny, que seria el
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que és canviaria la seva denominació de domini públic a bé patrimonial, està
ubicat dintre del solar del Pavelló del Pujolet, però no dintre de l'immoble.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i, per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.l) de la Llei
7/1985, l'art. 112.3.n) de la Llei 8/1987, i l'art. 20 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
6.1.2 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT
D´HISENDA
I
DEL
REGIDOR-DELEGAT
D´URBANISME SOBRE L´APROVACIÓ DE LA
CINQUENA REVISIÓ DE PREUS DE LA CONCESSIÓ
DEL SERVEI MUNICIPAL DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ
D´INSTAL.LACIONS
D´ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES, A
FAVOR DE LA CONCESSIONÀRIA "SOCIEDAD
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
(SICE).
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la sol.licitud de Revisió de Preus formulada per l'entitat mercantil "
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (
SICE ) ", en la seva condició d'adjudicatària, en relació al Servei Municipal de
Manteniment i Conservació d'instal.lacions d'enllumenat públic i semafòriques
en el terme municipal de Manresa.
Atesa la Revisió de Preus conformada per l'adjudicatària.
Atesa les clàusules de Revisió de Preus i la Fórmula Polinòmica prevista en el
Plec de Clàusules del Contracte.
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda i el Tinent d'Alcalde RegidorDelegat d'Urbanisme, proposen al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
" 1r.- Aprovar la cinquena revisió de preus de la Concessió del Servei
Municipal de Manteniment i Conservació d'Instal.lacions d'enllumenat públic i
semafòriques, resultant un coeficient de revisió de 1,070106586 amb efectes
des del dia 1 de gener de 1995 i liquidar la quantitat de 2.242.733 PTA (inclòs
l'I.V.A), a favor de la Concessionària "SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. ( SICE ) " ( A-28002335, carrer
Monturiol, 16-18 Barcelona ), en concepte de la diferència causada per
l'aplicació del coeficient de revisió sobre les certificacions mensuals de servei
corresponents al període de revisió, aprovades amb anterioritat a la data del
document tècnic de revisió de 3 de novembre de 1995."
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"2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient".
Intervé El Sr. Garcia i Comas, i diu que el dictamen que se sotmetrà a
votació, tracta d'una revisió de preus de la concessió de manteniment de
l'enllumenat públic i de les instal.lacions semafòriques de la ciutat. Com a
resultat d'aplicació d'una formúla polinòmica que està determinada en les
pròpies clàusules d'aquesta concessió, significa que la revisió és d'un 1,07% i
que significa un import a pagar a la concessionària SOCIETAT IBÈRICA DE
CONSTRUCCIONS, de 2.242.000 Pts, atès que és una qüestió tècnica per les
clàusules que estan incloses dintre de la propia concessió.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.1.3 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT
D´HISENDA
I
DEL
REGIDOR-DELEGAT
D´URBANISME SOBRE L´APROVACIÓ DE LA
REVISIÓ DE PREUS DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DE L´OBRA DE "REHABILITACIÓ COBERTA I
ESTRUCTURA
DIRECTAMENT
RELACIONADA.
FASE II. ACTUACIONS SOBRE COBERTES I
HUMITATS A L´EDIFICI DEL CASINO", A FAVOR DE
L´ADJUDICATÀRIA "CONSTRUCCIONES COTS I
CLARET, S.L.".
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la sol.licitud de Revisió de Preus formulada per l'entitat mercantil "
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. ", en la seva condició
d'adjudicatària, en relació a l'Obra de REHABILITACIÓ COBERTA I
ESTRUCTURA
DIRECTAMENT
RELACIONADA.
FASE
II.
ACTUACIONS SOBRE COBERTES I HUMITATS A L'EDIFICI EL
CASINO".
Atesa la certificació de Revisió de Preus del 80% de la totalitat de l'obra
certificada, conformada per l'adjudicatària.
Atesa la clàusula de Revisió de Preus i les Fórmules Polinòmiques previstes
en el Plec de Condicions del Contracte.
De conformitat amb el Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer, Decret 461/1971, de
11 de març i Decret 1.757/1974, de 31 de maig.
Considerats l'informe tècnic i l'informe jurídic que s'adjunta
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al present, el tinent d'alcalde regidor-delegat d'Hisenda i el tinent d'alcalde
regidor-delegat d'Urbanisme, proposen al Ple de la Corporació l'adopció del
següent ACORD:
" 1r.- Aprovar la Revisió de Preus definitiva del Contracte de l'Obra de
"REHABILITACIÓ COBERTA I ESTRUCTURA DIRECTAMENT
RELACIONADA. FASE II. ACTUACIONS SOBRE COBERTES I
HUMITATS A L'EDIFICI EL CASINO", adjudicat per acord Plenari de 16
de març de 1993, que ascendeix a 1.406.730 PTA, certificada per la Direcció
Facultativa i conformada per l'adjudicatària, a favor de l'adjudicatària
"CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L." (B-08136905, C. Sant
Fruitós, 4 Manresa ) i requerir a l'adjudicatària perquè constitueixi fiança per
import equivalent al 4% del muntant de la certificació de revisió de preus que
aquí s'aprova, en el termini de 25 dies a comptar des del trasllat del present per
l'oportuna notificació".
" 2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient ".
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que igual que en l'anterior cas, es una
clàusula de revisió de preus per una obra que va durar més de 6 mesos, per
tant el contractista té dret a fer una revisió de preus i en aquest cas la revisió de
preus és de la Rehabilitació de la coberta i de l'estructura de l'edifici del
Casino. L'import d'aquesta revisió de preus és de 1.406.000 Pts.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.2.1. REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ
6.2.1 MODIFICAR
LA
PLANTILLA
ORGÀNICA
DEL
PERSONAL AL SERVEI D´AQUEST AJUNTAMENT.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el passat 21 de desembre de 1995, el Ple d'aquesta Corporació
Municipal, va aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any
1996.
Atès que com a conseqüència del nou Organigrama Funcional on
s'especifiquen les corresponents places o llocs de treball, es fa necessari
efectuar l'adequació de la Plantilla de Personal al mateix, així com la necessitat
de creació i supressió de places i llocs de treball de personal funcionari i
laboral.
Atès el que preveu l'art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que disposa
que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis,
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per a l'ampliació, supressió o, millora dels existents que no admetin demora
per a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització
administrativa interna, en concordància amb l'art. 126 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós en matèria
de Règim Local.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents:
ACORDS:
1r.- Modificar la Plantilla Orgànica del personal al servei d'aquest
Ajuntament per a l'any 1996, aprovada per acord plenari del dia 21 de
desembre de 1995, mitjançant la creació i supressió de les següents places i
llocs de treball corresponents a personal funcionari i a personal subjecte a la
legislació laboral:
PLACES DE FUNCIONARIS DE CARRERA
Creació
1 Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada.- Escala d'Administració Especial,
Sots-Escala de Serveis Especials, Classe: Comeses Especials-Diplomats. Grup
B. Adscripció: Serveis d'Acció Ciutadana.
LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LEGISLACIÓ LABORAL
DEDICACIÓ COMPLETA
Creació
1 Tècnic Auxiliar de Gestió Especialitzada. Grup C. Adscripció: Alcaldia.
Supressió
1 Encarregat de Manteniment.
2 Auxiliars de Biblioteca.
Modificació denominació
1 Tècnic Auxiliar de Gestió Especialitzada en comptes d'1 Tècnic Auxiliar del
Punt d'Informació.
DEDICACIÓ PARCIAL
Supressió
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1 Encarregat del Servei de Neteja.
2n.- Aprovar l'adequació de la nomenclatura de la Plantilla Orgànica, al nou
organigrama, així com les adscripcions als llocs de treball que es contenen en
les documents annexos.
La remoció dels funcionais adscrits a aquests llocs, sempre que es tracti de
llocs de treball que impliquin prefectura, es farà per l'Alcaldia o Tinent
d'Alcalde que actui per delegació.
En el cas que els llocs de treball no impliquin prefectura, la remoció
s'efectuarà per l'Alcaldia o Tinent d'Alcalde que actui per delegació, quan es
tracti de canvis de dependència o servei, o pel Cap de la dependència o servei,
quan es tracti de llocs de treball dins de l'àrea d'aquells.
L'adscripció de llocs de treball que impliquin prefectura, amb caràcter
accidental, s'efectuarà per Decret de l'Alcaldia o Tinent d'Alcalde que actui per
delegació, en raó de les necessitats del servei.
3r.- Publicar la present modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de
la seva aprovació.
4t.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya".
El Sr. Canongia i Gerona explica que aquest dictamen és conseqüència d´un
organigrama que es discutirà i, probablement, s´aprovarà posteriorment. A la
plantilla es creen dues places: una de tècnic mitjà de gestió especialitzada,
respecte a la què l´Equip de Govern té la voluntat que sigui coberta mitjançant
promoció interna, i l´altra de tècnic auxiliar de gestió especialitzada adscrita a
l´Alcaldia que, per la seva complexitat, no es troba persona a la plantilla de la
casa que tingui la formació específica suficient per a aquest tema concret i,
molt probablement, es veuran obligats a anar-la a buscar a fora. A canvi
d´aquesta creació, es suprimeixen places que estan vacants en aquests
moments a la plantilla, com és el cas de dos auxiliars de biblioteca i un
encarregat de manteniment i alhora també es modifica una plaça de tècnic
auxiliar del punt d´informació que passarà a ser de tècnic auxiliar de gestió
especialitzada. També suprimeixen una plaça de dedicació parcial
corresponent a l´encarregat del servei de neteja.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup votarà en contra del dictamen.
Hauria de ser contemplat amb la globalitat dels que vénen a continuació i ser
l´últim en sotmetre a aprovació i no el primer. El fet que ocasiona que votin
desfavorablement és el de la creació de nous llocs de treball per a funcionaris,
amb el que s´augmenta el capítol 1, i, en definitiva, la despesa pública. Creuen
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que en aquesta casa hi ha suficient gent i suficientment capacitada per ocupar
el lloc que es vol crear i no cal que vingui una altra persona de fora. La bona
gestió dels cabals públics obliga a ser prudents, sobretot, pel que fa referència
a la despesa corrent i això és un capítol important de la despesa corrent.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que es planteja un dictamen que va molt lligat
amb els que vénen a continuació, i, evidentment, això els crea unes dificultats
alhora de debatre el tema. El seu grup no veu clara la dotació pressupostària i
tots els canvis que es fan d´un cantó a l´altre que són importants, no tenen una
explicació en la que la consignació pressupostària sigui la suficient. L´informe
de l´Interventor diu que això s´ha de veure com acaba i ell necessita més
dades. El seu grup es troba en el mateix cas; necessiten més dades perquè
sense haver debatut els altres temes, no es veuen capaços de votar
favorablement aquest primer tema, perquè hi ha qüestions que no veuen
clares, que exposaran més endavant, i no tenen suficients elements de judici.
Per tant votaran en contra.
El Sr. Canongia i Gerona es dirigeix al Sr. Oms dient-li que hi ha suficient
dotació pressupostària. Cal fer una redistribució perquè hi ha àrees de la casa
en les que la dotació augmenta i altres en les que disminueix. És per això que
cal fer un canvi de partides intern que no ha de suposar, en principi, més
despesa en el tema de personal, que serà exactament el mateix però es
distribuirà de forma diferent.
Sotmès el dictamen a votació s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, i 2 GMIC-A-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i 3 GMPP).
6.2.2 APROVAR
L´OFERTA
D´OCUPACIÓ
PÚBLICA
D´AQUEST AJUNTAMENT CORRESPONENT A L´ANY
1996.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'article 91 de la Llei 7/85 de 2 d'agost, reguladora de les Bases de
Règim Local i el 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril,
l'article 292 de la Llei 8/87 de 15 d'abril de la Generalitat de Catalunya, 56 i 57
del Decret Llei 214/1990 de 30 de juliol, art. 18 de la Llei 30/1984, de 2
d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, determinen que les
Corporacions Locals aprovaran i publicaran l'Oferta d'Ocupació Pública de
l'any, incorporant-se els llocs de treball dotats a la Plantilla que han d'ésser
provistos durant l'any per personal funcionari o bé laboral.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels acords següents:
1r.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament corresponent a
l'any 1996, i que es conté en dos documents annexos a aquest dictamen,
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expressius dels llocs de treball reservats a funcionaris i llocs de treball de
personal laboral, dotats pressupostàriament.
2n.- Procedir a la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública aprovada i
trametre còpia de la mateixa a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i al Govern Civil de la Província per al seu curs a la
Dirección General de la Función Pública".
El Sr. Canongia i Gerona explica que, fa uns mesos, el Ple va aprovar
l´Oferta Pública per a l´any 1995, per la qual havien sentat les bases per
començar a endreçar una mica la situació laboral de totes les persones
d´aquesta casa, començant pels nivells més baixos, que són els "D" i "E" de
l´administració. En l´Oferta d´aquest any 1996 es continua amb la fórmula
d´intentar regularitzar totes les situacions que ara són irregulars. Això suposa
un total d´11 places per a personal funcionari i 25 per a personal laboral.
Algunes d´elles són de promoció interna. Les places són les següents: una de
la sots-escala de gestió de nivell B, un tècnic superior arquitecte, un tècnic
mitjà arquitecte tècnic, un tècnic mitjà assistent social, un sots-inspector, un
sergent, i dos caporals (aquestes quatre últimes, de promoció interna), un
educador especialitzat de nivell B, i un tècnic mitjà de gestió especialitzada de
nivell B, un tècnic auxiliar en inspecció tributària de nivell C. Això seria quan
al personal funcionari. Respecte al personal laboral, hi ha dos educadors
especialitzats amb títol de grau mitjà, un director de museu, amb el mateix
títol, quatre tècnics de gestió especialitzada de nivell C, dos encarregats de
servei de gestió directa, quatre informadors socials, dos oficials primera de
jardiner, (també de promoció interna), un oficial primera de manyà (també de
promoció interna), i amb dedicació parcial, un psicòleg, un diplomat
d´infermeria, quatre monitors de l´escola municipal d´iniciació esportiva, i tres
educadors de centres socials.
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que insisteix en que això hauria d´haver
estat debatut amb els altres temes, perquè d´aquesta manera es dificulta que
ells puguin entrar a discutir una per una les places. El seu grup estaria d´acord
amb algunes d´elles i en desacord amb algunes altres. En termes generals,
però, diria que, estan d´acord amb les que fan referència a la Policia Local,
però no amb les altres. El Sr. Canongia ha dit que l´Oferta Pública té com a
finalitat la de regularitzar situacions que ell s´ha trobat a dins de l´ajuntament,
i, el seu grup no estima que aquesta sigui la manera prudent d´administrar els
cabals públics. Creu que, en aquests moments, si s´han de regularitzar
situacions, s´ha d´aprofitar per ser prudent a l´hora d´administrar i ser
estalviador a l´hora de gastar-se els diners des contribuents. Per tot això, el seu
grup votarà en contra d´aquest dictamen, i, a més a més, vol fer un
suggeriment de tipus tècnic o tècnic jurídic, que és que no vulgui aprofitar la
regularització de situacions de fet, per a convertir en funcionaris directes,
indirectes o amagats, a persones noves, perquè això, tal i com constarà a
qualsevol que hagi treballat amb aquest tema, està prohibit per un cos bastant
abundant de jurisprudència.
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El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup, una mica amb el mateix esperit del
dictamen anterior, votarà en contra perquè no tenen la certesa que tots aquests
llocs de treball tinguin suficient consignació.
El Sr. Canongia i Gerona es dirigeix al Sr. Oms dient-li que hi ha suficient
consignació i que això és fruit del que el Sr. Oms els va deixar. Dirigint-se al
Sr. Arderiu, diu que no pateixi, perquè l´Equip de Govern no té intenció
d´intentar amagar res; simplement fan concursos-oposició en els que, a les
places que estan ocupades avui d´una forma interina, es podran presentar els
mateixos treballadors que les ocupen i qualsevol altre ciutadà. El que no es pot
permetre és que els treballadors d´aquesta casa continuïn amb aquesta
incertesa sense saber si acabaran o podran continuar la seva vida professional
dins d´aquesta administració o no. És per això que cal prendre la decisió de
convocar aquestes oposicions que és el que fa l´Equip de Govern. No és una
qüestió d´incrementar la despesa, sinó de clarificar situacions que, en aquests
moments, hi ha.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que accepta l´explicació que dóna el Sr. Canongia
i li sembla correcta però li fa por que cada vegada que es contracti un
personatge amb una situació d´interinitat, s´acabi havent de convocar l´oportú
concurs-oposició per ficar-lo a la plantilla fixa de l´ajuntament. En la seva
intervenció no es refereix a cap plaça en concret, perquè, si fos així, el debat
guanyaria en longitud el que perderia en interès, sinó amb el fet que es sigui
prudent.
Sotmès el dictamen a votació s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, i 2 GMIC-A-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i 3 GMPP).
6.2.3 ACORDAR
LA
CREACIÓ
DEONTOLÒGICA.

D´UNA

COMISSIÓ

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l’acord plenari adoptat en data 17-1-95, en el sentit d’aprovar les normes
deontològiques que el personal haurà de respectar en l’exercici d’altres
activitats públiques o privades diferents de les que realitza com a
conseqüència de la seva relació funcionarial o laboral en aquest Ajuntament.
Atès el que preveuen l’art. 20 de la Llei 53/1984, els arts. 23 i 24 de la Llei
21/1987, així com els articles 333 g) i 336.3 del Decret 214/1990, que preveu
que correspon al ple de la corporació acordar, quan es consideri necessari, la
creació d’un òrgan responsable del seguiment de les situacions derivades del
règim d’incompatibilitats.
Considerant que l’actuació dels administradors públics ha d’estar inspirada
en els principis generals que estableix la legislació bàsica de l’Estat en matèria
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d’incompatibilitats, com són la garantia de l’estricte compliment de les seves
funcions, actuant amb imparcialitat i independència per tal de contribuir a
millorar l’eficàcia i la imatge de l’Administració.
Es per això que es proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents
ACORDS:
1r.- ACORDAR LA CREACIO D’UNA COMISSIO DEONTOLÒGICA que
tindrà com a objecte l’elaboració d’un codi de normes deontològiques que els
administradors de l’Ajuntament de Manresa hauran de respectar en l’exercici
de les seves funcions, així com el seguiment de totes les situacions derivades
de l’aplicació de la Llei 53/1984, Llei 21/1987 i arts. 321 a 344 del Decret
214/1990.
2n.- Determinar la composició de l’abans esmentada comissió deontològica,
que estarà formada pels membres següents:
- El Tinent d’Alcalde, delegat d’administració, que n’ostentarà la presidència.
- 1 representant de cadascún dels grups polítics municipals.
- 1 representant de cadascuna de les seccions sindicals constituïdes a
l’Ajuntament.
- El President de la Junta de Personal
- El Cap dels Serveis Jurídics municipals, que ostentarà, també la secretaria de
la comissió".
El Sr. Canongia i Gerona explica que, l´Equip de Govern, té la voluntat que
hi hagi la màxima transparència en les seves actuacions. Per això ha cregut
necessari aplicar allò que es recollia fa un any quan es van aprovar les
fórmules d´incompatibilitat d´aquesta casa, en la que es deia que es crearia una
comissió d´incompatibilitats. Aquesta comissió, per sí mateixa, és poca cosa i
li cal una visió més important, consistent en regular un codi de normes que
englobi tots els administradors públics, entenent com a tals, polítics,
funcionaris i laborals de la casa. Per això han creat aquesta Comissió
Deontològica que tindrà com a primera tasca la de crear el codi deontològic de
l´ajuntament, i que estarà formada pel tinent d´alcalde-delegat d´administració,
un representant de cadascun dels grups polítics, un altre de cadascuna de les
seccions sindicals constituïdes a l´ajuntament, el president del Comitè
d´Empresa, i el cap dels Serveis Jurídics municipals, que ostentaria la
secretaria de la comissió. Aquesta comissió està cridada a realitzar una tasca
fonamental per tal de sentar les bases del treball de tots perquè l´actuació, en el
seu conjunt, sigui més transparent i més nítida als ulls dels ciutadans.
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que aquest és un cas similar al d´abans.
El fet que el dictamen tingui dues parts, els impedeix distingir l´una de l´altra.
En principi els sembla bé el fet de crear una comissió deontològica, però cal
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recordar el mateix que deia abans, en relació a la constitució d´una altra
comissió, i que és que En Napoleó quan volia que alguna cosa no es dugués a
terme, ho encarregava a una comissió. Espera que no sigui aquest cas i que
aquesta comissió deontològica funcioni bé i eficaçment i a breu termini.
També vol fer una crítica, i per això votarà en contra, respecte a la composició
de l´esmentada comissió. Les normes d´aquesta comissió, quan emanin de
l´ajuntament, tenen un aspecte reglamentista o legislatiu; i, com a tal, és
problable que una comissió d´aquest estil afecti als drets individuals de la
persona. Tant si és en un sentit positiu o negatiu, el cas és que afecta al
comportament de les persones i pot afectar, si bé subordinadament, a normes
de rang superior. És per això que consideren esencial que en la seva
composició hi figuri el Secretari General perquè és el defensor de la legalitat
de l´actuació de l´ajuntament. Per Llei Orgànica, és a ell a qui correspon la
defensa de la legalitat. En no figurar en la comissió aquest membre, entenen
que es vicia, ja des d´un principi, de nul.litat. És per això que, lamentablement,
votaran en contra d´aquest dictamen.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que suposa que, quan es diu "...normes
deontològiques dels administradors de l´ajuntament de Manresa...", també es
refereix als polítics. Evidentment, l´ajuntament no pot legislar, sinó que haurà
d´aplicar estrictament la Llei en aquesta comissió. No es podran inventar coses
que atentin contra allò que està legislat. Serà una aplicació de la legislació a
l´entorn. Més que rés, serà una interpretació global entenedora plasmada en un
escrit, però on no s´hi podrà incorporar res més que allò que estigui a la Llei.
Si és així, el seu grup votarà favorablement.
El Sr. Canongia i Gerona contesta dient que, evidentment, ells no es poden
traspassar les Lleis que són el marc dins del qual han de jugar. El que sí poden
fer és interpretar-les i també és bo que, el conjunt dels administradors de la
casa, posin en comú les interpretacions per tal que tots tinguin clar el marc en
el que es mouen. Això és lògic, normal i natural. Respecte al fet que no hi hagi
el Secretari a la Comissió, manifesta que, el cap dels Serveis Jurídics de la
casa, és una persona de suficient entitat jurídica per creure que no es saltaran
la legislació en cap cas. El fet que hagin triat una persona o una altra, és només
per una qüestió d´agendes, de capacitat d´assumir la sobredosi de feina. El
Secretari té una tasca molt concreta a l´ajuntament consistent en analitzar tots
els documents i tots els dictàmens que avui són a la sessió del Ple. Això
representa molta feina, i, per això, i tenint en compte que, amb l´aplicació del
nou organigrama, el Secretari haurà d´assumir altres responsabilitats, és bo
que es reparteixi tota la qüestió jurídica. L´Equip de Govern té plena confiança
en el cap dels Serveis Jurídics municipals, i, per tant, no ha de dubtar que els
guiarà pel bon camí jurídic de les seves actuacions.
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup està d´acord amb la
creació de la Comissió Deontològica, però no amb la composició. No és una
qüestió de confiança sinó de legalitat. Al Secretari, la Llei, votada en Corts, li
atorga la defensa de la legalitat de l´actuació d´aquest ajuntament, de manera
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exclusiva. Per això, entenen que, en una matèria tant delicada com aquesta,
que pot afectar als drets individuals de qualsevol persona, hi hauria de ser. Si
es divideix el dictamen en dues parts, el seu grup votarà favorablement la
primera part, i s´abstindrà en la segona.
L´Alcalde disposa que es procedeixi a la votació separada del primer i segon
punt del dictamen.
Sotmès a votació el primer punt del dictamen, s´aprova per unanimitat dels 25
membres presents.
Sotmès a votació el segon punt del dictamen, s´aprova per 22 vots afirmatius
(8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 abstencions del GMPP.
6.2.4 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
L´ORDENANÇA REGULADORA DEL CONTROL DE
PRESÈNCIA DEL PERSONAL AL SERVEI D´AQUEST
AJUNTAMENT.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que pel Ple de la Corporació Municipal en sessió de 27 de febrer de
1987 fou aprovada definitivament l’Ordenança reguladora del control de
presència del personal al servei d’aquest Ajuntament, havent-se publicat el
texte íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província núm. 104 de
dia 1 de maig de 1987.
Atès que es considera convenient efectuar una modificació puntual de
l’esmentada ordenança, en el sentit que el personal subjecte a la mateixa ho
serà tot el que desenvolupi un lloc de treball en aquest Ajuntament, qualsevol
que sigui la relació jurídica, sense exclussions.
Atès el que disposen l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’art. 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, articles 55 i 56 del R.D. L. 781/1986 i art. 60.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny.
És per això que es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
següents:
ACORDS:
1r.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 2 i la supressió de
l’article 4 de l’Ordenança reguladora del control de presència del personal al
servei d’aquest Ajuntament, aprovada definitivament per acord plenari de 272-87, el qual tindrà la redacció següent:
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Article. 2. Personal afectat
2.1 Estarà subjecte al control del sistema informatitzat de presència, tot el
personal que desenvolupi un lloc de treball en aquest Ajuntament, tant el
subjecte a l’estatut funcionarial com al personal subjecte a la legislació
laboral.
2.2. La subjecció a què es refereix el punt anterior és exigible en totes les
dependències on actualment es troba instal.lat el sistema i serà exigible en les
restants dependències o centres de treball a mesura que es vagin instal.lant en
els mateixos els aparells oportuns.
2.3. No estarà subjecte al sistema informatitzat de control de presència el
personal que desenvolupi els llocs de treball d’habilitació de caracter nacional.
Queden suprimits els apartats 2.4 a 2.6 de l’esmentat article, així com el
contingut de l’article 4.
2n.- Sotmetre la present modificació a informació pública i audiència dels
interessats per un periode de 30 dies per a la presentació de possibles
reclamacions i suggerències".
El Sr. Canongia i Gerona explica que es tracta d´intentar trobar una solució a
un problema de relaxament en el control de presència de l´ajuntament, per part
de determinats funcionaris molt concrets. Per motius que no vénen al cas, no
se sap qui va eximir del compliment d´aquesta ordenança a alguns funcionaris
que semblava que estaven exempts del seu compliment. Per tal d´evitar
problemes d´interpretació, han tornar a definir els conceptes claus de la
mateixa, deixant clar que, les úniques persones que estan exemptes del control
de fitxar a l´ajuntament, són els tres cossos nacionals, el Secretari, el Tresorer,
i l´Interventor.
El Sr. Oms i Pons diu que troba bé que la gent hagi de fitxar però té un dubte
sobre el que voldria fer una reflexió. Hi ha una sèrie de persones que són el
"staff" de l´ajuntament, o almenys així ho interpreta ell, que són els alts
càrrecs, caps de Servei, nivells A, que tenen la responsabilitat de l´ajuntament.
Aquests són els qui han de fer fitxar a la gent. Ells han de donar exemple. Fer
fitxar els nivells A, no ajuda en el tema perquè dóna la sensació que ells no
compleixen amb la seva obligació. La seva obligació no l´han de fer, sinó que
l´han de fer complir als altres. A l´empresa privada, si l´encarregat no vé a
l´hora, no se li ha de dir que fitxi, sinó que agafi la porta i se´n vagi. Per tant,
creu que hi ha una desconfiança i que no està bé a nivell de "mando" que la
gent que ha d´obligar al seu personal a fitxar, també ho hagin de fer. S´ha de
parlar molt seriosament amb aquesta gent que cobren i tenen el "mando" i la
responsabilitat dient-los "escolti: Vostès no han de fitxar, però vostès han de
fer complir que fitxi tothom" perquè sinó això és un relaxament. Aquí hi ha un
"staff" que els ha de creure. Fer fitxar a aquesta gent, li sembla innecessari, i
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s´ha de ser molt exigent amb que la gent faci complir les normes que hi ha a
l´ajuntament.
El Sr. Canongia i Gerona intervé dient que no té ganes de polemitzar amb el
Sr. Oms, però tampoc pensa que sigui un tema per polemitzar. No sap que vol
dir per al Sr. Oms el "staff". Els nivells A, no és el mateix que els caps de
Servei. Estan parlant de coses bastant diferents. Possiblement això sigui la
causa de l´existència de les disfuncions, i males interpretacions. No és el
mateix un cap de Servei que un nivell A, sense cap prefectura o amb una
prefectura de negociat o de secció. La gent ha de predicar amb l´exemple; i,
parlant amb els caps de Servei, que tenen, efectivament, la responsabilitat de
fer fitxar els altres, no hi ha hagut cap que s´hagi sentit ofès. Han trobat
bastant normal, que se´ls digués "vostès donin exemple fitxant i així s´acabarà
el problema d´una vegada". No hi ha hagut cap problema en aquest sentit amb
els caps de Servei.
El Sr. Oms i Pons diu que hi ha un tema de filosofia de fons. En la seva
opinió, això és dir "vostè fitxi però els altres també hauran de fitxar". Creu que
la persona a la qui se li ha donat un poder de comandament, ha d´exigir i se li
ha de concedir aquest crèdit de no haver de fitxar, però a les vuit ha de ser aquí
perquè la gent el vegi. És un problema de jerarquia, de comandament. Potser
ell s´ho mira molt com una empresa perquè, la gent que té una responsabilitat,
l´ha d´exercir i no hi ha d´haver una relaxació del "mando" de la gent i de
l´actitut de fer creure. Hi ha hagut lluites per això, i ell sempre ha cregut que
els caps de Servei no havien de ser tècnics sinó gent que havien de portar
molta gent. I, si això no funciona així, llavors venen altres problemes que no
fan al cas.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
6.2.5 APROVAR EL NOU ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per part d’aquesta Regidoria-Delegada d’Administració s’ha
procedit a la realització d’un estudi de les diferents propostes organitzatives i
en matèria de personal formulades per les Regidories responsables dels
diferents Serveis.
Atès que les esmentades propostes fan necessària la modificació de l’actual
Organigrama Funcional de l’Ajuntament de Manresa, com a conseqüència de
diferents canvis en els criteris d’agrupació de les funcions i competències
municipals.
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Atès que les modificacions proposades s’inspiren i respecten els criteris i
principis de l’actual Organigrama d’aconseguir la millor eficiència i eficàcia
en els seveis municipals, així, com en els d’aconseguir una Administració amb
orientació preferent als resultats i als ciutadans.
El Tinent d’Alcalde Delegat d’Administració té l’honor de proposar al Ple de
la Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD:
Aprovar el nou Organigrama Funcional de l’Ajuntament de Manresa, que
consta incorporat com a document annex al present dictamen, amb 57 pàgines
i signat per aquesta Regidoria-Delegada en data catorze de febrer de mil noucents noranta-sis".
El Sr. Canongia i Gerona explica que aquest és un dels punts fonamentals
del funcionament de l´ajuntament. L´Organigrama serveix per distribuir les
responsabilitats i les funcions dels treballadors, i s´ha de crear en base a
principis d´eficàcia i eficiència i ha d´intentar apropar la gestió als ciutadans.
Aquests principis els hauran de tenir especialment en compte tots aquells que
estant cridats a intervenir en la posada en funcionament de l´Organigrama i
que es podrien resumir així:
Primer.- L´organització s´ha creat a l´entorn de funcions i no de persones ni de
ponències polítiques.
Segon.- Les funcions s´han agrupat per raó de la seva identitat o estreta relació
entre sí, sota un mateix epígraf, donant pas, amb això, a la delimitació
d´unitats orgàniques homogènies.
Tercer.- Les unitats orgàniques tindran una dimensió suficient per tal de
permetre un adequat esglaonament de responsabilitats, una major productivitat
del personal per raó del treball en equip, evitant descompensacions en la
càrrega de tasques, tant si són amb caràcter personal com permanent. I la
identificació del personal amb un camp de tasques més ampli.
Quart.- S´ha procurat identificar les funcions i subfuncions amb tota claredat.
Cinquè.- L´esglaonament de les responsabilitats en la direcció de funcions i
subfuncions, ha suposat una organització més sòlida i eficient i la possible
incorporació i promoció de personal qualificat a llocs de major responsabilitat.
Sisè.- L´organització de la línia es complementa amb un sistema de
comissions o comitès amb la finalitat d´assessorar i informar a l´alcalde i altres
responsables polítics de l´ajuntament en qüestions tècniques, econòmiques o
jurídico-administratives. També en permetre el treball en grup de persones
responsables de diferents serveis, evitant tota tendència a l´isolament i als
compartiments estancs. I a la coordinació de tots els Serveis i al disseny
d´actuacions comuns en matèria organitzativa d´informació personal i d´altres.
Els Serveis de l´ajuntament s´estructuraran en dues classes: els Generals i els
Finalistes. Són Generals aquells que comprenen les funcions de caràcter
preponderantment administratiu d´organització i planificació general o que
constitueixen suport a les activitats finalistes. També tenen la consideració de
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Serveis Generals els de Seguretat Ciutadana. Són Serveis Finalistes aquells
que desenvolupen funcions directament relacionades amb les diferents
polítiques de competència municipal, com el planejament urbanístic, les obres
públiques, els serveis personals, socials, assistencials i culturals. I, en general,
els serveis públics de tota índole. En relació als Serveis Generals, les funcions
d´aquesta naturalesa es divideixen en els Serveis de Presidència, amb Serveis
Jurídics, Serveis de Planificació i Coordinació i Serveis de Sistemes
d´Informació. Serveis o dependències de la Secretaria General, Serveis
Financers que es desglossen en Serveis o dependències de Tresoreria General,
d´Intervenció General, de l´Administració d´Hisenda i de Seguretat Ciutadana.
Quan als Serveis Finalistes, les seves funcions es divideixen en Serveis
d´Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, amb dos subserveis que són el
subservei d´Urbanisme i d´Obres i Manteniments, els Serveis d´Acció
Ciutadana, que es divideixen en el subservei de Serveis Socials i el de Serveis
Personals, i el Gabinet de Presidència. I, per últim, les comissions o comitès
d´assessorament seran dues, una la d´Organització, que tindrà per objecte
l´elaboració, estudi i dictamen de propostes, programes i projectes sobre les
matèries següents: política de recursos humans, estructura, organització i
funcionament de l´administració municipal, sistemes d´informació,
aplicacions informàtiques, aplicació de noves tecnologies en el camp de la
comunicació electrònica en xarxa, i, en general, les propostes, programes i
projectes destinats a la racionalització i millora de l´administració municipal
per tal d´aconseguir la màxima eficiència i eficàcia en la seva gestió. Aquesta
comissió estarà integrada pel propi alcalde que la presidirà, els membres de la
Corporació que designi, un dels quals serà el vice-president, i els caps de
Serveis i de Servei o funcionaris tècnics que designi l´alcalde. Podrà funcionar
en forma de Ple o bé de forma restringida segons la naturalesa dels assumptes
a tractar. La segona comissió serà la pressupostària a la que correspondrà
l´examen i informe sobre programes d´actuació i de despesa i sobre la seva
execució i seguiment. L´estudi i informe tècnic sobre criteris de prioritat i
l´examen de l´avantprojecte de pressupost i de les modificacions proposades,
el desenvolupament de la despesa i la proposta d´actuacions per al seu
ajustament a les previsions i a la seva reducció. La Comissió Pressupostària
estarà integrada pels mateixos membres que la d´Organització i,
necessàriament, pel tinent d´alcalde d´Hisenda i Administració que en serà el
vice-president, per l´Interventor i pel cap de la subunitat de seguiment
pressupostari i comptabilitat analítica.
El Sr. Arderiu i Freixa es dirigeix al Sr. Canongia dient-li que, el millor que
pot fer, és agafar aquest organigrama i reconsiderar-lo en la seva integritat. Hi
ha vàries coses que el seu grup considera que no són adequades, no sols per al
que és una bona gestió, sinó que no s´adequen a la legalitat. No demana que
s´examinin totes perquè, si s´haguessin d´analitzar punt per punt les
discrepàncies que el seu grup té amb l´organigrama, demà encara hi serien. Li
sembla, però, que a l´organigrama hi manca una estructura orgànica general
d´aquest ajuntament; hi ha les diferents seccions, però no una estructura
general, que englobi els diferents serveis o finalitats que figuren al mateix. A
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més a més d´això, han despenjat tot una sèrie de serveis que es diuen finalistes
que no se sap exactament de qui depenen. De tot l´organigrama es desprèn la
idea, equivocada o no, d´un cert caire que, per la via de la justificació
funcional, s´està treient competències a persones que, per llei, tenen
assignades determinades funcions. No dirà que l´Equip de Govern no respecti
el que hi ha, ni que faci caça de bruixes, ni que ometi un personal en benefici
dels altres, perquè el seu il.lustre company, Sr. Oms, serà més coneixedor i
més expert en el tema, sinó que es centrarà en els punts més delicats que
estima que hi ha a l´organigrama. Un d´ells, es refereix a la creació en alguns
casos i manteniment en altres, d´una sèrie de Serveis Jurídics i d´unitats
jurídico-administratives. En el tema jurídic, el criteri ha de ser unànim; i la
creació d´aquestes unitats a cada departament o Servei, els converteixen en un
regne de taifas que poc diran de l´actuació jurídico-contenciosa de
l´ajuntament. Si és que la unitat jurídica d´Urbanisme té una altra tasca, llavors
no se l´ha d´anomenar unitat jurídica, sinó gestoria o el que sigui, i més quan
s´atribueix a aquestes unitats la tasca d´assessorar. Insisteix en un aspecte
abans comentat referent a que el Secretari d´aquesta Corporació, té reservat
per ministeri de la Llei, no sols la defensa de la legalitat, sinó l´assessorament
legal. Per això, el seu grup entén que, tots els serveis jurídics, haurien d´estar
sota la direcció i màxima responsabilitat del Secretari General. Es pot dir que
una cosa és la qüestió contenciosa i l´altra l´assessorament, però el Sr.
Canongia sap que, a la vida real, això no és així, i que, en qüestions jurídiques,
s´ha de treballar amb unitat de criteri i sota una sola direcció. Amb igualtat de
condicions, el tema de la Contractació, també per Llei, hauria d´estar sota la
direcció del Secretari. Si bé és cert que, en aquest ajuntament, tenen la sort que
en aquests moments, l´alcalde és un bon advocat i coneix profundament el
tema. S´ha de pensar, no solament en els moments concrets, sinó,
principalment, en les circumstàncies d´absència de l´alcalde. I, en aquests
moments, és molt important que, l´assessorament jurídic sigui únic, i no
dividit en tants serveis com quadrets consta a l´organigrama. Pel que fa a la
figura de l´Interventor General, que és un càrrec d´habilitació nacional, i
també al Tresorer, el Sr. Canongia, els col.loca amb el mateix rang que
l´administrador d´hisenda, quan la Llei els col.loca en superioritat
d´establiment que no es respecta en aquest organigrama. D´altra banda, resulta
curiós que es crei unes comissions de planificació o control pressupostari en
un lloc que no és l´adequat i que, en realitat, el que es fa és solapar algunes de
les funcions que tenen atribuïdes aquests dos càrrecs d´habilitació nacional.
Sorprèn també i causa una certa estranyesa que, al final de tot, es crei una
comissió de control pressupostari o com es digui, en la que manca,
precisament, la figura del Tresorer, que seria essencial en una comissió
d´aquest tipus. Per tot això, el seu grup votarà, lamentablement, contra aquest
dictamen i insisteix en una qüestió i pregaria que s´ho repassessin bé, hi ha
moltes funcions, i molts quadrets tant bonics que es solapen en la seva
activitat. N´hi ha, sobretot, en els Serveis Financers, però també en els
d´Urbanisme, i d´Acció Ciutadana. Els únics que sembla que estan bastant
coherents són els pertanyents a Seguretat Ciutadana, però, en estar tot
l´organigrama barrejat, tampoc poden votar a favor d´uns i en contra d´altres.
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El Sr. Oms i Pons diu que en aquest moment comencen a entrar en matèria.
Els dos dictàmens que venen a continuació justifiquen una mica la seva
postura anterior de votar en contra, fins i tot a l´Oferta. El seu grup creu que
no s´ha pretès organitzar l´ajuntament sinó fer un vestit a mida. Es dirigeix a
l´Equip de Govern dient-los que han volgut posar un gerent i no han tingut
nassos per a fer-ho i dir: "posem un gerent aquí davant i que ens porti
l´ajuntament quan al funcionament". I han fet una cosa que pagaran cara que
és no definir-ho i "a veure que passa". Val més dir "que no passi res", "fem
una organització típica d´ajuntament". En relació al Servei de Planificació i
Coordinació, si la cosa funciona com diu l´Equip de Govern, creu que pocs
departaments podran fer gran cosa. Es diu: "...elaboració, seguiment i control
de gestió dels plans i programes municipals d´actuació". Evidentment, tot
passa per aquí. "Elaboració i coordinació dels programes d´inversions
municipals"; ningú pot moure un dit. "Elaboració i gestió dels plans i
programes de foment de l´ocupació", "Planificació i gestió de polítiques de
recursos humans llevat de les referents al règim econòmic". Molts dels
problemes de recursos humans són econòmics, i després hi entrarà amb l´altre
dictamen. El Servei de Planificació i Coordinació, és una gerència que porta
tot l´ajuntament. L´Equip de Govern no és valent, i diu "aquí tothom coordina
i establim aquesta figura". Creu que, amb la filosofia en general, han anat a
una fragmentació excessiva, algunes entitats queden desdibuixades, com ara la
relació Serveis Financers-Serveis de Planificació, i aquí sorgiran tensions i
problemes. Creu que l´Organigrama no pot ser fet a mida perquè ha de tenir
un fons. S´ha de fer una planificació per tal de veure com es pot funcionar,
perquè l´atenció al públic no és la funció sinó que ho és l´organitzar
l´ajuntament. Hi ha tota una sèrie d'incongruències de solapaments que no li
queden clars i suposa que l´Equip de Govern, en el seu moment, ho aclarirà.
No li queda clar quines són les persones afectades com en els dictàmens
anteriors, i no poden decidir perquè suposen que l´Equip de Govern sap que si
hi feien constar persones, possiblement, es veurien altres coses que no tenen
res a veure amb l´organització, referents a que es tracta de crear un control
polític i no d´organització. Creu que l´Equip de Govern tindrà moltes
dificultats per tirar-ho endavant, però aquest és el seu problema, el seu grup
votarà en contra, aquesta és la seva forma d´organitzar l´ajuntament, el seu
grup pot dir la seva opinió, però l´Equip de Govern hi té tot el dret. Tindrà
molts problemes a l´hora de confecionar els pressupostos, i tirar endavant els
plans d´inversió, i creu que el Servei de Planificació, s´enfrontarà amb la resta
dels serveis de l´ajuntament. I, per no haber deixat clar que aquesta persona és
la qui tindrà la responsabilitat màxima de l´ajuntament, provocaran un
enfrontament entre els tècnics de la casa que portarà al col.lapse. Espera que
això no passi i que tot vagi bé, però, la seva obligació és dir que hi veuen
aquests defectes.
El Sr. Canongia i Gerona contesta al Sr. Oms que, efectivament, es tracta
d´un vestit a mida de l´ajuntament. L´han fet expressament per a l´ajuntament,
no l´han importat, amb els seus encerts i errors. Li ha esgarrifat el comentari
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del Sr. Oms quan ha dit "...la responsabilitat màxima d´aquest ajuntament..."
referint-se a un funcionari, perquè el màxim responsable és el Ple i, quan no, el
seu alcalde. No hi cap responsable màxim que sigui funcionari, sinó que ho
són els polítics. Això s´ha de tenir molt clar. En relació a les competències de
l´àrea de Planificació, recorda que, en l´anterior Equip de Govern, n´hi havia
una denominada "Serveis Jurídics i de Programació", que tenia totes les
competències que ara té la de Planificació i totes les de Serveis Jurídics. Potser
sí que hi havia un superfuncionari que era el màxim responsable de
l´ajuntament, però aquest no és el seu cas. Ha intentat entreveure amb la
intervenció del Sr. Oms una qüestió que enllaça bastant amb la del Sr. Arderiu
referent a la insinuació que l´Equip de Govern havia creat aquest Organigrama
per retallar competències als Cossos Nacionals, i garanteix que no és així en
absolut, donat que apliquen totes les que les Lleis els atorguen i algunes més.
Que ningú busqui alguna cosa amagada perquè no la trobarà. En relació a la
coordinació, aquesta es donarà a través de dues comissions que són la
d´Organització i la de Seguiment Pressupostari i, en aquesta última, hi haurà el
Tresorer perquè és membre de la Comissió d´Organització com a cap dels
Serveis Financers. Li sembla que es vol veure fantasmes allà on no n´hi ha.
Aquest és doncs un vestit a mida d´aquest ajuntament amb la voluntat política
d´oferir als ciutadans serveis amb eficàcia i eficiència, apropar aquesta
administració als ciutadans i servir-los de la millor manera. Aquest és l´únic
objectiu del present organigrama.
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que no ha dit que el Sr. Canongia
estigués treient competències a ningú sinó que, en alguna ocasió, donava
aquesta sensació. L´Organigrama té defectes tant de caire legal com funcional
i, per tant, s´hauria de reconsiderar. Es veu clarament que hi ha dependències
que solapen les seves funcions. Li sembla bé que l´Equip de Govern faci el seu
propi vestit a mida i que se´l posi, però preguen que estigui ben fet i sigui
adequat no només perquè té deficiències tècniques sinó, principalment, perquè
entenen que, en alguns aspectes, s´oposa a la legalitat. Per tot això, el seu grup
votarà en contra. Si les deficiències fossin només de caràcter tècnic,
s´abstindrien. Tampoc està d´acord amb el tema de la coordinació que
s´encomana a una comissió, perquè aquesta funció li correspondria al Secretari
General de l´ajuntament i demana que el perdoni per la quantitat de feina que
li vol donar, però la Llei ho preveu d´aquesta manera. La Llei conceptua
aquesta figura com a encarregat de la coordinació dels diferents sectors
municipals, i recomanaria que l´Equip de Govern fes una atenta lectura de
l´exposició de motius de les Lleis que van crear aquesta figura dins de la
nostra legislació que ja és gran. El seu grup es permetrà, sense ànim de fer
obstruccionisme, presentar el corresponent recurs davant dels tribunals de
justícia.
El Sr. Oms i Pons diu que quan ha dit "...el màxim responsable..." estaven
parlant d´organigrames, on no hi ha polítics, perquè és un organigrama de
funcionaris, per tant, demana que no es tergiversi les seves paraules. Ell ha dit
que el màxim responsable d´aquí sembla que serà aquest responsable, aquest
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lloc de treball, per les atribucions que té, i no que sigui el màxim responsable
de l´ajuntament perquè això dependrà de l´Equip de Govern. Estant parlant
d´un organigrama que, en principi, no conté polítics. L´organigrama polític és
una cosa sobreposada i que coordinen d´una altra manera. Quan diu que és un
vestit a mida es refereix a que no està creat en funció de la competència de la
gent sinó la confiança que aquests donin a l´Equip de Govern com a partit.
Això és polititzar l´ajuntament. Encara no sap els noms de les persones
afectades, però ja tindran ocasió de parlar-ne. Per fer un organigrama s´ha de
pensar en la competència de la gent i no en la capacitat de creure políticament.
Ja s´anirà veient amb els nomenaments i amb el que faran. Li hauria agradat
disposar dels noms perquè així podria parlar amb més propietat i, ara haurà
d´esperar. Però pels rumors que li han arribat, i, com que són rumors, no en
pot fer una qüestió important, li sembla que està fet a mida de les
circumstàncies i no a mida de la ciutat. Existeix el perill que es col.loquin al
front de l´ajuntament persones que, en lloc d´administrar bé, es dediquin a
tapar els nyaps. Estudiant els dictàmens se li ha anat desenvolupant una certa
flaire que no li agrada. Quan ells van entrar a l´ajuntament van trobar molta
gent col.locada per l´anterior Equip de Govern, i no van treure cap
responsabilitat, van mantenir al treballadors al mateix lloc on eren, i els van
donar un temps per demostrar si eren professionals. Aquells que es van portar
bé, van continuar al seu lloc de treball, perquè valoren les persones pel que són
com a professionals i no per tenir un carnet a la butxaca. Té les proves del que
acaba de dir, no vol dir noms però hi ha una bona colla de gent que va
continuar al seu lloc de treball.
El Sr. Canongia i Gerona diu que és normal que el Sr. Arderiu faci alguna
patinada, però el Sr. Oms era el màxim responsable, després de l´alcalde, de
l´anterior organigrama, i ha de saber que, per sobre d´un cap de Servei només
hi ha l´alcalde, i d´ell emanen les delegacions i les responsabilitats. No hi ha
cap funcionari que estigui per sobre dels caps de Servei, i, potser sí que, en el
passat en aquesta casa algun funcionari estava per sobre dels caps de Serveis,
però, a partir d´ara, només tindran per sobre l´alcalde que els coordinarà a
través de la Comissió d´Organització, i de Control Pressupostari. La millor
manera de coordinar les coses és treballant en equip, no en departaments
estanc. Aquesta casa necessita de més treball en equip, perquè feia realment
por el fet que hi havia gent que no sabia quina feina feia el company del
davant. S´han de repartir responsabilitats a tothom. L´ajuntament necessita de
bons professionals i, per sort, en té molts, i no li importa els colors polítics,
sinó que creu que els ha de treure el màxim de profit per a la ciutat i la
desgràcia és que hi va haver qui es va preocupar d´adormir-los durant molt de
temps, coartant-los la llibertat, la iniciativa i els projectes. I ara només es tracta
de fer-los treballar amb la màxima il.lusió per tal de tirar endavant la ciutat.
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que sempre ha procurat tractar-los amb
el màxim de respecte. Poden divergir en les opinions polítiques i es poden
equivocar perquè tots són humans, però sempre li han tingut al Sr. Canongia el
respecte que es mereix. Per això ara li demana que tingui per ell el mateix
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respecte que ha rebut. Es pot equivocar però, el qui s´haurà de comprar patins
tard o d´hora no serà ell.
El Sr. Oms i Pons diu que tenia dubtes i els continua tenint, i que la història
demostrarà si tenia raó o no. En el dictamen següent es veuran algunes coses
clares que contradiuen el que el Sr. Canongia està dient.
L´Alcalde intervé dient que li sembla que el tema ha estat prou debatut però
voldria puntualitzar dos aspectes. En primer lloc es dirigeix al Sr. Arderiu
dient-li que el que li ha dit el Sr. Canongia feia referència al temps que porta a
l´ajuntament, comparant-ho amb el cap de l´oposició de CIU que portava anys
a l´ajuntament i tenia la responsabilitat en els temes de personal. Li ha
preocupat la intervenció del Sr. Oms que sempre s´ha considerat molt recte,
que parla amb propietat i que ha manifestat al Ple moltes vegades que, abans
de dir una cosa, hom se´n ha d´assegurar. El Sr. Oms no ha parat d´utilitzar
condicionals, ha parlat de rumors, de perill, de flaire, de "podria", de carnet a
la butxaca, i de desquici. El preocupa que el Sr. Oms estigui fent campanya
electoral amb aquest tema. El Sr. Oms no pot fer manifestacions que ningú
mai no ha fet a la Sala de Plens des de l´any 1979 aproximadament, a partir de
rumors, d´una flaire, o de "podria arribar a pensar". Ha dit que s´ha organitzat
l´ajuntament a partir de criteris estrictament polítics i partidistes, i això és
faltar totalment a la veritat i, a més a més, "engegar el ventilador", cosa que en
aquest país i en aquest ajuntament, mai no s´havia fet. El Sr. Oms s´equivoca
plenament i confón la possibilitat i la responsabilitat que té l´Equip de Govern
en organitzar l´ajuntament de la forma que estimi més oportuna. També
confón el sou amb els complements específics dels treballadors. L´anterior
Equip de Govern va utilitzar sempre els complements específics com a criteris
d´increments de sou. La política de personal de l´ajuntament ve determinada
per la possibilitat de modificar diferents criteris, i això és el que es fa, i no
tenen ganes ni interès en crear cap tipus de gerència. S´utilitza el mateix
personal que hi ha a la casa des del primer dia; tothom continua treballant al
seu lloc. Es dirigeix al Sr. Oms dient-li que està utilitzant aquest tema per fer
campanya electoral, li demana que parli clar i no a partir de rumors, i que no
posi en dubte el treball de l´Equip de Govern, que porta sis mesos treballant i
que té el repte d´organitzar el personal. El repte d´aquest país és millorar
l´administració pública, i això és el que l´ajuntament de Manresa està
intentant.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, i 2 GMIC-A-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i 3 GMPP) i, per
tant, es declara acordat:
Aprovar el nou Organigrama Funcional de l’Ajuntament de Manresa, que
consta incorporat com a document annex al present dictamen, amb 57 pàgines
i signat per aquesta Regidoria-Delegada en data catorze de febrer de mil noucents noranta-sis.
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6.2.6 APROVAR EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Pel Ple de la Corporació de 26 de gener de 1996, es prengueren acords
relatius al règim de retribucions del personal funcionari i laboral d'aquest
Ajuntament pel 1996.
La modificació de l'organigrama de l'Ajuntament i la reordenació de Serveis
que suposa, obliga a modificar el catàleg de llocs de treball i altres normes
relatives a les retribucions del personal, a partir de l'u de març de 1996.
Per tot això, la Comissió d´Hisenda, té l'honor de proposar al Ple de la
Corporació , l´adopció dels acords següents:
PRIMER.- Amb efectes de l'u de març de 1996 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 a Annex núm. 1.
SEGON.- Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d'acord
amb el que es disposa a l'apartat anterior, els funcionaris nomenats legalment
per a la corresponent plaça o adscrits al diferents llocs de treball, a que fa
referència l'acord Primer anterior.
TERCER.- Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d'aplicació del
Complement Específic, que s'inclou com a Annexes núms. 1 i 3 al present
Dictamen, així com les quanties que per cadascun dels llocs detallats es fixen
en el propi catàleg, que s´aplicaran amb efectes del 1r. de març de 1996. La
quantia que figura com a complement específic assignat, és la que resulta
essencialment, 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 cirmunstàncies 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 5 al present dictamen. La puntuació atribuïda en els
corresponents llocs, per "Dedicació" i "Incomptabilitat" i, per tant, la quantia
del complement específic conseqüència de la mateixa, estarà condicionda al
compliment de les condicions adients que es fixin per l'Alcadia.
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 catalèg. 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
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correspongui, la percebran els respectius funionaris per dotzaves parts, llevat
la quantitat de 96.842 pessetes 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 96.842
pessetes, percebrà a l'any 1996, dita quantitat de 96.842 pessetes 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.
QUART.- Les retribucions mensuals del personal laboral i eventual seran a
partir del 1r de març de 1996, les que pels diferents conceptes es detallen a
l'Annex núm. 2 d'aquest dictamen, amb dret a dues pagues extres els mesos de
juny i desembre, respectivament, de l'import d'una mensualitat més triennis,
en el seu cas, a cadascun d'ells en la proporció que en el seu cas correspongui.
L'import dels triennis serà igual al que perceb el personal funcionari de
categoria equivalent.
CINQUÈ.- Es ratifiquen, en el menester, els acords que sobre retribucions del
personal de l'Ajuntament s'adoptaren pel Ple de la Corporació de 26 de gener
de 1996, que no resultin modificats pels anteriors".
El Sr. Canongia i Gerona explica que el present catàleg de llocs de treball, és
conseqüència de l´anterior, però té algunes modificacions molt importants, no
en relació a les places sinó a conceptes de fons. Per l´Equip de Govern és molt
important el tema de la promoció interna, és a dir, que els treballadors
d´aquesta casa tinguin expectatives de futur per tal de millorar les seves
situacions. És per això que han tret una barrera que era força limitativa per la
qual les prefectures de Secció només podien estar ocupades per persones de
nivell A, és a dir, amb llicenciatura universitària. Ara els diplomats
universitaris podran ocupar les prefectures de Secció. Aquests és un tema
fonamental i bàsic de fons en relació a aquest catàleg. D´altra banda han
intentat aclarir un concepte que estava confús dins de l´anterior Catàleg i que
fa referència a la disponibilitat del personal. Es considera que alguns
treballadors han d´estar disponibles per l´ajuntament a qualsevol hora de
qualsevol dia de l´any. Aquest concepte estava inclòs en el complement de
l´especial dedicació que és el que engloba el nombre d´hores que ha de fer el
personal. Ara continua estant dins de l´especial dedicació però han creat una
nova columna dedicada només a la disponibilitat. D´aquesta manera queda
més clar perquè havia arribat un punt en que ningú no sabia per quantes hores
cobrava, perquè no quedava clar quina part era d´especial dedicació i quina de
disponibilitat. Aquestes són les dues modificacions bàsiques del Catàleg que,
juntament amb les que es deriven de l´aplicació de l´Organigrama, han de
permetre la generació d´expectatives de futur a més treballadors d´aquesta
casa, per facilitar la promoció interna i clarificar conceptes de jornada laboral
que estaven confosos.
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El Sr. Arderiu i Freixa manifesta que el seu grup votarà en contra del
dictamen i ho fa amb el mateix respecte que voldria ser tractat. Els seus motius
són de caire tècnic i legal. Han comparat les percepcions d´alguns funcionaris
amb les que es proposen actualment i veuen que, en algun cas, hi ha una
disminució. Si es té en compte que el conveni estableix que s´ha de tractar
com un tot i que s´han de respectar els drets adquirits, i, en aquest cas, entenen
que ho són no només ells sinó reiterada jurisprudència, això no es pot fer, i els
pot ploure un allau de reclamacions per part dels afectats. També han observat
que hi ha alguna persona que cobra un complement per sobre del seu cap o
prefecte natural i el Sr. Canongia sap que això està taxativament prohibit pel
Reglament de Funcionament de les Corporacions Locals. A més a més, en
l´establiment dels complements i de la dedicació plena i de l´exclusiva,
recorda que en un Ple anterior, el Sr. Canongia proposava la contractació
d´unes persones i ell li deia que hi havia altres maneres de fer-ho. Ara veu que
va tenir algun pes el que ell va dir perquè, en aquest Catàleg, estant
contemplats alguns conceptes que s´haurien pogut utilitzar en aquell moment.
Troba a faltar, en relació al complement específic, la regulació d´un
complement de productivitat que la Llei permet crear i que no consta. L'última
part de la seva intervenció està destinada a oferir la seva col.laboració en la
bona administració de l´ajuntament, la primera part que contravé el que el seu
grup estima que és la legalitat vigent, la diu amb un cert èmfasi perquè és el
que els motiva a votar en contra del dictamen.
El Sr. Oms i Pons diu que pel fet que ell estigui empipat no vol dir que faci
campanya. No fa campanya perquè està parlant de coses molt concretes i que
li saben profundament greu com a demòcrata. Es dirigeix a l´alcalde dient-li
que és el responsable màxim de l´ajuntament i aquí i avui estant fent coses que
pensava que ja havien passat a la història. L´Equip de Govern, malgrat
pertanyer a un ajuntament d´esquerra, s´ha "carregat" el Conveni. Ell va lluitar
molt en aquest Conveni, però quan el va signar i es van posar d´acord, resulta
que ells és l´únic defensor del Conveni, s´ha quedat sol, és responsable del que
signa i ho defensa a totes. L´article 4 diu "Vinculació a la totalitat: aquests
acords constitueixen un tot únic i indivisible, basat en l´equilibri de les
recíproques obligacions i mutues contraprestacions assumides per les parts, i
com a tal, cap de les obligacions i contraprestacions esmentades i pactades, no
poden ser ailladament considerades. Aquests pactes estableixen condicions
mínimes i, per tant, podran establir-se situacions més favorables
posteriorment, bé per pacte entre la Corporació i els representants legals dels
funcionaris o bé per millores legalment establertes." Avui, l´Equip de Govern,
planteja unes reduccions i uns augments de sou i, com que no hi ha més diners
a la massa salarial, disminueixen uns diners per posar-los als altres i així
quadri. I tot això, sorprenentment per la seva part, amb la quiescència dels
sindicats. Aquest matí ha anat a buscar un informe del personal, hi havia una
nota penjada al tauler d´anuncis però no estava entrada pel registre, els deu fer
vergonya que consti a la història de Manresa que hagi entrat per registre. Ha
hagut de demanar una fotocòpia i no sap si posteriorment, a dos quarts de deu
del matí, s´ha entrat. Si això no és polititzar l´ajuntament, que li diguin que és.
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Ell deu ser un analfabet. Quan els sindicats i ell van lluitar aferrissadament per
arribar a aquest Conveni per tres anys, van posar una cosa que es diu "ACI"
per absorbir les diferències que es poguessin devengar del Complement
Específic que ells variessin en funció del lloc de treball, i així consolidar-ho.
Va ser una gran lluita perquè ell defensava el que ara fa l´Equip de Govern de
rebaixar el sou a la gent, ell deia "...si canvia el lloc de treball, jo el puc
canviar...", però no. I ara, amb sorpresa seva, es troba en que es fa. Si això no
es polititzar l´ajuntament, que li expliquin com es fa per polititzar
l´ajuntament. I no fa campanya perquè creu que no poden donar aquests
espectacles i no pot ser que els sindicats, perquè es senten representats per
aquests partits, facin aquest paper. Li sap greu i és una indefensió total de tota
la plantilla en aquest moment. Hi ha carta blanca per fer el que vulguin, amb la
quiescència dels sindicats. Perfecte. Si això és democràcia, que li expliquin. I
no fa campanya. Està profundament indignat, perquè creu que no s´ha
respectat un acord. Aquest ajuntament es diu d´esquerra, però creu que, en
aquest moment, ell és molt més d´esquerra que l´Equip de Govern, perquè
respecta un acord que es va prendre i no estava d´acord en aquell moment,
perquè defensava el que ara fa l´Equip de Govern, ell deia que no, que el sou
s´ha de poder rebaixar, perquè, si una persona deixa de fer una feina..., i ells
no. I ara es troba el Comitè, fent aigues amb un document que no entra pel
registre. Això és impresentable, i ho sent però ho ha de dir. I volia començar
dient "per favor, retirint-ho" i es dirigeix a l´alcalde dient-li que li va demanar
hora el divendres, a la seva Secretària, i encara espera que el truquin, perquè
no volia arribar a aquesta situació, però va trucar un cop i va entendre que
l´alcalde no volia parlar amb ell. Per tant, ell volia arreglar aquest temes
d´alguna forma, perquè no entenia com podien arribar aquí. Sap que no
canviaran el seu vot perquè és una qüestió d´orgull, de pacte i en el que
l´Equip de Govern es manté fort. Però, la injustícia de rebaixar el sou a les
persones i augmentar-li a uns altres perquè els quadri el pressupost, a ell no se
li hauria acudit mai a la vida. I no ho van fer quan van entrar, van respectar a
tota la gent, els van respectar el sou, els van donar un marge de confiança per
veure si eren professionals i ho eren, i van continuar, i sense cap mena de
problema i sense marginacions, fent-los col.laborar perfectament. Qüestió que,
molt es tem, que l´Equip de Govern no ha estat capaç de fer, i ho lamenta
molt, perquè creu que ja porten uns anys i els ajuntaments no s´han de
polititzar. Si hi ha gent que treballa, se´ls dóna feina d´acord amb el que ells
estan capacitats per fer, i, si ho fan bé, endavant. Creia que això ja estava
superat, i ha observat amb frustració i indignació que no ho està. Que poden
tirar enlaire un Conveni i que poden trencar una forma de fer i de respectar els
funcionaris. Es dirigeix a l´alcalde dient-li que, com a màxim responsable, està
fent un gran mal a l´ajuntament, i, encara que no sigui la seva intenció, ha
creat un regne en el que tot és permisible, amb la quiescència del sindicat.
Pensava que els sindicats defensaven a tothom, encara que no estiguessin
afiliats. "Craso error", s´ha equivocat. Pensava que això funcionava d´una altra
manera. En relació als complements específics, tenen tot el dret de fer-ho, i els
caps de Servei de donar-los-hi. Però ells van posar un "ACI" que era per evitar
aquests problemes, i l´Equip de Govern no ho ha respectat. Han presentat un

79

tema de personal que està mal plantejat des del seu inici. Aquest dictamen
s´hauria pogut tractat al començament i plantejar-se que es podia fer amb tot
plegat. Té tot una sèrie de resolucions respecte a qüestions similars a la
d´aquest ajuntament, i que altres ajuntaments han perdut. Ell, sent responsable
amb el que va firmar, presentarà un Contenciós contra la rebaixa de sous,
perquè això no ho permet el Conveni. Tardarà anys en resoldre´s, però ho farà.
El Sr. Canongia i Gerona explica al Sr. Arderiu, en relació al comentari
anterior, que és normal i ho ha d´entendre que fa pocs mesos que és a
l´ajuntament, i en un tema tant complicat com és el de personal, hom pot fer
una relliscada i no passa res. No tots són perfectes, i de vegades s´equivoquen,
i no tenia voluntat de posar-lo en un compromís. En relació al complement de
productivitat, està d´acord amb ell perquè d´alguna manera l´han d´introduir.
Però han de ser molt conscients que han d´estar clarament definits els
objectius de la feina de cadascun dels treballadors de la casa, perquè si no,
entrarien en unes arbitrarietats molt complexes, per tant, han d´afinar molt el
llapis, i, en aquest moment, l´ajuntament no està en condicions d´afrontar
aquest tema. Es dirigeix al Sr. Oms dient-li que sentir-lo li posa la "pell de
gallina", perquè amb la manera en que parla, demostra que el seu subconscient
veu que actuava sempre en funció d´interessos polítics envers al personal, i
això el fa esgarrifar. Que no digui que no ha abaixat mai el sou a ningú perquè
això és mentida. El primer dia que l´anterior Equip de Govern va entrar a
l´ajuntament, va baixar el sou a tres persones molt concretes i ningú va dir res.
L´Equip de Govern devia tenir els seus motius, però li sembla que en algun
d´ells va ser inexplicable. Un d´ells el podria arribar a entendre, però els altres
dos no. Respecte a l´informe, no pretén defensar ningú, però dissabte al matí,
el dia del pregó, el comitè li va entregar l´informe i ha estat, per tant, un error
seu i potser també del Comitè per haver-li-ho entregat a ell, i no haver-lo
entrat pel registre. Considera que l´informe del Comitè és dur però al Sr. Oms
li dol el fet que comenci reconeixent que alguna cosa millor s´està fent que
abans, i li maravella que sigui un defensor a ultrança del Conveni, perquè va
ser incapaç de presentar-lo al Ple i, molt curiosament, es dedicava a recollir
firmes per treure gent del Conveni, i ara resulta ser-ne el màxim defensor. El
Conveni ha esta respectat per tots però, quan uns treballadors, pel fet de
canviar de responsabilitats o de funcions, no necessiten tenir tanta dedicació,
és normal que la perdin. Si no és lògic que hi hagi persones que tinguin la
disponibilitat plena durant les 24 hores del dia, els 360 dies/l´any respecte a
l´ajuntament, és lògic que la perdin. I això és molt dur de fer, però és política
de personal, és assumir responsabilitats, i si algú ha de treballar menys hores,
és normal que cobri també menys diners. El que no pot ser és que treballi
menys hores i cobri els mateixos diners. Evidentment que hi ha hagut gent a la
que se li ha col.locat a l´"ACI", perquè, per exemple, treure a una auxiliar
administratiu 110.000 pessetes a l´any, significa una cantitat important pel
conjunt del seu sou, i més quan el sou és molt just. Potser el Sr. Oms a aquests
els hi baixaria i als altres els hi mantindria, perquè amb aquests s´hi atreviria,
com s´hi va atrevir. Amb els alts no es va atrevir mai, però amb els baixos sí, i
aquest és el problema, que l´Equip de Govern, s´hi ha atrevit amb els alts i
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s´ha de ser molt valent per fer-ho i ho assumeix perquè és el que calia. No pot
ser que se li pagui a un treballador unes hores que no són necessàries per a
l´ajuntament, i això és el que han fet, el qui treballa unes hores les cobra, i, si
deixa de treballar-les, les perd.
El Sr. Mora i Villamate intervé dient que el Sr. Oms no té raó en el que està
dient. Pensa que s´està polititzant un tema que no hauria de tenir aquesta
dimensió i és el Sr. Oms qui ho està polititzant, i està instrumentalitzant el
tema de l´Organigrama i del Catàleg amb arguments que no s´haurien
d´utilitzar. Per exemple, afirmar, d´una forma tant categòrica, que la
interpretació que fa l´Equip de Govern de l´article 4 del Conveni, suposa
"carregar-se" el Conveni, és, com a mínim, una mica aventurat, perquè, no
pretén donar a ningú lliçons de Dret laboral, però el Sr. Oms sap que les
interpretacions del Dret són, com a mínim, complexes i es poden prestar a
moltes lectures. Per tant, amb aquesta afirmació, és el Sr. Oms que li afegeix
una càrrega política concreta i amb una intencionalitat també molt concreta,
que és la de crear aquesta imatge de la qual el Sr. Oms els acusa però que
només ell té la intenció de crear, de la mateixa manera, que, quan insisteix en
el tema de la politització quan a l´atribució dels càrrecs i de les
responsabilitats. Només hi ha la intenció de donar-li a cadascú les funcions
que creuen que poden desenvolupar. I pensa que és el Sr. Oms qui té interès
amb les seves intervencions, en desacreditar la tasca dels sindicats, perquè,
davant d´un informe del Comitè, poden haver diferents interpretacions: la
correcta, d´entrendre que ells han fet l´informe que han considerat convenient,
una altra malèvola, seria la de considerar que, per afinitat política, han decidit
no defensar els interessos que els pertoca. I hi cabria encara una altra
interpretació en to de broma, que seria que el Comitè no té gaire experiència
en fer aquest tipus d´informe perquè en, l´època de l´anterior Equip de
Govern, no en va tenir gaire ocasió, i, per tant, potser és que li ha sortit
malament. Ell opta, en tot cas, per la interpretació que ells han fet l´informe
que han considerat que era correcte d´acord amb la seva opinió, i no és
pertinent que es vulgui desacreditar la seva funció ni atribuir una
intencionalitat política ni en les decisions del Comitè, que té tota l´autonomia i
independència per fer allò que consideri més convenient, ni, d´altra banda, que
es pretengui atribuir a l´Equip de Govern una hipotètica caça de bruixes o
manipulació d´interessos polítics que, en aquest cas, no correspon.
El Sr. Arderiu i Freixa es dirigeix al Sr. Mora i al Sr. Canongia, dient-los
que, malauradament, s´han de prendre la paraula enmig d´un debat creuat
d´allò que hauria d´haver estat i el que no va ser, i del que es va poder fer i no
es va fer. El seu grup no vol entrar en aquest tema, sinó que es mantenen en
els arguments tècnics i concrets del dictamen que el seu grup rebutja, no per
qüestions polítiques, sinó perquè considera que és un nyap dit cordialment i en
el sentit menys pejoratiu de la paraula, i per a no ofendre. Diu que el Sr.
Canongia ha donat resposta a alguns punts de la seva intervenció anterior però
considera, malgrat això que, l´increment de productivitat s´hauria d´haver
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contemplat. No discutirà la resta dels complements perquè s´allargaria fins
demà. Però el Sr. Canongia no li ha contestat una qüestió que li sembla
important i que es refereix al fet que hi ha persones que cobren més
complement que els seus caps i això no ho permet la Llei. També difereix del
Sr. Mora respecte al que ha de ser un Conveni. Les condicions reconegudes a
una persona individualment considerada, en el moment en que estan
amparades en un conveni i s´han fet efectives durant uns anys, s´han convertit
en drets adquirits. Hi una un gran cos de jurisprudència que estableix que això
no es pot treure, i, si ho intenten, probablement tindran queixes i ja es veurà
que passa. Es dirigeix al Sr. Canongia dient-li que, amb tota la cordialitat del
món, en la definició del que són els llocs de treball i la qüestió dels tècnics,
s´ha oblidat els lletrats i altres professionals amb títol superior. Vol creure que
això és una simple errada, però és una mostra més de la crítica tècnica que el
seu grup fa a tot aquest tema.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que ell va estar quatre anys a l´ajuntament i
no va abaixar el sou a ningú, sinó que els van arreglar a tots juntament. Ell no
va presentar el Conveni al Ple perquè va ser signat el 25 de maig de 1995, a
punt d´entrar a la campanya electoral. El Comitè va tenir molt interès en que
es signés abans d´acabar la legislatura. Es dirigeix al Sr. Canongia dient-li que
creu que ell ha fet la seva valoració, i s´enrecordarà sempre que, una de les
primeres coses que li va dir l´alcalde quan va entrar a l´ajuntament, va ser
"tranquil Pere, no anirem a la caça de bruixes" i ell s´ho va creure. Voldria
demanar a l´alcalde si les persones a les que s´abaixa el sou no són bons
professionals, o si es necessari posar-los a fer una feina que no està a l´alçada
de que són capaços de fer. Quan governaven ells valoraven la gent per la seva
eficàcia. Tant si hi ha caça de bruixes o no, ell no ho acaba de veure clar. Es
dirigeix al Sr. Mora dient-li que entén que ell està en un pacte, i, per això no
ha dit el seu nom en cap moment. Que ell assessorava quan és negociava el
Conveni i sap, tant bé com ell, les discusions que van tenir. Si ell hagués
presentat aquest dictamen quan governava, la sala de Plens hauria estat plena,
l´hauria omplert el personal i li haurien dit de tot, perquè ho van fer per coses
més petites. Es un tracte discriminatori per a tota una sèrie de funcionaris, que
hi han accedit mitjançant exàmens oberts i sense concurs. Entén que el Sr.
Mora hagi de mantenir l´estabilitat del pacte, i aquí fa de polític i no de
sindicalista, i, per això no li retreu res. Li va fer unes manifestacions a títol
personal però avui al Ple no tenia perquè nomenar-lo, però no entén la postura
dels sindicats perquè han defensat i discutit llargament tota una sèrie de
qüestions, i han signat un conveni. Té la suspita que hi ha alguna altra cosa al
darrera, i se li ha de permetre tenir el dubte de sospitar. No entén perquè quan
els sindicats sempre reaccionen d´una forma, i no ho critica perquè és el seu
deure, no reivindiquen en aquest cas. Perquè no li diuen a l´Equip de Govern
que s´han passat ?, que, si volen fer modificacions, que les facin i que si, a
aquesta gent se li vol assignar aquesta feina perquè no en tenen una altre per a
ells, que es digui així, però ha d´estar en funció de la seva capacitat, i no se´ls
pot lesionar econòmicament. Diria que aquesta hauria de ser una reivindicació
sindical unànime. No voldria que l´alcalde pensés que vol fer política perquè
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no en fa de política, sinó que està profundament disgustat. No vol desacreditar
els sindicats perquè els hi té un profund respecte, i creu que hi han de ser
perquè sinó "malament rai", però no entén aquesta actitud pel fet que hi ha
hagut un canvi, els sindicats haurien de defensar la seva qüestió. Li agradaria
que aquestes qüestions quedessin clares perquè el Sr. Canongia ha dit algunes
coses amb tant estusiasme que sembla que siguin veritat, i no diu la veritat
perquè no té en compte la capacitat de les persones a l´hora de destinar-les a
un lloc de treball determinat. El Sr. Canongia ha anat a dir que hi ha una sèrie
de gent que "punto i coma". No hi té cap problema en que el Sr. Canongia
consideri que una persona no hagi d´assumir una determinada responsabilitat,
però no li sembla bé que lesioni els seus interessos econòmics que no estan en
funció d´una capacitat professional sinó de dir "aquest no m´interessa aquí, i el
poso allà", i això és difícil d´aguantar. L´empresa privada és una altra història,
però, per sort o per desgràcia, la funció pública és diferent. Demanaria a
l´Equip de Govern que reflexionés. No li agrada fer el que farà, sinó que,
l´Equip de Govern, analitzés aquests quatre o cinc cassos. Que presentés els
casos que cobren menys, i una modificació de crèdit que el seu grup aprovarà
perquè, al cap i a la fi, es tracta de set milions. El Sr. Oms demana perquè no
ho arreglen ?.
El Sr. Canongia i Gerona diu al Sr. Oms que subvalora molt als funcionaris
d´aquest ajuntament. Li pregunta si creu que hi ha funcionaris que no poden
fer una tasca diferent de la que fan, ben feta, i que puguin ser objectius
prioritaris de l´Equip de Govern en un altre lloc. Pregunta també si els
funcionaris s´han de quedar en el mateix lloc de treball fins que es morin. Hi
ha tècnics molt qualificats en aquesta casa que estan fent una feina i, l´Equip
de Govern, creu que és millor que en facin una altra, i que impulsin altres
projectes. Si hi ha gent que havia de treballar 42,5 hores a la setmana, més la
disponibilitat de dissabtes i diumenges, i no hi ha constància que s´hagin fet
mai aquestes hores, i ara es destinen a altres llocs de treball on no són
necessàries aquestes hores sinó que amb 40 hores hi ha suficient, no sap
perquè el Sr. Oms s´esparvera tant. Es lògic que els treballadors cobrin per les
hores que fan, i això no és abaixar sous, sinó dedicació que és diferent, i que,
evidentment, van acompanyades d´unes compensacions econòmiques. El Sr.
Canongia diu que, sentint al Sr. Oms, té por del que hauria pogut passar o del
poc que ha passat amb la seva mentalitat, perquè el Sr. Oms té tant prefixada
la idea que tot es fa per qüestions polítiques, que està convençut que només
actuava per motius polítics. Quan una persona parla tant convençuda que té la
veritat absoluta sobre una cosa de la manera que ho està fent el Sr. Oms, és
perquè realment ell actua així, i aquest és el problema. Es dirigeix al Sr. Oms
dient-li que aquí no hi ha caça de bruixes perquè no hi ha bruixes, sinó molt
bons funcionaris. I pel fet que algunes persones hagin de fer meny hores, no
ha de significar cap trauma a ningú.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que ell ha passat quatre anys a l´ajuntament i
no ha anat mai d´aquesta manera. Quan ells van plegar, els càrrecs de
confiança també ho van fer, i no els van fer dies o mesos abans un examen
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perquè es quedessin en plantilla, com ells van fer. Ara podria dir "m´apunto a
això, perquè, si mai governem, això de rebaixar els sous, ho tindrè en compte,
i veurem que passarà". Doncs no. Quan ells arribin seran molt respectuosos
amb la gent i amb el sou que cobren, i procuraran que continuin tenint les
mateixes hores de dedicació perquè suposen que si feien una feina, era una
feina digna i la poden continuar fent.
L´Alcalde intervé dient que li sembla que ja ha estat prou debatut i que només
voldria afegir dues coses. Dirigint-se al Sr. Oms li diu que ha intentat convertir
en negociació política un tema que no ho és. Quan es parla de Catàleg es parla
de complement específic i de sous, i dins el complement específic hi ha la
dedicació, la incompatibilitat, la disponibilitat i la responsabilitat. Aquí hi ha
un llistat d´aproximadament 200 persones, i cada una té diferents
complements, per les circumstàncies que sigui, i, quan l´actual Equip de
Govern va entrar a l´ajuntament, va respectar integrament això, perquè
suposaven que hi havia una certa racionalitat que l´anterior Equip de Govern,
i, principalment, el cap de personal creia oportuna, perquè són complements
específics. L´Equip de Govern fa un Catàleg, un Organigrama, i, a partir de
l´Organigrama, modifiquen el Catàleg, i, evidentment, alguns dels criteris com
disponibilitat, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, etc. i el Sr. Oms
interpreta que això és una caça de bruixes. Durant vuit anys, no ha pogut ni
volgut interpretar, en cap moment, que cap d´aquests increments que es van
realitzar, fos per motius polítics o simples afinitats personals que cadascú de
l´anterior Equip de Govern tingués. No ho van manifestar en cap moment i,
fins i tot, van aprovar el dictamen del Conveni en el seu dia perquè creien que
era el millor. I pregunta, el Catàleg és un instrument tancat durant tres anys
integrament ? durant tres anys, l´Equip de Govern, ha de dedicar els mateixos
funcionaris, la mateixa dedicació, la mateixa responsabilitat, quan creu que
alguns poden tenir millors i altres pitjors responsabilitats ? de la mateixa
manera que es diu això també es diu que el Catàleg és tant tancat que no
permet ni increments ni baixades salarials, perquè, si hi hagués algun
increment salarial, això seria preu polític i s´estarien utilitzant afinitats. I, si es
fessin decreixements, significaria que s´està fent una cacera de bruixes. Entén
que els criteris de dedicació, disponibilitat, incompatibilitat i responsabilitat,
que són els complements específics que afecten a unes 200 persones el Sr.
Oms els va prendre amb els seus criteris d´objectivitat i racionalitat, però això
que ells han respectat de l´anterior Equip de Govern, el Sr. Oms és incapaç de
respectar-ho, i, a més a més, té una actitut malèvola i d´obcecació, tant que,
fins i tot, no respecta, des d´aquesta sala de Plens, la independència dels
sindicats quan fan el seu informe. Es dirigeix al Sr. Oms dient-li que veu
"papus" a tot arreu des del passat mes de maig i ho sent perquè ells podrien fer
tranquil.lament qualsevol interpretació de les valoracions que s´han manifestat
al Ple i que han existit durant els últims 8 anys, i no l´han fet perquè no ho han
cregut oportú, perquè creuen que el Sr. Oms i l´Equip de Govern anterior
pensava que aquestes persones tenien la responsabilitat, els van encomanar la
confiança d´una dedicació determinada i ells no ho poden modificar. El Sr.
Oms equivoca constantment el sou amb el complement específic, i durant
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quatre anys ha intentat incrementar sous a través del complement específic i fa
un debat en el que acusa l´Equip de Govern de fer cacera de bruixes, com si ell
fos el més moralista i més a més ha incorporat dins del Ple de l´ajuntament,
una cosa que no s´havia fet mai com judicialitzar la política. El Sr. Oms entén
la política de personal com si fos una caixa tancada que és absolutament
intocable, i l´Equip de Govern respecta allò que ell va fer amb el Catàleg, amb
les persones que creia més responsables, sense fer una crítica malèvola. Però,
quan ho fa l´actual Equip de Govern, el Sr. Oms acusa als sindicats d´estar
venuts. Aquesta és una acusació molt greu.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que ell no diu que el Catàleg sigui una caixa
tancada sinó que hi ha un Conveni que ell va negociar, i ara es troba que, amb
un canvi de govern, el Conveni no serveix, i se sent profundament enganyat.
Creu que l´Equip de Govern pot fer les modificacions que estimi oportú i ell
no ha dit res dels complements, però sí diu que s´han abaixat els sous i demana
el perquè donat que el Conveni no ho permet.
L´alcalde es dirigeix al Sr. Oms dient-li que no digui que no ha dit res perquè
ha estat parlant durant tota la nit, i, a més a més, fent interpretacions bastant
malèvoles a la Sala de Plens.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, i 2 GMIC-A-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i 3 GMPP) i, per
tant, es declara acordat:
PRIMER.- Amb efectes de l'u de març de 1996 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 a Annex núm. 1.
SEGON.- Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d'acord
amb el que es disposa a l'apartat anterior, els funcionaris nomenats legalment
per a la corresponent plaça o adscrits al diferents llocs de treball, a que fa
referència l'acord Primer anterior.
TERCER.- Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d'aplicació del
Complement Específic, que s'inclou com a Annexes núms. 1 i 3 al present
Dictamen, així com les quanties que per cadascun dels llocs detallats es fixen
en el propi catàleg, que s´aplicaran amb efectes del 1r. de març de 1996. La
quantia que figura com a complement específic assignat, és la que resulta
essencialment, 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 cirmunstàncies 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 5 al present dictamen. La puntuació atribuïda en els
corresponents llocs, per "Dedicació" i "Incomptabilitat" i, per tant, la quantia
del complement específic conseqüència de la mateixa, estarà condicionda al
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compliment de les condicions adients que es fixin per l'Alcadia.
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 catalèg. 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 funionaris per dotzaves parts, llevat
la quantitat de 96.842 pessetes 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 96.842
pessetes, percebrà a l'any 1996, dita quantitat de 96.842 pessetes 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.
QUART.- Les retribucions mensuals del personal laboral i eventual seran a
partir del 1r de març de 1996, les que pels diferents conceptes es detallen a
l'Annex núm. 2 d'aquest dictamen, amb dret a dues pagues extres els mesos de
juny i desembre, respectivament, de l'import d'una mensualitat més triennis,
en el seu cas, a cadascun d'ells en la proporció que en el seu cas correspongui.
L'import dels triennis serà igual al que perceb el personal funcionari de
categoria equivalent.
CINQUÈ.- Es ratifiquen, en el menester, els acords que sobre retribucions del
personal de l'Ajuntament s'adoptaren pel Ple de la Corporació de 26 de gener
de 1996, que no resultin modificats pels anteriors.
L´alcalde explica que s´havien presentat una moció o sobrevingut i dues
preguntes per part del GMPP, i és tradició entre els grups polítics que, durant
la campanya electoral, no se´n presentin. Els regidors del GMPP desconeixien
aquesta norma, i, per tant, a petició del mateix grup proponent, l'alcalde
proposa que es debatin en el proper Ple ordinari.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que ratifica que el seu grup ignorava aquest
compromís i es compromet a respectar-lo.
També demana que consti en acta la felicitació al Sr. Anguela amb motiu del
naixement del seu fill.
L´alcalde felicita al Sr. Anguela en nom de tota la Corporació.
I havent-se tractat ja tots els assumptes de l'ordre del dia, el Sr. President
aixeca al sessió, quan són les 0 h i 5 min, del dia 20 de febrer de 1996, de tot el
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qual, com a Secretari, ho certifico, i queda estès en els fulls del paper segellat
de la Generalitat núm. ........ i correlativament fins el .......
EL SECRETARI

L'ALCALDE
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