Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de
Manresa, el dia 31 de gener de 1995. Es reuneixen els Srs. que
tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió del Ple de
la Corporació núm. 2, amb caràcter extraordinari, en primera
convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
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A l'inici de la sessió no hi són presents la Sra. Carme Vidal i
la Sra. Teresa Just, que s'incorporen a la sessió a partir dels
punts 1.1.2 i 1.1.5 de l'ordre del dia, respectivament.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 13 h i 15 min de
la tarda del dia 31 de gener de 1995, i després de comprovar el
quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot
seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia
següents:
1.-

ÀREA D'INTERIOR.

1.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA.

1.1.1 MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL
AJUNTAMENT, APROVAT PEL PLE EL 20-12-94.

D'AQUEST

El Secretari llegeix el dictamen que transcrit diu el següent:
"El Ple de la Corporació de data 20 de desembre de 1994, va
aprovar el Catàleg de llocs de treball, del personal funcionari
d'aquest Ajuntament per l'any 1995.
Atès que, la proposta feta al Ple de la Corporació, d'una
modificació de la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament, consistent
en suprimir una plaça de Tècnic d'Administració General.- Escala
d'Administració General, Sots-Escala Tècnica. Grup A, i crear
una plaça de Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada.-Escala
d'Administració Especial, Sots-Escala Tècnica, classe Comeses
especials-diplomats,
fa
necessaria
cas
d'aprovar-se,
la
corresponent modificació de l'actual Catàleg de llocs de
treball.
Per tot això, la Comissió d'Hisenda té l'honor de proposar al
Ple de la Corporació, l'adopció dels acords següents:
1.- Suprimir en l'apartat "Funcionaris del Grup A", del catàleg
de llocs de treball, el punt 7.08.
2.- Incorporar a l'apartat de "Funcionaris del Grup B" del
catàleg de llocs de treball, el punt 8,04, amb la següent
redaccció:
Denominació
8.4.- Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada

Adscripció de la Plaça
Urbanisme i Política Ambiental

apart. NIVELL
ESPEC.
ESPEC.IN
RES
PEN./ A.C.I TOTAL VALOR TOTAL
PTES.
catàl. C.DESTI DIF.TEC DEDIC.COMPAT. PONS.PERILL
PUNTS
PUNT
COM.ESPC.
==========================================================================
8.04
17
0'50
0
0
0,75
0
0
1,25 227.700
284.625

El Sr. Oms i Pons manifesta que aquesta modificació és d'una
plaça que hi havia de tècnic per convertir-la en una plaça de
Tècnic de Grau Mig, ja que per la funció que ha de fer, a
l'Ajuntament un Tècnic de Grau Mig, concretament d'advocat, ja

ho pot fer, i proposa el coneixement i votació conjunta d'aquest
assumpte amb el comprès en el punt 1.2.1 de l'ordre del dia,
degut a la interdependència o relació que guarden entre ells.
El Sr. Alcalde, d'acord amb la proposta del Sr. Oms, disposa que
es doni lectura al dictamen comprès en el punt 1.2.1 de l'ordre
del dia.
1.2 REGIDORIA-DELEGADA D'INTERIOR.
1.2.1 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL D'AQUEST
AJUNTAMENT DE 1995, APROVADA PER ACORD DEL PLE DE 2012-94.
El Secretari llegeix el dictamen que transcrit diu el següent:
"Atès que el propassat 20 de desembre de 1994 el Ple d'aquesta
Corporació Municipal, va aprovar la Plantilla de Personal
d'aquest Ajuntament per a l'any 1995.
Atès que en l'esmentada Plantilla hi figura un lloc de treball
de Tècnic d'Administració General adscrit a l'Àrea d'Urbanisme;
lloc que en data 31-12-94 va quedar vacant.
Atès que dit lloc de traball va ser creat per tal que es
puguèssin atendre les necessitats derivades dels treball de
revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.
Atès l'avançat estat dels treballs de revisió del Pla General
que no fan necessari el manteniment d'un lloc de treball de
Tècnic d'Administració General, sinó que els treballs actuals de
les àrees d'urbanisme i política ambiental poden ser assumits
per un tècnic mitjà.
Atès que cal l'optimització dels recursos humans al servei de
les Administracions Públiques.
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,
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 Refòs en matèria de Règim
Local.
El Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior, proposa al Ple
de la Corporació, l'adopció dels següents
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1r.- Modificar la Plantilla Orgànica del personal al servei
d'aquest Ajuntament per al 1995, aprovada per acord plenari del
dia 20 de desembre de 1994, en el sentit següent:
LLOCS DE TREBALL DE FUNCIONARIS DE CARRERA

SUPRESSIO
1 Tècnic d'Administració General.General, Sots-Escala Tècnica. Grup A.

Escala

d'Administració

CREACIO
1 Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada.- Escala d'Administració
Especial,
Sots-Escala
Tècnica,
classe
Comeses
especialsdiplomats.
2n.- 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.
3r.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya."
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que, d'acord amb el
posicionament que van prendre en el moment d'aprovar el catàleg
i la plantilla, s'abstindran.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 1.1.1 i 1.2.1
s'aproven per 11 vots afirmatius (CiU) i 10 abstencions (6 GMS,
3 ENM i 1 GMP).
1.1.2

RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS PRESENTADES DURANT EL TRÀMIT
D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST GENERAL D'AQUEST
AJUNTAMENT PER A 1995 I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
MATEIX.

La Sra. Carme Vidal i Vintró s'incorpora a la sessió a l'entrar
en el coneixement d'aquest punt.
El Secretari llegeix el dictamen que transcrit diu el següent:
"Vistes les reclamacions presentades per En Josep Ramon Mora
Villamate i N'Antoni Caserras i Gasol al Pressupost General
d'aquest Ajuntament pel 1995, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió del dia 20 de desembre de 1994.
Vistos els informes dels Srs. Tresorer, Cap dels Serveis
Financers, i de l'Interventor, i de la Sra. Cap dels Serveis
Jurídics i de Programació.
Atès que la primera de les reclamacions formulades es fonamenta,
a l'emparament de l'article 151.2.c) de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, en una suposada manifesta insuficiència de les
despeses pressupostades respecte de les necessitats previstes,
concretament, de les partides 431.0.440 "Aportació Empresa
municipal privada rehabilitación urbana", i 431.0.740 amb igual
denominació.

Atès que la possibilitat de reclamació a l'emparament de
l'article 151.2.c) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, ha
d'entendre's des de la perspectiva del principi d'equilibri, que
constitueix una causa d'impugnació quan a l'estat de les
despeses del Pressupost no hi figuren consignacions suficients
per a la prestació de serveis obligatoris, circumstància que no
es dóna en el present supòsit.
Atès, d'altra banda, que la dotació de 10.000.000 PTA a la
partida 431.0.440, es creu suficient, perquè l'empresa municipal
privada de referència, pugui atendre les despeses corrents de
funcionament segons resulta del seu propi pressupost i que, en
tot cas, han de subjectar-se als criteris d'austeritat que
inspira l'actuació pública, especialment en les actuals
circumstàncies.
Atès que la dotació de 50.000.000 PTA a la partida 431.0.740
destinada a les inversions de capital a realitzar per l'empresa
municipal privada de rehabilitació, són adequades a les
necessitats derivades de les actuacions que es proposa realitzar
la pròpia empresa i així consta en el seu pressupost, encara que
seria, certament, convenient poder ampliar dites actuacions, el
que probablement sigui possible, si reeixeixen les gestions
municipals per a obtenir finançament suplementari procedent
d'altres Administracions, la qual cosa donaria lloc a les
corresponents modificacions pressupostàries.
Atès que la segona de les reclamacions formulada pels Srs. Mora
i Caserras es fonamenta en la inexistència, en l'expedient de
tramitació del Pressupost, de l'informe previ que s'exigeix en
el Reglament de Participació Ciutadana.
Atès que l'article 151.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
estableix
que únicament podran interposar-se reclamacions
contra el pressupost inicialment aprovat per tres motius taxats,
dintre dels quals no pot encabir-se la formulada en relació al
Reglament de Participació Ciutadana, i que aquest caràcter taxat
i exhaustiu no permet la seva ampliació per una normativa
inferior.
Atès , d'altra banda, que tampoc no s'ha contituït encara la
Comissió Mixta de Participació Ciutadana, òrgan que hauria
d'emetre l'informe previst a l'article 26 del Reglament, degut
precisament a no haver finalitzat encara el procés de posta en
funcionament de totes les previsions organitzatives del
Reglament de Participació Ciutadana.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, President de la Comissió
d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Desestimar la primera de les reclamacions formulades
pels Srs. Josep Ramon Mora Villamate i Antoni Caserras i Gasol
contra el Pressupost General de l'Ajuntament pel 1995, atès que
la possibilitat de reclamació prevista a l'article 151.2.c) de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes

Locals, ha d'entendre's des de la perspectiva del principi
d'equilibri, que constitueix causa d'impugnació quan a l'estat
de les despeses del pressupost no hi figuren consignacions
suficients
per
a
la
prestació
de
serveis
obligatoris,
circumstància que no es dóna en el present supòsit; i atès que
la consignació de 10.000.000 PTA a la partida 431.0.440 es
considera suficient per atendre les despeses corrents de
funcionament de l'empresa municipal privada de rehabilitació, i
la consignació de 50.000.000 PTA a la partida 431.0.740 es
correspon amb les actuacions a realitzar per la susdita empresa,
segons resulta del seu propi pressupost, i sense perjudici de
l'ampliació
de
les
esmentades
actuacions,
prèvies
les
corresponents modificacions pressupostàries, en el supòsit
d'obtenir
finançament
suplementari
procedent
d'altres
Administracions.
SEGON.- Desestimar la segona de les reclamacions formulades pels
Srs. Mora i Caserras contra el Pressupost General de
l'Ajuntament pel 1995, atès el caràcter taxat i exhaustiu dels
motius d'impugnació previstos a l'article 151.2 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i dintre dels quals no pot encabirse la formulada en relació al Reglament de Participació
Ciutadana, i atès, d'altra banda, que encara no s'ha constituït
la Comissió Mixta de Participació Ciutadana, òrgan que hauria
d'emetre l'informe previst a l'article 26 del susdit Reglament.
TERCER.- Aprovar definitivament el Pressupost General d'aquest
Ajuntament pel 1995 segons fou aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió del dia 20 de desembre de 1994."
El Sr. Sala i Rovira intervé per exposar dues consideracions al
respecte, la primera a la falta de recursos suficients a la
rehabilitació urbana, en aquest cas dir dues coses, una que fa
referència a la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que
preveu com un dels motius taxats de reclamacions contra el
pressupost la insuficiència de les despeses pressupostades en
relació a les necessitats per les que estan previstes, i no és
aquest cas perquè precisament les consignacions de les partides
a què fa referència aquesta al.legació, que són la 431.0.440 i
431.0.740 del pressupost municipal per al 1995, estan en
perfecta coherència amb les corresponents previsions de la
Societat Municipal privada de la Rehabilitació Urbana, tal com
vàrem estar en el seu moment, concretament el 20 de desembre, i
aprovades pel ple municipal, i en existir aquesta coherència
entre les consignacions del pressupost municipal i les
consignacions o previsions contingudes en el pressupost de la
Societat municipal privada de Rehabilitació Urbana, aquesta
manca de recursos queda absolutament fora de dubte, per la qual
cosa aquesta al.legació no pot prosperar.
Pel que fa a la segona al.legació, que en aquest cas és la
inexistència en l'expedient de tramitació del pressupost, de
l'informe previ que exigeix el Reglament de participació
ciutadana, exposar dues consideracions, primer el fet que en
aquests moments encara està obert el termini perquè les
diferents entitats i associacions ciutadanes es puguin inscriure
al Registre Municipal d'Associacions, període que mentre no
estigui tancat no permet que es pugui constituir aquesta
comissió mixta de participació ciutadana, per la qual cosa

l'al.legació no té raó de ser, atès que no està constituida
l'esmentada comissió, per la qual cosa també es desestima la
segona al.legació i demana l'aprovació definitiva del pressupost
de l'Ajuntament per a 1995.
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que pel que fa referència al
primer dels acords que es planteja, a desestimar l'increment de
participació d'aportació de l'Ajuntament a la societat de
rehabilitació, la posició del seu grup va ser la de fer una
esmena al pressupost perquè hi hagués més recursos per a la SA
de Rehabilitació, amb una esmena concreta que plantejava d'on
havien de sortir els esmentats recursos, i en aquest sentit
l'al.legació que s'ha formulat al pressupost coincideix amb
aquest criteri de donar més prioritat al tema de rehabilitació i
estarien d'acord amb el que es planteja i per contra a
desestimar el plantejament que es fa.
Quant a la segona al.legació que es planteja discrepen en el
sentit que si no s'ha constituït la comissió mixta no té efecte
que existeixi un informe que serà preceptiu quan existeixi, però
que en aquest moment no tindria vigència el fet que anés
acompanyant el pressupost. Un altre tema diferent és la
valoració del seu grup respecte a la velocitat de posar en
funcionament tot el tema de la participació, ja que l'equip de
govern s'ho ha agafat amb molta filosofia, moltes entitats s'han
inscrit ja i encara no han rebut el text de participació i
sembla que aquest tema no es porta amb un interès massa especial
i es té la impressió que no es valora o no s'hi creu massa en
aquest tema de la participació, però el seu grup en l'apartat
segon s'abstindran en el sentit que entenen que no cal que
s'incorpori aquest informe, però si es plantegen els apartats
per separat, en el tercer votarien en contra perquè com es va
decidir en el seu dia el vot del seu grup va ser negatiu perquè
no s'havien acceptat una sèrie d'esmenes que donaven més sentit
al pressupost municipal, per tant demanen la votació separada i
votaran contràriament els punts 1r. i 3r i en el 2n. punt
s'abstindran. De no fer-se votació separada la posició global
serà de vot negatiu.
El Sr. Valls i Riera manifesta que, tal i com ha plantejat
l'ENM, el dictamen està compost per tres punts, pel que fa al
primer punt estan d'acord amb part del plantejament realitzat
pels Srs. Mora i Casserres i votarien d'acord amb el que és
estimar
l'al.legació
presentada
envers
la
possibilitat
d'incrementar les partides destinades a rehabilitació del barri
vell.
Quant a la segona, hi ha un element estrictament legal, amb la
qual cosa estan d'acord amb el plantejament del dictamen, ja que
si la Comissió mixta de participació ciutadana no està creada,
difícilment
podrà
emetre
qualsevol
informe
respecte
al
pressupost, una altra cosa és tot el que fa referència a
participació ciutadana va ser un element que a principis de la
legislatura ja es va plantejar com un acord polític i amb un
intent i voluntat de conseguir un consens per part de tots els
grups polítics, i el problema és que certament el camí que està
seguint la participació ciutadana i el reglament i elaboració
d'aquesta comissió mixta és certament un camí bastant de
tortuga.
Dit això, una cosa són les valoracions polítiques que es poden

fer i una altra les estrictament legals, quan a aquestes
s'abstindran en el segon punt i pel que fa al tercer, de
conformitat amb la votació que es va fer en el pressupost
general, el seu grup votarà en contra.
El Sr. Sala i Rovira manifesta que pel que fa referència al tema
de la rehabilitació, és a dir, al primer punt, quan es va fer la
defensa del pressupost l'Ajuntament de Manresa ha habilitat
aquelles partides que d'acord amb un projecte d'activitats de
cara a l'any 95, la SA de Rehabilitació va projectar, lògicament
és una necessitat de recursos, absolutament objectivable i
realitzable, això no vol dir i ja es va dir també, que si en el
decurs
de
l'exercici
es
presentessin
sortosament
unes
necessitats superiors ja es va dir que es farien els esforços
adients per habilitar els crèdits suficients perquè en cap
moment la SA de Rehabilitació tingués mancances de cap tipus.
Ara bé, troba fora de lloc el fet d'habilitar, fora dels
projectes aprovats per SA de Rehabilitació, una quantitat de
recursos superiors que hi ha grans possibilitats que quedin
inoperants, amb el conseqüent cost econòmic per part de
l'Ajuntament de Manresa que haurà d'habilitar uns crèdits
especials per fer una transferència de diners a una entitat que
en principi el projecte que té aprovat és d'uns recursos
inferiors, per la qual cosa continuen defensant el fet de dir
que pel que fa referència a la SA de Rehabilitació té els
recursos que en principi, segons el projecte d'activitats del
95, té previst, i votaran en contra de l'al.legació. No entraran
a discutir respecte del segon punt, independentment de la
celeritat o manca de celeritat, però el cert és que encara no
està constituïda la comissió mixta i qualsevol valoració de
legalitat en aquest tema és perfectament entesa per tothom i
votaran contràriament a aquesta al.legació, i demanen que es
pugui donar definitivament per aprovat el pressupost de l'any
1995.
El Sr. Perramon i Carrió intervé per una qüestió relacionada amb
el tema de Rehabilitació, de si el programa que s'ha fet, per
part de la SA, respon a les disponibilitats pressupostàries de
què disposava i suposa que si hi hagués hagut uns quants milions
més, i esperen que en puguin sortir més, no hauria quedat
encallada i s'haurien trobat objectius per accelerar una mica
més el ritme de la rehabilitació.
Sotmesos a votació els apartats PRIMER
i TERCER del dictamen
són aprovats per 12 vots afirmatius (11 CiU i 1 GMP) i 10 vots
negatius (7 GMS i 3 ENM).
Sotmès a votació l'apartat SEGON del dictamen és aprovat per
per 12 vots afirmatius (11 CiU i 1 GMP) i 10 abstencions
(7 GMS i 3 ENM).
Conseqüentment i, de conformitat amb la votació esmentada, es
declara acordat:
PRIMER.- Desestimar la primera de les reclamacions formulades
pels Srs. Josep Ramon Mora Villamate i Antoni Caserras i Gasol
contra el Pressupost General de l'Ajuntament pel 1995, atès que
la possibilitat de reclamació prevista a l'article 151.2.c) de

la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, ha d'entendre's des de la perspectiva del principi
d'equilibri, que constitueix causa d'impugnació quan a l'estat
de les despeses del pressupost no hi figuren consignacions
suficients
per
a
la
prestació
de
serveis
obligatoris,
circumstància que no es dóna en el present supòsit; i atès que
la consignació de 10.000.000 PTA a la partida 431.0.440 es
considera suficient per atendre les despeses corrents de
funcionament de l'empresa municipal privada de rehabilitació, i
la consignació de 50.000.000 PTA a la partida 431.0.740 es
correspon amb les actuacions a realitzar per la susdita empresa,
segons resulta del seu propi pressupost, i sense perjudici de
l'ampliació
de
les
esmentades
actuacions,
prèvies
les
corresponents modificacions pressupostàries, en el supòsit
d'obtenir
finançament
suplementari
procedent
d'altres
Administracions.
SEGON.- Desestimar la segona de les reclamacions formulades pels
Srs. Mora i Caserras contra el Pressupost General de
l'Ajuntament pel 1995, atès el caràcter taxat i exhaustiu dels
motius d'impugnació previstos a l'article 151.2 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i dintre dels quals no pot encabirse la formulada en relació al Reglament de Participació
Ciutadana, i atès, d'altra banda, que encara no s'ha constituït
la Comissió Mixta de Participació Ciutadana, òrgan que hauria
d'emetre l'informe previst a l'article 26 del susdit Reglament.
TERCER.- Aprovar definitivament el Pressupost General d'aquest
Ajuntament pel 1995 segons fou aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió del dia 20 de desembre de 1994.
1.1.3

ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DEL NOU PAVELLÓ ESPORTIU DE BÀSQUET EL
CONGOST PER PART DE LA SOCIETAT BÀSQUET MANRESA, SAD.

El Secretari llegeix el dictamen que transcrit diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de MANRESA i la societat BÀSQUET MANRESA,
S.A.D, han subscrit un Conveni que regula l'autorització d'ús
privatiu, a favor d'aquesta societat, de l'equipament municipal
anomenat "Nou Pavelló Esportiu de Bàsquet" situat a la zona
esportiva de El Congost.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 18
d'octubre de 1994, va aprovar els Preus Públics per a regir
durant l'exercici 1995. L'annex número 20 regula, al seu epígraf
setè, el Preu Públic per la utilització privativa o aprofitament
especial del Nou Pavelló El Congost, establint les tarifes per
la utilització d'aquest equipament per dies i hores.
Atès
que
les
especials
característiques
del
Conveni
d'autorització d'ús privatiu del Pavelló amb caràcter permanent
per part de BÀSQUET MANRESA, S.A.D., així com l'interès que per
la ciutat té l'existència d'un equip professional de bàsquet a
la Lliga ACB, fan necessari establir una tarifa específica per
aquest ús privatiu.
Atès allò que estableixen els articles 41 al 48 de la Llei

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l'Ordenança Municipal general reguladora dels Preus Públics, i
vist l'informe de gestió emès pel Cap del Servei d'Administració
d'Hisenda, amb el vist i plau del Cap dels Serveis Financers.
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té
l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció
del següent
A C O R D :
Primer.- Establir el Preu Públic per la utilització privativa
del Nou Pavelló Esportiu de Bàsquet El Congost per part de la
societat BÀSQUET MANRESA, S.A.D.
Segon.- Fixar la Tarifa del Preu Públic en UN MILIÓ CINC-CENTES
MIL
PESSETES
(1.500.000'-),
per
cada
període
anual
d'utilització.
Tercer.- Aprovar la revisió amb caràcter anual de la tarifa,
mitjançant l'aplicació del coeficient de variació de l'Index
General de Preus de Consum, conjunt nacional, publicat per
l'Instituto Nacional de Estadística, corresponent al període
anual immediat anterior."
El Sr. Sala i Rovira manifesta que en funció del conveni que en
el seu moment ja va passar pel ple i que es va signar respecte
el Bàsquet Manresa, SA i tenint en compte la seva utilització
constant del pavelló i atès que les tarifes de les ordenances
fiscals feien referència nomes al tema de dies i hores i que la
utilització que en fa l'esmentada societat és bastant massiva en
terme de dies i hores s'ha cregut adient donar una certa
flexibilitat, que no resulti excessivament carregosa a l'entitat
Bàsquet Manresa, fer una tarifa especial per període anual
d'utilització que es xifra en 1.500.000 PTA.
El Sr. Perramon i Carrió intervé per demanar al Sr. Sala i
Rovira els costos globals anuals del pavelló en el sentit
següent, el que fa l'Ajuntament de Manresa és cobrir una part
important de les despeses del pavelló, aquest és un tema assumit
en el sentit que la projecció que dóna aquesta entitat esportiva
és un element important per a la promoció de la ciutat, però
també és bo saber
els costos globals de funcionament del pavelló i la quantitat
d'aquesta subvenció. Votaran favorablement el dictamen, però la
posició del seu grup de cara al futur és d'anar acostant el preu
públic al que serien els costos reals d'explotació del pavelló i
entenen que amb la situació actual és difícil, però al fer-se
d'aquesta forma permet anar-ho ajustant en funció de les
possibilitats de l'entitat i en funció de les necessitats de
l'Ajuntament.
El Sr. Sala i Rovira li respon que en aquests moments no disposa
de la informació sol.licitada.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22
membres presents.

1.1.4

MODIFICACIÓ DELS COEFICIENTS DE PARTICIPACIÓ DEL
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT I DE
L'AJUNTAMENT EN LES DESPESES DEL GRUP I DEL MERCAT DE
PUIGMERCADAL.

El Secretari llegeix el dictamen que transcrit diu el següent:
"Atès que el Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 30
de desembre de 1991, va adoptar l'acord de cedir al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'ús de 946,13 m2
dels locals de titularitat municipal situats a la planta primera
del mercat de Puigmercadal.
Atès que el coeficient de participació corresponent a la
Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament) en les
despeses del Grup I del mercat (explotació general), aprovat pel
Ple de la corporació del dia 19 de maig de 1992, va ser calculat
en base a una superfície construïda objecte de cessió de 521 m2,
en lloc de 946 m2.
Atès l'informe emès pel tècnic mitjà de gestió de Contractació i
Patrimoni de data 19 de gener de 1995.
Com a regidor-delegat d'Hisenda, proposo al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
"1r.- Modificar els coeficients de participació
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
de Manresa, en les despeses del Grup I
Puigmercadal. Els esmentats coeficients queden
com s'indica a continuació:
Superf.
const.
(m2)

del Departament
de l'Ajuntament
del mercat de
establerts tal

Coefic.
corrector

Superf.
corregida
(m2)

Coefic.
particip.

Dep. d'Enseny. 946

0'05

47

1'52

Ajuntament de
Manresa

0'05

5

0'16

96

2n.- Addicionar al punt 4t de l'acord adoptat pel Ple de la
corporació el dia 30 de desembre de 1991, una frase amb el
següent contingut:
"El Departament d'Ensenyament també satisfarà l'import de les
despeses del Grup I del mercat de Puigmercadal (explotació
general) que li corresponguin per l'aplicació del seu
coeficient de participació que és d'un 1'52%."
El Sr. Sala i Rovira manifesta que aquest dictamen és una
adaptació dels coeficients de despeses de manteniment que la
concessionària del Mercat de Puigmercadal carrega als diferents
usuaris, i uns espais que estaven imputats a l'Ajuntament, que
en aquest moment està utilitzant concretament el Departament
d'Ensenyament, i el que es fa és ajustar la realitat formal al
tema de la concessió que hi havia, a fi i efecte que sigui el
Departament d'Ensenyament qui es faci càrrec d'aquestes

despeses.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22
membres presents.
1.1.5

APROVACIÓ DE MINUTA DE CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE, LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST
AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA REHABILITACIÓ DEL NUCLI
ANTIC DE MANRESA.

En aquest moment s'incorpora a la sessió la Regidora Sra. Teresa
Just i Riba.
El Secretari llegeix el dictamen que transcrit diu el següent:
"Vist l'esborrany de conveni de cooperació a subscriure entre
aquest Ajuntament, el "Ministerio de Obras Públicas Transportes
y Medio Ambiente" i la Generalitat de Catalunya, en aplicació de
les previsions del Real Decret 726/1993, de 14 de maig.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals informant
que no existeix cap mena d'inconvenient legal en l'aprovació i
signatura del conveni.
Aquesta Regidoria Delegada d'Hisenda, de conformitat amb el
parer favorable de les Comissions municipals informatives
d'Urbanisme i d'Hisenda, ha de proposar al Ple municipal
l'adopció dels següents
A C O R D S
1r.- APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COOPERACIÓ a susbscriure entre el
Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, la
Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament de Manresa per a la
rehabilitació del nucli antic de Manresa, en desenvolupament de
les previsions del Real Decret 726/1993, de 14 de maig, que
s'adjunta al present Dictamen.
2n.Facultar a l'Il⋅lm. Senyor Alcalde per a la signatura
d'aquest conveni, així com de qualsevol altra document que
resulti necessari per a la materialització de les previsions en
aquest contemplades."
El Sr. Sala i Rovira manifesta que aquest conveni entre el
Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per tal de
desenvolupar la millora o rehabilitació del nucli antic de
Manresa i en aquest acord hi ha una sèrie d'ajudes i
col.laboracions entre dites administracions que poden arribar a
prestar als particulars o al mateix Ajuntament per tal de
desenvolupar temes de rehabilitació. És un conveni absolutament
favorable i demanen el vot afirmatiu.
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que el seu grup està d'acord
amb el dictamen i esperen que aquesta aportació, el 10% del
conjunt de la rehabilitació del barri antic, de la valoració que

s'ha fet des de la SA de Rehabilitació, esperen que des de la
mateixa SA i des del propi Ajuntament es doni la suficient
informació als veïns perquè cap d'aquests diners es perdi i tots
es puguin aprofitar per tirar endavant la rehabilitació de les
vivendes en si i d'inversions de privats.
El Sr. Canongia i Gerona demana al Sr. Sala i Rovira que li
aclareixi quina de les dues versions que hi ha és la bona, si
l'annex primer en la versió catalana és el que val, o l'annex
primer en la versió castellana, perquè en l'expedient hi consten
dues versions diferents, ja que l'annex en versió castellana
recull l'esmena que el seu grup va presentar en la Comissió i en
l'annex en versió catalana continua tal com es va presentar en
origen. Si el que es manté és la versió catalana del dictamen
entenen
que
no
podran
votar
favorablement
perquè
molt
probablement es perdrien els 47'8 MPTA de subvenció, perquè es
convertirien en irrealitzables, i suposen que la versió que val
és la castellana i que s'esmenarà la versió catalana, però com
que el Sr. Sala diu que no es llegeixen els papers li demana
aquest aclariment.
El Sr. Sala i Rovira li respon que la que preval és la versió
castellana, tot i que demanen que es tradueixi al català, que
suposa que no ha donat temps a poder fer aquesta modificació,
peró el que es va acordar en la Comissió d'Hisenda, que era
entrar aquell resum on es parlava de sectors, però no de
carrers, que suposa que aquí està la millora que es va introduir
i que no ha quedat reflectida en el text en català, peró sí en
l'annex en castellà, realment sigui l'annex que consta en versió
castellana
el que s'aprovi, malgrat es demani que es tradueixi el mateix
annex núm. 1, però amb la versió que només fa referència als
tres sectors, però no al detall de carrers.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23
membres presents.
1.1.6

ALIENACIÓ A MARCEL SOLER, SA, DE BÉNS NO UTILITZABLES
PER UN IMPORT TOTAL DE 189.000 PESSETES.

El Secretari llegeix el dictamen que transcrit diu el següent:
"Atès l'article 11 del decret 336/88 de 17 d'octubre, pel que
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, que
estableix que es consideren béns patrimonials les parcel.les
sobreres i els béns no utilitzables.
Vist l'article 13.1 del decret 336/88, que indica que es
consideren béns no utilitzables els que, pel seu deteriorament,
depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis
municipals o a l'aprofitament normal, ateses la seva naturalesa
i destinació.
Atès l'article 13.2 que regula que la declaració d'un bé no
utilitzable requereix un expedient en què s'acrediti aquesta
circumstàmcia per mitjà d'un informe tècnic, expedient que haurà
de resoldre el president de l'ens local, amb informe previ del

secretari i de l'interventor o dels serveis jurídics o dels
lletrats dels ens locals.
Atès que per decret de l'Alcalde-president de data 19 de
desembre de 1994, estès en el full de paper segellat de la
Generalitat núm. 509537-A, es resol declarar com a bé no
utilitzable un total de 54 vehicles, els quals consten en el
full annex a aquest dictamen, prèviament donats de baixa per
desballestament davant la Prefectura provincial de trànsit de
Barcelona, i valorats en 3.500 (tres mil cinc-centes) ptes cada
un d'ells.
Atès l'article 41 que estableix que l'alienació, el gravamen o
la cessió de béns han de ser acordats pel Ple de la Corporació.
Atès l'article 45 que preveu que els béns no utilitzables, un
cop valorats tècnicament poden ser alienats per venda directa.
Vist l'informe emès
seguretat ciutadana.

per

la

Cap

de

negociat

del

servei

de

El Tinent d'alcalde delegat d'Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Alienar a MARCEL SOLER, S.A. amb C.I.F A-08679979
i
domicili social a la Crta. de Cardona, núm-118, d'aquesta
ciutat, la totalitat dels béns no utilitzables relacionats en
l'informe que s'acompanya com annex a aquest dictamen, per un
import total de 189.000 (cent vuitanta-nou mil) pessetes, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 11, 13, 41 i
45 del decret 336/1988 de 17 d'octubre, pel què s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, i vistos els fonaments
relacionats a la part expositiva d'aquest dictamen.
2n.- Condicionar l'eficàcia d'aquesta alienació al fet que
l'adjudicatari es faci responsable dels efectes no utilitzables
en un termini no superior a 10 dies a comptar des de la data de
recepció de la notificació del present acord, prèvia acreditació
d'haver ingressat a la Tresoreria municipal la quantitat de
189.000 (cent vuitanta-nou mil pessetes, a què fa referència
l'acord anterior."
El Sr. Sala i Rovira demana el vot favorable d'aquest dictamen,
tot fent constar que aquesta és l'aplicació d'una normativa nova
que permet el fet de poder alienar d'una forma directa els
vehicles, però sí fer constar que la valoració que surt de
l'estudi que es va fer per part dels tècnics, valorats en
189.000 PTS, la qual cosa ve a sortir una mitja de 3.500 o 3.800
pts. per vehicle i donat que el preu de la xatarra ha pujat
notablement de preu, sí cal replantejar-se de cara al futur la
possibilitat de continuar tenint en compte la qüestió de les
subhastes, en tant en quant l'aprofitament d'aquesta xatarra és
més profitosa per l'Ajuntament que no pas el fet de fer aquestes
alienacions de tipus directe, tot i que això té un avantatge
important que és la velocitat en el temps que es pot portar a
terme, mentre que de l'altra forma es perden uns mesos entre

publicacions i subhastes que en alguns casos impossibiliten el
fet de poder recollir més vehicles abandonats al carrer, que
impedeixen l'aparcament i donen lloc a una mala estètica quant a
la deixadesa de cotxes que hi pugui haver a la ciutat. Tot i
així s'estudiarà aquest tipus d'actuacions, si bé en aquest cas
demana el vot favorable del dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23
membres presents.
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la
sessió, quan són les 13 h i 45 min del dia 31 de gener de 1995,
de tot el qual, com a Secretari, certifico, i s'estén la present
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm
............... i correlatius fins el núm ...............

