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ACTA DE LA

SESSIO PLENARIA DEL DrA 22 DE üur,ror,
1987 AIvtB CARACTER EXTRAORDINARI

Alc alde-Pr

es ident

I1'.1n. Sr. JuIi
=======
Tinents
sr.
Sr.
Sr .
Sr.
Sr.
Sr.

Sanclimens

i

drAlcalde

Josep lvlaria Sala Rovira
Joan Serr a Devant
Marcel.l í llobet
Corominas
Jaume eujol
Carbonell
Ramon Salat prats
Jau¡ne Soldevila
Ribera

Regidor s
'Sr

I
aif eresa Just nina
.Sr.: .Jordi Rodé Rodb
Sr. Pere Sobrerroca
Camps
sr. Pere Vilarasau
serracanta
Sr. Joan Cornet prat
Sr. lvlanuel Cano Navarro
Sr. Ramon puig Soler
Sr . Jord i pérez pic as
Sr. Carles Canongia Gerona
Sr a. AngeI a Fr e ix ane t p ic añoI
Sr. Jordi
Marsal MuntaI?¡
Sr. Constantí
I'{as Soler
perramon Carrió
Sr. Ignasi
sr. Josep Balet otler.

Absents

justificats

Sr. Francesc de puig Viladrich
Sra.Carme Vidal Vintró
S r . J o s é E m p ez G a r c í a
Sr. Pere Camprubí Font

Absents. sense

Secretar i
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cenesch

ju?tificar

Gener al

DE

En Jose-J.

Casado i

Interventor

Rubio

Municipal

En Victorino

Rodriguez

Santos

A Ia Casa Consistor ial
de 1a Ciutat
de Manresa,
i essent
res vuit
de1 vespre del dia vint-i-clos
de jutiot
de mil
noucent.s vuitanta-set,
es reuneixen
sota la presidéncia
deI sr.
Alcalde,
i
en pr.imera
convocatória,
els
senyors
esmentats
abans, a rrobjecte
de cerebrar
sessió
extraordinhria,
der pre
prévia
Municipal,
convocatbr ia a l, efecte.
Sr . Joan Cornet
i pr at sr incorpora
a la sesnou i cinc
minuts
del vespre
i int.ervé
en la
del punt 1.2 de I'Ordre
del Dia.

E l R e gi d o r
sió essent
les
votació
a partir

ober t 1r acte
es passá a ..tr actar, dels
assumptes f ig ur ats
en I'ordre
de convocatbria,
reserent-se
tots
ellsr
eñ els termes que a continuació
es relacionen.
1.-

PRESIDüNCIA
1. 1.

DICTAI"IEN SOBRE CREACIO I
CARACTERISTIQUES DE LLOCS
DE TREBALL PER AL SEU DESENVOLUPAI4ENT PER PERSONAL
E V E N T U A L D E C O N F I A N Q A O T I A S S E S S O R A I T { E NETS P E C I A L
Es

va

llegir

el

dictamen

següent:

L I article
2O-2 de l-a Ll.ei 30/1994 de Z d, agost de
Mesures per a la Reforma de 1a Funció pública,
que
estabreix
el Ple de res corporacions
Locals,
determinarb
el nombre de
rlocs
de treball
amb les
seves cdriácte.rístiques
i
retribucions
reservat
a. personal
eventual,
sempre dins dels
crédits
pressupostbris
consignats
a lrefecte
i determina
la regulació
essencial
d I aquest tipus
de perisonal .
ta LIei
7/1985 de 2 d,abril
reguladora
de les Bases de Rbgim Locar aplica
etr precepte, de la Llei
bbsica
abans
dit
a lrorganitzaci6
Municipal,
i ilarticle
104 de ilesmenta'176
da Llei
i lrarticle
del Reial
Decret
Legislatiu
781/1986
de 18 dr abril
regula
les característiques
der personar
evenper a desenvolupar
tual
tasques de confianga
o assessoramenL
especial.
Per la seva part,
1a Llei
8/1987 de 15 df abril
nicipal
i de négim Local de Catalunya,
en el seu article
tamb6 es refereix
al personal
eventual.

Mu311,

t""*entades,
De totes
les
clisposicion"es dedueix
que pel que fa als llocs
que es configuren
de treball
com a
i assessorament especial"
" de confianga
, han de ser determi-

nats pel PIe de la Corporació
al comengament
ratiu¡
Qetermlnant : les caract,eríst,,iques. dels

I
lloc

dat

dediCació
i
les
q e poster iorment
retribucions
a Irefecte
pugui efectuar
per Decret
lrAlcalde
eI nomen ent
enfavor
de
que estimi
Igs persones
nés adients
i s€nse
rjudici
drefecpublicacions
tuar
les
d'aquests
nomenaments en eI
Butlletí
Oficial
de 1a Província
i en el Diari
Oficial
de I a Gener aI i-

de

tat

de

Catalunya.

Renovada aguesta Corporació
Municipal
com a conseqübncia
de .les,Eleccions
LocaJ-s de"} propa;ssat dia 10 de juny,
cor{qsPgn . a aquest PIe la conf ig,ur qció -itels 11ogs, de treball
pel seu de,senvolupament peI personal
reservats
eventual.

I'cadopció

Pe-r to_t,.aixó
es
dels següents :

proposq
aI pIe
:
,¡: ,.: i

de
i

la

Corporació,

i.::,

A

CORDS

EI nombre i denominació
dels
llocs
de tre"1r.que aquest
ball
per
Ajuntament
crea
ar seu desenvorupament
per personal
eventual,
de confianga
i assessorament
especial,
seran els següents :
*1
*1
*1
.r
c ia,

Lindrb

Cap de Secretaria
de Ia presidbncia.
Cap ile ReI ac ions Públ iques i protocol,.
Gerent de Foment i Turisme.
.2¡.El lloc
atr ibuides

de
Ies

la presidéncol . l abor a1a presidbncia,
aix í

Cap de Secretaria
de
tasques'
d I aux il i
i

ció amb les activitats
que desenvolupi
com les de direcció
deI
gue
Personal
auxiliar
adninistratiu
sr adscrigui
El rloc
de trebalr,
.a aquesta secretaria.
requereix
1a plena
dedicació
i disponibilitat
persona
de Ia
gue
I I ocupi.
La retr ibució
anuar per tots
ers conceptes
es fix a
en +1 .878.926,- * pessetes
en dotze
mensuali, distribuides
tats
i dues pagues extraordinirries
a devengar en ers mesos de
juny i desembre per I'import
equivalent
a una mensualitat
cadascuna.
públiques
3r.EI lloc
de Cap d Relacions
i protocol
tindrb
atribuides
res tasques
de Gest.ió i recolgament
administr atiu ref er ides al manteniment d,e les relac ions púUf iques i deI protocol
de Ia Presidbncia
i de I'Ajuntament
com a
institució
amb totes
Ies persones,
Entitats
i tnstitucions
als
diferents
nivells.
EI Iloc
de treball
reguereix
Ia plena dedicació
i disponibilitat
de la pe,rsona que 1'|ocupi.
La retribució
anual per tots
els
conceptes
es fixa
en *2.545.000
r-#
pessetes
en dotze mensualitats
idues pagues ex, distribuides
tr aord inbr ies
a deveng ar en e1s mesos de j uny idesembre per
Irimport
equivalent
a una mensualitat
cadascuna.
4t.EI 11oc de Gerent de Foment i Turisme tindrb
atr ibuides
Ies
tasques
g estió
d' inic iativa,
propostes
i
refer ides
al fonent
socio-econónic
en tots
ets seus aspectes
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i a la promoció
turística
i especialment
les derivades
de la
integració
de 1'Ajuntament
en el patronat
de 1a Fira.
El lloc
de treball
requereix
parciar
la dedicació
i igual
disponibitat
de ra persona que rrocupi.
La retribució
anuar per tots
els conceptes
es fixa
en +1.717.770r-#
pessetes,
distribuides
e n d o t ' z é m e n s u ' | a il t a t . s
i dues pag ues ex tr aord inbr ids a deveng ar en e1s -mesos de juny i desembre per I'import
equivalent
a
una mensualitat
cadascuna.
5é.- Per Decret de IrAlcaldia
srefectuarir
els nomenameñts 'adiént:s en favor
de' res persones
que desenvolupin
ers lrocs
de treball
agans esmentats
i der refer it
Decret
es
donarh compte aI ple de Ia Corporació.
6é.AI personal
nomenat per a desenvolupar
els
llocs
de trebarl
esmenLats, 1i será apricabre
res prevencionscontingudes
a 1'article
i
20-2
3 de la
Llei
3o/1994
de 2
d'agost'
article
104-2 de ra l,rei 7/1995 de 2 d'abrir;
i article31'l-2
de 1a l,lei
8/19e7 de 15 d,abril.
plantilta
7é.Incloure
a la
que té
Orghnica
aprovada aquesta corporació,
i en I'apartat
destinat
als llocs
reservats
a funcionaris
d'ocupació,
els llocs
a que es fa esment al punt primer d'aquest
dictamen,
i suprimir
ra totalitat
dels
que figuraven
plantilla
rrocs
fins
ara a la referida
orgbnica.
8b.Suplementar
en ta part
que sigui
i quantia
esc aient,
par tides
les
pressupost
del
d e I I a n y 19 g 7 a f i
i
efecte
d'atendre
ies
oblig acions
econbmiques
derivades
dels
acords anter ior s.
' d e 1 s , ' 'h o m e n a m e n t s
)a la
procedir
publicació
9é.amb el régim de retribucions
i dedicació
al Butlletí
oficial
de ra Província
i al Diari
oficial
de la ceneratitat
de cata'3'1.1-3'
g/1gg:- de
r'unya, rs'ego'ns preceptúa
I' article
de ra tlei
I
15 d abr iI . "
:

A cont inuac ió pet
Sr .
I I esmena del g r up munic ipal
següent conütngut;
" a.

Afeg ir

al

punt

Alc alde
es d i sposh
l a lec tur a
Socialista
al punt
1.1 i que té

de
eI

1e r

1 A u x i l - i a r , ,A d mi n i s t r a t i u "
'b.

Afegir

després

del

punt

4ri-.

com a nou punti

El lloc
d'auxiliar
prestarb
administratiu
sota ta dipresidbnóia
recció
del
Cap de Secretaria
de Ia
Ies
tasques
própies
dr'u:n auxitiar
que se ri
administratiu
encarreguin.
La
retribució
anuar per tots
ers conceptes
es fixa
en ra mateixa
quantitat
que se senyala
en el catbreg
de lrocs
de trebarr
10.4.u

**'l-t

?,$,r:ú;i

"c.
ment.

Conver tir
rl

eIs

punts

5,

í

7

e n ,, 6 ,

que aquest
El
i' CarboneII
Sr.
Pujol'
intervé
expreLsant
dictamen
fa referéncia
als l1ocs
de confianga
i entenen que
han de ser gI qqp qg Secretaria
q
u
e ve a suplir
de/ Pr,esidbnci,a
púbfiques
la figura
de1 Cap de Gabinet;
eI Cap de Relacions
i
que es crea de nou perqué pensen que hi ha de
Protocol,
figura
ser
i,
mantenen la
fig ur a deI
de Foment i
Gerent
Tur isne.
Dr altra
banddr. €s substitueixen
dues s.ecretbr ies perqué entenen que solament
aquests
tres
cárrecs
són totalment
de confianga.
que en el marc Aeneral
Continua dient
de Irorganigrama
aquests canvis
no suposen un augment de la planLiIla
ni modificació
que amb un nou
en eI
nombre de persones r €ntenent
equip de govern és tbgic
presentar
aquesta proposta
i Ia votaran a favor.
E I S r . l ' 1a s i S o l e r
cI ar if ica en pr imer Iloc
que la seva
intervenció
per
serb conjunta
als punts
i.2,
i 1.3 de
1.1,
lrordre
del dia.
A continuació
expressa que la presidéncia
té
eI dret
drorganitzar
Irorganigrama
de la
manera que cregui
convenient,
i que aquesta reorg anitzací6
que es plantej a és
lbg ic a, no afecta
a massa per sones,
i no va en detr inent
de
ningú.
Per tot
aixó,
el seu grup sr abstindrb
en aquests
tres
punts do,na!, que.respecten
1a decisió
perb
de 1a presidbncia,
positiva
n-o entren en la seva valoració
ni negativa.
i, Ivluntalb nanif e.sta qug per I r exBer ibncia
de
. r p1, S,r,. Wersil
govern,
saben que és necessária
1r existéncía
dr aquests
llocs
de confianga,
i l,a forma en qué es f,,d es troba,dins
del marc
de la Llei,
essent molt similar
a la que va fer el seu grup fa
quatre
anys, 1'única
diferbncia
són eIs dos auxiliarsr
un dels
ja feia
quals
les funcions
de Cap de protocol.
En realitat
en
la
quatre
places
seva proposta
eren
proposta
i
en aquesta
dravui,
a la práctica,
també ho són. Diu que eI seu grup ha
presentat
que aquest quart
lresmena proposant
lloc
de lrauxiliar
consti, com a IIoc de confianga,
encara que estigui
ocupat
per un funcionari
a Ia prbctica
ile carrera,
donat que eI lloc
dr aux iliar
de lrAIcaldia
té assignades
tasques
dr un cert
carbcter
intern.
D'altra
banda, si aquest 11oc es deixa com un altre
tloc
nés
de Ia plantilla,
es podria donar el cas que un altre
funcionari
denanés que es portés
a concurs,
i per tant
1a seva esmena
que si Iresmena no
va en aquest sentit.
Malgrat
tot,
clarifica
sraccepta
votaran
afirmativament
perqué lresmena
eI dictamen
no defineix
e1 seu vot global.
Finalment
assenyala
dos possiproblemes del dictamenr
bles
un dets quals és Ia contradicció
que té el fet
drassignar
un sou més alt
al Cap de Relacions
gue al Cap de Secretaria
Públiques
i protocol
de la presidéncia,
q
u
alsevol
tot
i essent sota les seves ordres.
manera
De
és una disfuncionalitat,
que la persona que ha d'ocumalgrat
par el cbrrec
pesona,
sig ui qualific
ada i una excel.lent
amb
'
molta
antig uitat.
que compor ta
L altr a disfunc ional itat
eI
dictamen es troba a I'apartat
vuitb
on parla de suplementar
ta
partida
ja que, nalper pagar a aquest,s cbrrecs,
corresponent
grat
Ia suficient
tenir
consignació,
com que en eI canvi
de
partides
podria
no hi
apareix,
haver-hi
algun tipus
de pro-
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blema

de

pagaments

a

final

d'any.

E1 Sr. pujol
i Carbonell
que votaran
diu
a favor
el dictarnen i en contra
de Iresmena socialist'ár'
que Ir auxientenent
prev,ist
liar
a I'Alcaldia
ha de ser un funcionari
de carrera
per
evitar
disfuncionalitats
amb 1a
resta
grup
del
drauxiliars.
El
sr . Alcarde
sotmet
a votació
1 | esmena sociar ista
al
punt 1.1. cte lrordre
del dia,
esseht rebutjada
per 12 vots en
contra
emesos pels grups de ciu i Ap, 6 vots
a favor ttel grup
Socialista
í 2 abstencions
del grup de lrENM.
A continuació
sotmet. a votació
el
per 18 vots
a favor emesos pers grups
i dues abstencions
del grup de ITENM.

dictamen
de cru,

que és aprovat
sociarista
i Ap

A continuació
e1 sr.
Alcarde
disposa
1a lectura
conjunta
dels
d'ictamens 1.2 i 1.3 de lrordre
del dia
amb res esmenes
presentades
corresponents
pel'lrrup
socialista
a aquests puntss
1.2.

D I C T A M E N S O B R E M O D I F I C A C I Ó - D E L . O R G A N I G R A M ÁF U N C I o N A L
D,E L-I AJUNT,AMENT

"Atbs que per acord plenari
de la Corporació
de 26 de setembre
de
1986 es
va
aprovar
rtorganigrama
Funcionar
de
UAjuntament
sobre estructura
generar
de lrorganitzací6
composició,
categories
i nivells,
cbrrecs
i responsabilitats.
At6s que per acord prenari
der 15 de gener de 1'ggT es vaaprovar 1a Prantilra
per a lrany
orgbnica
1997 amb res placesde funcionaris
de carretdt
laboral
i
adscripció
a
.personal
Ilocs
de treball
del Cat.áleg.
Atés que com a.conseqüéncia
de Ia renovació
de la Corpor ació Municipar
cal
introduir
modificacions
a il org anigr ama
Funcional r sense perj udici
dr analitzar
més endavant
aspectes
d'adeguació
de 1''organigrama
al funcionament
de I'Ajuntament.
Atbs que Ies modificacions
que s'introdueixen
a I'Org anigrama Funcional
no alteren
eI nombre de praces que es contenea
la Plantilla
Orgbnica en les diferents
escales
i sot-escaleen
qub sr agrupen els funcionaris.
LrAlcalde-President
I t adopció
del-s'seEüents

proposa

aI

PIC

de

I a

Corpor ac ió

ACORDS
lr.Modificar
I'Organigrama
Funcional
dr aquest
Ajuntamentr áprovat
en la redacció
actual -per acord pIénari
de 26 de
s e t e m b r e d e 19 8 6 , i n t r o d u i n t
Ies modificacionsque eq contenen al document annex de data 15 de juIioI
actual,
de forma
que les modificacions
a introduir
tinguin
el següent conting ut:

2'5:t 4

1.En I' apartat
de
"Descripció
subapartat
de "serveis
de Dependbncia
que crea el seg üent servei:
SERVEI

Aquest

servei

JURIDIC

t.indrb

les

I

I'B

Itest

dire

PROGRAIi

següents

uctura
ta de

-*99s53.1",
I I Alc

alde"

IO

comes

Assessor ament a I'AIcaIdia
en tots
eIs
assumptes i
natéries
que per part d'aquesta
sr interessin,
senseperjudici
dels
inferm,es, que ,puguin
recabar-se,
o
preceptivament
hagin de ser emesos pef altres
func,ion ar i s,.
dels
gu€r com, a ,,l.letrats
Coordinació
fl¡ncionariq
i
en la seva condició
de tals,
intervenen
en els recursos
i procediments
de qualsevol
promoguts
ordre
defens-a dels interessos
de I,Ajuntament.
.en
Iractivitat
dels
lletrats
i encarregar
els diferents
assumptes d I acord amb Ia
plantejades.
de les qüestions

als
na-

Ge,stionar el Programa dr Inversions
Municipals
i
plans de foment de I'ocupació
i de dinamització
c io-económic a.

eIs
sb-

oirigir
mateixos
turalesa

2.En 1' apar ta!
de "Descripció
de cbrrecs
i les
seves
responsabilitats"
i en el subapar tat
de "Responsabil itats
específ iques"
s.'incorpora
Ia seg üent .descr ipc ió:
SERVEIS
Servei
a),

i

Jurídic
Chrrecs:..,

DIRECTAMENT DEPENENTS DE LIALCALDIA
de

programació:

i

:.

(T.A.G.).Cap de Servei
Responsable davant
totes
les funcions
assignades
al servei.

I'Alcaldia

d

Cap de Negociat
del p.I.[4..Oepén jerárquicament
deI Ca
de Servei
i a s s u m e i x I e s , f u n c i i o n s e : ü € a q u g s : t , , 1i e n c o m a n i
i,
en especial , les de gestió
ilel programa drlnversions
Municipals
i dels plans de foment de lrocupació
i de ¿linamitzac ió sbc io-econbmic a.
b)

AItres

llocs

3 Auxiliars

de treball:
Administratius

'Descomposició
3.En 1r apartaL
general"
de lrestructura
g
subapar tat
ener aIs de Secretar i a" , s I exclou del seu
" Serveis
bnbit
Ia coordinació
del programa d'Inversions
Municipals.
4.-
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En

I'apartat

"Descripció

de cbrrecs

i

les

seves

res-

ponsabilitatsrr
produeixen
1:"
a)

i en eI
següents

sub apar t at
exclusions:

de

"Secretaria

General"

es

Cár recs :
'Cap

b)

áe Negociat

Al.tres

llocs

del

i.r.U.

de trebail:

1 Aux iliar.
5.- En 1r apartat
de lrestructura
general"
"Descomposició
subapartat
d
e
d
e
p
e
n
d
é
n
c
i
a
d
i
r
e
c
t
a
d
e
l
r
A
r
c
a
l
de',
"serveis
es
substitueixen
eIs llocs
de treball
del Gabinet
de lrAlcaldia
particurar"
denominats
i "Gerent
"secretaria
drActivitats
de
Foment i Turisme",
pels següents:
cap de secretaria
Particurar
de 1a presidéncia
Desenvolupa
rá Ia tasca d'auxili
i col.Iaboració
amb les activitats
de la
Presidbncia,
així
com la direcció
del personar
auxiriar
administraüiu
que s:'adscriu
a aquesta Secretaria.
púbriques
cap de Rgracions
i protocor.Desenvoruparh
tasques
-suport
de gestió
i. de
administratiu
ref erides
al manteniment
de les reracions
púnriques
i de1 protocol
de la presidbncia
i
de I'Ajuntament
com a Institució
amb totes
Ies persones,
Enti
tats
i lnstitucions
en els diferents
niveIls.
Gerent

d I Agtivitats

de

Fo@.-

econbmic en tots
els seus
especialment
Ies derivades
el Patronat
de 1a Fira.

Desenvoluparb
taser it
al toment sbc ioaspectes
i 1a promoció tur ística
i
de la integració
de t,Ajuntament
e
.

En 1'apartat
6.de "Descripció
de cbrrecs
i, lLs seves responsabiritats"
i en er subapartat
de "Responsabilitats
especí
fiques"
sr introdueixen
les següents modificacions:
S E R V E I S D I R E C T A M E N TD E P E N E N T SD E L I A L C A L D E
Gabinet

de 1a Presidéncia
Stefectua

la

Un Gerent

drActivitats

supressió

Un Cap de Gabinet
Dues Secretár
*

funcionbria

S I inclouen

de Ia

dels

següents

de Foment

i

cbrrecs:

Turisme

Presidéncia

ies

els

següents

cbrrecs:

Una Cap de Secretaria
de
que ilirigi-E
drocupació

Ia
i

Presidéncia.Ser á una
coordinarb
les
t asque s

? s:*

definides
en el seu 1loc de treball,
tr i us que Ii
assenyali
I I Alc alde.
púbfi
una Cap de Relacions
f unc ionbr i a d'ocupació
que
ilirigir
definides
en eI
seu lloc
de treball,
que li
ass enyali
IrAIcalde.

Un Gerent d'Activitats
de
que dirigirb
funcionari
d¡ocupació
definides
en el seu lloc
de treball
que fi
assenyali
I I Alc alde.

draco

anb les I direc-*"*--lr'

ues 1
i coord
d t acord

.-

Será un
nará les t asque s
amb I es diretriu
otocol

Foment i Turisme.Será u
i coordinará
les
tasques
d'acord
amb Ies directriu

Un AuxiIiar.un funcionari
que
Serb
de carrera
prestarb
s?TF*I3 a-fEcció
de la Cap de Secretaria
de la presi
dbncia les tasques prbpies
d'aux iliar
que se ti
administr ativa
encon anin .
En 1'apartat
7.de chrrecs
i les seves res"Descripció
ponsabilitats"
subapartat
específiques"
i en
"Responsabilitats
eI servei
drUrbanisme,
Obres públiques
i Serveis,
sr introdueixen Ies següenüs modificacions:
Supressió

del

Supressió

drun

cbrrec
lloc

de Cap de Negociat
de treball

(T.A.c.)

drAuxiliar.

8.En I'apartat
de chrrecs
i les seves res"Descripció
ponsabilitats"
subapartat
e
s
p
ecífiques"
i en
"Responsabititats
eI Servei
drAcció Municipal,
s'introdueix
Ia següent modificac ió:
Supressió

del

cbrrec

de Cap de Negociat

que figuren
Totes
Ies referéncies
9.a lrOrganigrama
Funcional
amb I'expressió
de Servei drAcció t,tunicipal
es subsper Ia de "servei
tituiran
dtAcció
Ciutadana'
amb 1a finalitat
de conseguir
lr adequació
de lrestructura
administrativa
a la
política
resultant
de Ir estructura
definida
en eI Cartipbs
Municipal.
2n.- Modificar
e1 document D) que integra
1a plantilla
p
e
r
s
o
n
a
l
Orghnica de
aprovada per acord plenari
de 15 de gener
de 1987 i que es refereix
al Cathleg de llocs
de trebalt
existents
en aquest Ajuntament,
tenint
les modificacions
a introduir
el següent contingut:
A) .

,I nclour e
g üent:
Serveis
caldia.

B)
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Modificar

en tr e

Jurídics

en la

Ies

prefectures

de

de

Prog ramac ió,

Prefectura

de

servei,

Ia

se-

dependéncia

Al-

Negociat

de

Coordina-

ció
deI PIM Ia relació
secretaria
General als
¡nac ió

que passa de
i de progra-

c)

Suprinir
1a Prefectura
trElr dependéncia d'Acció

D)

la
Suprimir
de
Prefectura
Negociat
d¡Urbanisme,
Obres Públ iques
i Serveis , dependbnc i a d'Urbanisme,
Obres Públiques
i Serveis.

E)

Incloure
3 Auxiliars
drAdministració
General,
déncia
de Serveis
Jurídics
i de programació.

F)

Supr inir
1 Aux il
déncia
Secretaria

G)

Suprimir
1 Auxiliar
dblciE
d'Urbanisme,

H)

grup

de dependbncia
serveis
¡urídics

de Negociat
Ciutadana.

iar
d I Administr
General.

d'Acció

ac ió

drAdministració
Obres públiques

Supr imir
1 Aux iI i ar
déncia AlcaIdia."

S e gu i d a m e n t e s d i s p o s b
municipal
Socialista
al

d'Administr

i

ació

Ciutada-

depen-

Gener aI ,

depen-

General,
Serveis.

depen-

Gener aI ,

depen-

I a lectur a de les
esmenes
punt 1.2 de lrordre
de1 dia.

del

Esmena 1

2.Dt

Eliminar
els
d.E,
i 2.8

nistr

'Justificació:
atives.

apartats

Evitar

1.1,

1.2r

1.3,

1.4,

disfuncionalitats

1.7,

2.A,

polítiques

i

2.8,

admi-

Esmena 2
Substituir:
a 1.1
a 1.2
a 2.A

ttServei"

per "Serveis,,
(TAG)" per "Cap de secció
"Cap de servei
ttPref ectures
de Servei,, per "prefectures

Justificació:
Una major
I' estructura
de I'org anigrana.

coherbncia

amb els

(TAG) "
de Secciótt
principis

Esmena 3
Eriminar
a I'qpartat
de la descripció
de-les
g r a m a ci ó .
Justiiicació:
Esmena 4

Evitar

1.1 el segon i el
comeses del Servei

duplicitáts

i

tercer
Juríaic

parbgragfs
i de pro-

disfuncÍonalitats.

i

eñ:r6

Afegir

a 1.5

"Un auxiliar.
Iiar
administratiu
cretaria".
i

substituir

t f uncionarí

.

icació:

Justif
amen 1.1.

Desenvolupar
Ies tasques p
generades per 1a Presiilénc

pies drun auxia i Ia seva se-

a 1.6
de carrer

t tf u n c i o n . a r i

a,t per

coheréncia

amb I'esmena

d t oc trpac ió"

presentada

aI

.
dict-

Esmena 5
Elininar
a 1.7 z 'supressió
(TAG)" i elininar
eI punt 2.D.
Justificació:

del

deI

Necessitats

chrrec

de

Cap de Negociat

servei.

Esmena 6
Elininar
Justif

els
icació:

punts

1,8

í

2.C

Necessitats

clel

servei.

D I C T A M E N S O B R E 1 4 O DFI I C A C I O D E L C A T A I , E G D E L L O C S D E
TREBAI,L
d e d a t a ' l9 d e d e s e m b r e
"Per acord del PIe de la Corporació
de
staprová
1.986,
de llocs
el catáIeg
de treball
a efectes
d'apliéació
del
Complement
Específic
corresponent
aIs
funcionaris
dr aguest Ajuntament,
per acords de 15
modificantse
de gener del 1.987 i 27 de marg del 't.987.
1.3.

La modif ieació
de
I'org anigrarna de IrAjuntament
resultat.
de
Ia configuració
que
s'estableix
con a
conseguéncia
de Ia
renovació
de 1a Corporació
procedir
Municipal,
fa necessari
a
lr adaptació
de l-resmentat catá1eg de llocs
de treball.

al

Per tot
PIe de la

aixó aquesta
té
Presidbncia
lrhonor
de proposar
l
r
Corporació
adopció de 1r acord seguent:

Modificar
el
catáleg
de llocs
de treball
a efectes
de
lr aplicació
clel
Conplement Específ ic r
&provat pet ple de
Ia
Corpor ació de data 19 de
desembre
del 1 .986,
i rnodif icat
en
els dels dies 15 de gener i 27 de marg del 1.987,
en la forma
seg uent:
1.

Afeg ir-hi
2.3.

Niv.
Co.D.

4 9 70 4 6

1r apartat

2.3.

cap Servei Jur ídic
Prog ramació (1)
Espc.
Espc.
Df.Tc . Dedc.

Incom.

amb eI_ seguent
i

text:

de
1 Alcaldia.

Resp.

p€n.
per .

TotaI

Valor
punt

pessetes

26
2.

2s0000't.250.000

Modificar

I'apartat

4.1.

Coordinació

Niv.
Co.D.

Espc .
Df .Tc.

Espc .
Dedc.

que qued ar á red acLat

4.1.
p.I.M.

:

Servei

Incom.

Resp.

Jur ídic

i

Pen.
Per . TotaI

de

aix í ¡
programació.

VaIor
Punt

pessetes

- - q : - - - - - . _ _ ! _ _ _

15

1

-

1'50

0'50

3

200000

600.000

3.

Supr imir
els apartats
Negociat
de Iranterior
nisne,
respectivament.

4.7 . i 4. S. rel ati us a pr efec tur es de
Servei drAcció Municipal
i d'Urba-

4.

Modificar
I, apartat
g uent forma:

10.3.

10.3.

Auxiliars
Gener al

Niv.
Espc.
Co.D¡.Df.Tc¡

Administració
(41 )

Fspc.
Eedc.

Modificar
10 . 4 .

Niv.
co.D.

1'apartat

Espc .
Df.Tc.

I'{odificar
10.6.

Espc.
Dedc.
1,50

Irapartat

Auxiliar
General

quedará

11
I
3
2
4
4
9

Resp.

10 .4.

Incom.
10.6.

Administració
(1)

redactat

pen.
per.

Total
0'50

Valor
punt

Resp.
0'50

Pessetes
60.000

seg uent

tex t :

Secret.aria.
Urbanisme.
Hisenda.
Dipositaria.
Íntervenció.
Alcaldia.
Acció Ciutadana.
Serv. Jur íd ic i prog r am.

Pen.
Per.
-

se-

prog r an .

120000

que quea ar á anb el

2
3
2
2
2
3
3
1

de la

Secretar ia.
Dipositaria.
Hisenda.
Serv . Jur íd ics i
tJrbanisme.
Intervenció.
Acció Municipal

0,50

A u x i 1 i a r s A d mi n i s t r a c i ó
(19)
General

6.

Incom.
-

65.

sue

TotaI
2

valor
Punt
120000

que qued ar á red actat
'1 IIisenda.

pessetes
240.000

aix í:

?Sr$?
i

i

tj

!,
../

Niv.
co.D.

Espc.
Df.Tc.

Espc.
Dedc.

Incom.

' Pen.
Resp.
Per.

valort'-***;""'
Punt
Pessetes

Total

6
0,50
1'50
0150
2'50
que en el catá1eg
Les referéncies
vig ent
d I Acc ió Municipal,
s I entendr an
fetes
al
Ciutadana.

7.

300.000

1120000
ies f an
Servei

al

Servei
d'Acció

dt aplicació
Seran
als
llocs
de
treball
objecte
de
previst
nodificacióreI
en Iracord
pel pIe
adoptats
Quart dels
de tra Corporació
en la seva sessió de, 19 de desembre 1986."

grup

A continuació
es disposb
Ia lectura
municipal
Socialista
al dictamen 1.3

de les
esmenes de1
de lrordre
deI clia.

E s r n e na 1
Suprimir

punt

eI

Justificació:
Esmena

1a

i

el

punt
de

Conseqübncia

2.
lresmena

al

ilictamen

1.2.

2

Substituir
puntuació
de

24

1.

r r C ' E r pd e
Ia

1

per
Serveii'
següent
manera:

1'5

Justificació:

1

"iap

1

de

Secció'! r i

4 '5

-

de Lr esmena 2 al

Conseqübncia

adequar

1.125.000
dictamen

1.2.

Esmena 3
Supr imir

el

Justificació¡
men 1.2.

punt

3.
de Ies

Conseqübncia

esmenes 5 i

6 al

dicta-

Esmena 4
Suprimir

els

Justificació:

punts

4t

5 i

Conseqübncia

6
de lresnena

1 aI

dictamen

1.2.

El Sr. pujol
i CarboneII
exposa que la creació
del Servei
,¡ur ídic
i Prog ramació és necesshr ia bhsicament
per dues coses,
per la modificació
una sobretot
de les funcions
de lrAlcaldia
que fa fer
la Llei
de 2 d.' abril
de 1985 i'que
obliga
a donar
prioritat
que g aa ,la Presidéncia,
dotant-Ia
dr una estructura
ranteixí
eI seu funcionanent.
El Servei Jurídic
i de programació es créa per mantenir
una informació
de caire
técnic
i imnedíat
a lrAlcaldia
essent necessari
tenir
un grup de tbcnics
preparats
per estar
a sobre de gualsevol
tema que pugui
sorg ir.
Lr alt,ra perqub permet portar
.un.acdordinació
dels serveis
jurídics
gue no solament permetrá
de la Corporació,
una unifi-
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cació de cr iter is conj unta sino una especiali
tzacií
en els diversos camps. Diu que srha tingut
en compte er fet
dratorgara
ra Presidéncia
el foment del pra drrnversions
Municipals
i que
ha de tenir
també un contingut
específic.
La resta
der dictamen és només una réestructuració
de l,orgagnigrama
perqub
sr adapti
ars criteris
abans esmentats.
r pel que fa al dictamen 1.3 diu que és també una conseqüéncia
lbgica
de la proposta de lrArcardia,
qüestions
purament
essent
técniques
i per
t.ant ho votaran
a favor.
El Sr. Marsal
i Muntalbr
pel que fa al conting ut,
assenyala ra seva posició
respecte
als punts més simpres i que votaran
afirnativament.
Expressa
en relació
amb la modificació
del Gabinet de presidbncia,
que aquesta obrig a a una modificació de lrorganigrama
i que es correspon
anb ers apartats
5 i 6
del Dictamen que votaran
afirnativament.,
prenalgrat
haver-hi
sentat
una esmena,1a
número 4, que retiren
a conseqübncia
de
no haver-se
acceptat
rresmena a lranterior
dict,amen.
El
fet
que es canvii
1a denominació
d'Acció
per Acció ciu14unicipal
t a d a n a t a m b é t ¡ o v o t a r a n a f a v o r . P e r b e n l e s m o di f i c a c i o n s i m portants
jur ídic
com 1a creació
der servei
i de progr amació i
il eriminació
dels
caps de Negociat
del
s.A.c
i d'urbanisme
troba
ex tr any que aquest tema no hag i produit
més discussió
per part de lroposició
ni més explicació
per part del grup majoritari.
No entén perqué srha dit
que er servei
juríaic
tenia
les finalitats
de tenir
aprop drAlcaldia
qualificats
técnics
i
de coordinar
jurídics
er serveis
ja
donant
especiarització,
que ers técnics
a 1a casa ja hi són i especialitzats
també ho
estan.
Diu també que hi ha una contradicció
en lradscripció
del PrM a Presidéncia
perqué si en el cartipbs
el prM sradjudica
p
o
l
í
t
i
c
a
r
r
h
r
e
a
a
d'Hisenda
i
négim rnterior,
hauria
d I estar
adscr it
a Secretar i a Gener aI o aIs Serveis
Financers.
Bbsicament
er seu desacord
en 1a creació
der servei
ve donat
per res guatre
que se 1i assignen,
funcions
doncs I'organisme
que es crea és básicament
polític
per 1a funció
dr assessorament a IrAlcaldia,
que és un dels
punts
que fa que hi hagi
funcionaris
perb
que en lroc
eventuals,
de crear-los
com a
cbrrecs
de confianga
e1s volen crear com a cbrrecs
ad¡ninistr aLius,
i aquesta 1ínia
porta
a la politiLzació
de l, administració,
a part de ta disfuncionalitat
que suposa tenir
I'adscripció política
de part de res competbncies
a Hisenda i négin rnterior
i
I' adscripció
administrativa
a rrArcaldia.
Dr artra
banda diu que er servei
és uri organisme disfuncionar
en rrestructura
que té aquest
Ajuntament
i ho fonamenta
que
dient
i l a n y ' 19 7 9 e r a e r m o m e n t q u e e r s A j u n t a m e n t s o p t e s s i n
per una
de lés' dues formes dr estructura
administrativa,
és a dir,
una
jerbrquica
forma de fer
i lrig ada a Arcatdia
i una artra
amb
una certa
descentralització.
A I'optar-se
lr any 1979 per Ia
segona opció,
tot l'organigrana
estb fet en base a aquesta fiIosofia
i per tant,
introduir
I I element centr al de Ia pr imer a
opció
sense canviar
tot
ltorg anigrama,
problemes
creará
de
disfuncionalitat'.
Hi ha una altra
contradicci6
en l'órganigrama porítica
i er cartipbs
aprovat
en un ple anterior,
doncs en
el car tiphs
buidaven de poder l'Alc aldia
i ara en I'org anigr ama retornen
let
perb no a 1'AIcalde
funcions
de lrAlcaldia
sino
a un brgan administratiu,
planteja
la qual cosa els
el
dubte de qui manará realment
a l,Ajuntament,
i 1a considera-

P5li8

ció

de tots

aquesrs eremenrs f a que pres"ntif

ra ;)t**R"*.-

na sobre supressió
del servei.
guer
Continub die
apart
draquests
polít,ics,
elements
i ha fins
i tot
adminisóesacords
tr atius- com er f et. de donar-li
a aquesta unift.at de 5 f uncionaris
ja que tots
el carbcter
de servei,
ers fserveis de lrAjuntament tenen uns ce'nt f unc ionar is,
i aquí ."1 f onamenta ra seva
esmena 2 canviant
el carácter
de servei
per fsecció.
Lresmena 3
es correspon
concretament
amb ra
funció
dssignada
a aquest
servei
de' coordinar 'ers f uncionaris
j a que aicóm a rret,rats,
xó srestava
fent des de secretaria
qué és on corr."pon
perqué
el secretar i t.é la categoria
per fer-ho
i f ins ara ho ha estat
fent bé, doncs si no és així,
passarh que la persona que hagi
de manar els TAGS serh un altre
TAG, sense cap categoria
super ior ' creant
problemes administratius.
No presenten
cap esmena
per que fa a lradscripció
del prM a rrArcaldia,
només vol ferlos notar que es va .exper imentar de tres maneres i ra que miIlor
ha funcionat
ha estat
1a dradscriurerl
a Secretaria
com a
perb
sots-brea
de Contractació.
totes
aquestes
atribucions
comporten que el complement especíric
draquesta
persoña amb ra
caLegoria
de cap ile servei
sigui
5 punts,
el més alt de ra casár fins
i tot
per sobre del cornprement det sr . secretar i,
a
part der greuge comparatiu
amb els altrés
TAGS de la casa que
suposa assignar
un lloc
de cap de servei
amb avantatges
econbmics
i de poder
a una persona
ileterminada,
concurs,
doncs almenys si hi hagués concurs,
l a p e r s o n a " . tq u"e. o b t i n g u é s
podria manar als altres
el lroc
TAGSr €n base a haver guanyat,
que draltra
manera no ho pot fer en base a res. un altre
problema és er que genera er catbreg
de llocs
de trebarr
doncs en
ers moviments d'auxiliars
hi ha casos que perderan 60.000 pessetes i artres
casos que en guanyaran 1go.0oo, peró es sospita
a més, que'aquests
moviments de diners
no es corresponen
a¡nb
graus de major o menor responsabilitat,
de gualsevol
manera no
entraran
en aquest
aspecte.
Les artres
esmenes der dictamen
1.3 són conseqüéncia
dr aquests moviments dr auxiliars
i de ra
desaparició
dels
dos caps de negociat,
doncs concretament
en
aquesta darrera,
que no es cobrissin
entendrien
aquestes dues
prefectures
peró si res suprimeixen
voren dir
que no fan falta,
i ell
estb convengut del contr ari precisament
per rr exper iéncia
prbctica.
perb, gu€ si 1, esmena no sr accepta,
Aclareix
la votació
serb diferent
per ars dos casos de cap de negociat,
perqub mentre el drurbanisme
és necessari
quina sigui
sigui
ra
política
que es segueixi,
er drAcció
ciutadana
segons ra porítica
a seggir
en aquesta brea es necessitarb
nés o menys gent.
El Sr. pujol
i CarbonelI
cliu que pel seu grup és importanü aquest dictamen perqub recurr
res pautes. de trebalr
i insisteix
en que aquest és un servei
que ha dresüar
al servei
de
1a Presidbncia
i ra irnportbncia
de les.funcions
de la presidbncia
i de lrArcaldia
venen marcades per Llei.
No els fa por
ni tenen cap dubte de qui manarb a lrAjuntament
perqué estan
segurs que manarb ilequip
de govern
i
drallra
banda un tipus
,
de servei
ja
que es crea
com a quest
funciona
en draltres
Ajuntaments
i que sr anomena servei
contenciós.
Tampoc srha intentat
treure
competéncies
ar secretari
de la corpor ació,
donat gue la Llei
1i marca I' assessor ament leg 4l preceptiu,
i
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fins
i tot
molts
Ajuntaments
han encomanat aquest assessorament legal
a professionals
Iliberals.
donar coorIIan intentat
dinació
i especiali Ezaci6 als tbcnics
perqub vag in d' acord en
ra defensa
ders
interessos
de 1'Ajuntament,
i no creuen que
aixb porti
complicacions
ni disfuncions
perqué es va mantenir
prévia
una reunió
amb tots
els rletrats
i els va semblar be
que el tema es portés draquesta
manera¡ p€r tant es gaudeix ja
pel que fa ars dos caps de
de la confianga
dels'interessats.
Negociat
drurbanisme
i del s.A.c.
que estan previsha de dir
peró han pensat que aquest no era er moment d'introduir!os,
1os.
Afegeix
que el servei
estb adequat a ra regalitat
vigent
i no entr ar an a debatre
les
esmenes una per una, votant
en
contra
les esmenes i a favor deI dictamen.
El
i
Sr.
BaIet
intervé
que li
OIler
dient
sembla bé
aquest aspecte de coordinació
del Servei,
i tot
seguit
es refereix
a quan s'ha parrat
de poritització
de rr administració,
i al respecte
ha de dir
que per a eIl
hi ha hagut moltes
inversions
de lrAjuntament
que han tingut
finalitats
erectoralistes
i per tant ra situació
drara no la considera
polititzada. Per que fa a l'increment
der cosL del servei
sobre lrimport de 300.000 ptes.
d'increment
a qué srha referit
el portaveu de lrequip
de govern i encara que costi
quelcom més, queden ben justificades
per taI
de portar
a terme aquesta nova
experiéncia
i aquesta nova estructura
en I'Ajuntament,
sempre
peI que fa aI TAG Cap de
que no suposi
un cost
desmesurat.
cliu que si srha parrat
servei,
anb ers artres
TAG i ers hi esqui hi posará
tb bé, no serh eIl
entrebancs.
t4anté la
seva
confianga
en eI nou equip de govern per tirar
endavant I'Ajunpunt de vista.
tament des drun altre
E1 Sr. Mas i SoIer expressa que eI seu grup conCinua amb
perb potser
la postura
abans explicada,
després de 1a intervenció deI Sr. Marsal caldria
present
tenir
la seva experibncia al govern pel que fa al tema de la supressió
d,alguns
cbrrecs.
En tot cas, com que 1a seva experiéncia
en lrorganigrana
encara stha drencetar
per més endavant.
es reserven
El Sr. Marsal
i Muntalh referint-se
al Sr. Balet quan ha
parlat
de politització
que etl
dr inversions,
1i voI
aclarir
es referia
que eIs produeix
a Ia preocupació
p
o
l
i
t
i
t
zació
Ia
p
o
l
i
t
i
t
z
a
c
i
ó
p
o
l
í
t
i
c
s
del funcionaris,
doncs Ia
de
és lbgica.
DI altr a banda estant
que se I Is informi
satisfets
de qui
peró aixó no respon Ia pregunta
manarb I'Ajuntament,
gue ell
jur íaic
feia.
Tanbé sap que aquest
servei
no és invenció
de
g
o
v
e
r
n
q
u
e
de
I'equip
i
que eI tenen com a
hi ha Ajuntaments
perb,
servei
contenciós,
€1 que es proposa per aquest Ajuntament és molt
que els
nés que un servei
contenciós,
a part
que ho tenen, van crear-lo
Ajuntaments
abans de fer I'organipel que
grama, que és el gue aquí origina
la disfuncionalitat.
fa a Ia reunió dels lletrats
diu gue no dubta que aguesls mosla seva conformitat,
peró vol fer-1i
tressin
notar que en vuit
anys de portaveu,
ha procurat
sempre no posar els funcionaris
drescut,
doncs aquests se lrhan
de procurar
maels polítics
jurídic,
teixos.
Referint-se
a Ia creació
del servei
eI1 entén
que és legal,
i que l'única
Ia de
il.Iegalitat
comesa ha estat

añ:i9

fer funcionar
el servei
abans de la
que els complau sentir
que
afegeix
altre
TAG Cap de Negociat.

seva ap ov ac ió.
Finalment
a Urban. me hi posar an un

El Sr.
que és evident
eujol
i Carbonell
clar ifica
que
aquest servei
no serb un servei
perqub si no ja 1i
contenciós
posat aquest nom, i t.ambé que els professionals
haurien
afecpeI servei
tats
no es que vagin donar la seva conformitat
sino
que serls
va exposar el tema abans de la creació
i elaboració
del dictamen'
i 1a seva professionalitat
no es veurb afectada
per la política,
perqué Irequip
d.e govern estb molt convengut
de qui manarb IrAjuntament
aquests propers quatre
anys.
EI
separat
4.

Sr. MarsaI i l.{untalh
i conjuntament
Ia 2r

demana que es voti
I'esmena 1 per
3t 5 i 6t havent retirat
I'esmena

EI Sr. Alcalde
sotmet a votació
Iresmena n9 1 presentada
pel grup Socialista
que és rebutj ada per 12
al dictamen
1.2,
vots en contra
dels grups de CIU i Ap, 7 vots a favor del grup
i 2 abstencions
del grup de I I ENM.
Socialista
A continuació
sotmet a votació
conjunta,
a petició
deI
grup
les esmenes 2, 3, 5 i 6 del ilictamen
Socialista,
1.2 i
les esmenes 1, 2, 3 i 4 del dictamen
e
s
s
e
n
t
1.3,
rebutjades
per 12 vots
en contra
de CiU i AP, 7 vots
a favor
emesos pet
grup Socialista
i 2 abstencions
del grup de lrENIr{.
Sotmesos a votació
els apartats
1.5, 1.6 i 1.9 del dictaper 19 vots
men 1.2 són aprovats
a favor
enesos pels grups de
i AP i 2 abstencions
ciu,
socialista
del grup de 1'ENM.
'l
Sotmesos a votació
els apartats
1 .1 ,
.2, 1 .3, 1.4, 1 .7 i
lrapartat
per 12 vots
2 complet ilel dictamen
1.2 són aprovats
emesos pels grups de CiU i AP, 7 vots
a favor
en contra
deI
grup Socialista
i 2 abstencions
de lrENI.{.
Sotmés a votació
l'apartat
1.8 del dictamen
1.2 és aprovat per 12 vots a favor emesos pels grups de CiU i AP i 9 abstencions
dels grups Socialista
i ENM.
Seguidament el Sr. Alcalde
sotmet a votació
els apartats
per 12 vots a favor
2t i 3 del dictamen 1.3 essent aprovats
grups
emesos pels
de CIU i
AP, 7 vots
deI grup
en contra
i 2 abstencions
de lrENl,t.
Socialista
'lt

els
apartats
S ot m e s o s a v o t a c i ó
4 i 5 del dictamen
1.3
són apr oir at s per "12 vots a f avor é¡nesoi per CiU i AP, i 9 absi 1rENl4.
tenc ions dels grups Socialista

són

S ot m e s o s a v o t a c i ó e I s
apar tats
6 i
per
aprovats
a favor
19 voLs
emesos
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d ic tamen
1. 3
7 del
pels
grups
de CIU,

Socialista

1.4.

i

Ap,

i

abstencions

2

de

ITENM.

DICTAMEN SOBRE COI,TPROVACIO DE L I INVENTARI MUNICIPAL
DE BENS COM A CONSEQUENCIA DE LA RENOVACIO DEIJ MANDAT CORPORATIU

Es va llegir

el

dictamen

següent:

Atbs
que il article
del
36-2
Regrament
d,organització,
Funcionanent
i négirn Jurídíc
de res corporacions
Locars aproper Reiar
vat
Decret
2569/,|986 de 2g de novembre imposa ars
secretaris
rrobrig ació de tenir
preparada
ra documentació
relativa
a 1r Inventar i del patr imoni de 1a Corporació.
g/1997 de 15 d'abrir,
Atbs que I'articre
206-2 de la l,tei
Municipar
i de nbgim tocal
de catarunya
obriga
a ra comprovació
de lrrnventari
quan es renovi
la corporació
Municipar,
i
que aquesta oblig ació es troba
així
mateix
expressament
conLinguda
en lr article
33-2 del neglament de Béns de les Entitats
Locars aprovat per Reiar Decret 1372/1996 de 13 de juny.
Atbs gu€, produida
1a
par com a conseqübncia
de
dia
procedeix
10 de junyt
per a la qual cosa
mentats
AIcaIdia
eIs antecedents
i

r ac ió

renovació
de la corporació
Municires Eleccions
Locals
del proppassat
donar compliment
als preceptes
essrhan posat a disposició
draquesta
docunentació
necessbria.

Aquesta Alcaldia-presidbncia
I I adopc ió del seg üenL

proposa

al

pIe

de

la

Corpo-

A C O R D¡
comprovat
als efectes
"Declarar
de lr article
206-2 de la
Lrei
8/1987 de 15 d'abril
i article
33-2 det Regtament de Béns
de les
Entitats
Locars de 13 de juny de 1986 lrrnventari
de
Béns i Drets draquest
Ajuntament,
tancat
el 15 drabril
i que
presenta
eI següent resum:
1.

I

1 .1 .

M M O B L E S
BENS DE DOMINI

1 .1.1.

Servei

públic.

inicial
.Valor
.Baixes. .
.Altes..
..
.Valor
actual...
1 .1 .2.

us

PUBLIC

3.047.554.949'-ptes.
618.993.1 64 ' -ptes.
94.479.1O1 r-ptes.
2 .523.040.886

I -Ptes

Púb1ic.

iniciaI....
.Valor
.Baixes..
.AItes....
.Valor
actual ...

117.1 93.5971-Ptes.
3.52 5.83 1 '-Ptes.
266 .2'l6 .7 99 '-Ptes.
379.884.565r-ptes

Z?a40

V A I , O R T O T A L D E L S B E N S D E D O MI N I

PUBLI C :

2.90

.925

1 ¡ -P

1 .2 . .BENSPATRIMONIALS.
418 .485.97 1 | -Ptes
32 .536.413r-Ptés
302 .926.643'-Ptes

inicial....
.Valor
.Baixes..
.Altes....
.Valor
actual. . .

88.876.201 | -Ptes.
3.591 .801 .652 | -ptes.

VALOR TOTAL DELS BENS IMII{OBLES
2 . B E N S Y l O B L E S.

inicial.
.Valor
.Altes....
.Valor
actual...

.
. 70.139.234r-ptes.
. 70.139.234r-ptes.
70.1 39.234 I.PIes.

VALOR TOTAL DEIS BENS MOBLES
3.DRETS REAI,S.
.Valor
IniciaL
. Baix es. .
.Altes. . . .
.Valor
actual...

2.791.465.r-ptes.
162.000 ' -ptes.
3.745.340'-ptes.
5.374.905r-ptes.
6 .37 4 .805 I -Ptes.

VALOR TOTAL DELS DRETS REALS
4.VEHICLES.
.va10r Inicial
.Baixes. .
.A1tes....
.Valor
actual...

.

33.856.064'-ptes.
30.000 I -ptes.
3.018.706r-ptes.
.

VALOR TOTAT DELS VEIIICI,ES

Sotmés
1.5.

el

dictamen

a votació

.......

és

aprovat

36.844.770r-ptes.
36.844.770,-ptes.

per

unanimitat.

DICTAMEN SOBRE DECLARACIO DE LIAMBIT
DE COMPATIBILITAT DEL REGIDOR SR. RA!4ON PUIG I SOLER PER A LIEXER-

R-RoFEss r oNAr
A Ir af ectar
eI contingut
que es Ileg irh
ilel dictamen
a
continuac ió
al
s r . R e gi d o r
En Ramon puig
i
sorer ,
aquest
demana permís a ra presidbncia
per absentar-se
de la sara de
sessions,
i 1i és concedit r p€r a 1a qual
cosa procedeix
a
absent ar- se .
Es va

lleg ir

"Atbs que el Sr.
Alc ald i a inter essant
sobre lrhmbit
de la
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eI

dictamen

seg üent:

Ramon Puig i SoIer eleva escrit
a aquesta
que el Ple de Ia Corporació
es pronuncii
per a lr exercici
seva compatibilitat
ilel

de Regidor draquest
cárrec
Ajuntament
amb lrexercici
de rracprofessional
tivitat
privada
derivada
de la
seva tituració
drArquitecte
tbcnic
i,
tot
aixb pel
doble motiu
de tenir-ho
inLeressat
eI Col.leg i d'Aparelladors
i Arquitectes
Tbcnics de
Barcerona
al que per tany,
als efectes
del visat
cor. reg i al i
per 1a própia
posició
deI reg idor davant els diversos
treballs
professionals
que pugui realitzar
i que requereixin
autorització,
llicéncia,
permís,
ajuda
financera
o contror
dr aquest
Ajuntament
o dels seus Organs corresponents.
Atbs que de rrexamen de la Lrei
Electoral
General de lg
de juny
de 1985 i de la Lrei
de Bases de Régim Locar
de 2
dr abril
de 1985, no es contempra com a causa dr incompatibiritat que produeix i la pérclua de ra condició
de reg idor,
I I exercici
de 1r activitat
privada
per professionals
técnics,
lrevat
quan el cbrrec
de regidor
es desenvorupi
amb dedicació
exclusiva,
circumstáncia
que no concorre
en el cas de1 sr.
Ramon
Puig i soler
que desenvolupa
er cbrrec
de regidor,
sense perthnyer
a lr equip de govern municipal
i, per tant,
sense lr expressada dedic ac ió.
Atés que per a derimitar
I'hmbit
de la compatibiritat
que
s'interessa
srha drestar
ar contingut
ders articles
11 al l4
de ra Lrei
53/1984 de 26 de desembre gue regura res compatibilitats
del personal
públiques
al servei
de Ies Administracions
pel que fa a res activitats
g ar 12
privades
i als articres
del Reial
Decret
598/ 1985
de 30 d' abr ir que reg ula els supbsits
i lrmbits de ra compatibiritat
dels serveis
o funcions
públiques
amb les activitats
privades.
Atés que és eI
nunc i ar-se sobre ra
Puig i Soler.

r ac ió

ple de 1a Corporació
a qui correspon
propl antej ada pel Regidor
situació
sr . Ramon

Aquesta Alcardia-presidéncia
I' adopc ió dels seg üents

proposa

al

pre

de la

corpo-

ACORDS
1r.Declarar
ra
compatibilitat
del
Regidor
dr aquest
Ajuntament
sr.
Ramon puig i sorer
per a exercir
res funcions
púbriques
que té atribuides
legalment
com a Regidor de trAjuntament amb lrexercici
de 1r activitat
privada
de carácler
professional,
der ivada de la seva titutació
com a Aparerlador
o
Arquitecte
fécnic.

punt

2on.Lrámbit
de Ia compatibilitat
anterior
vindrb
per Ies
configurat
A)

que es declara
en
següents lirnitacions:

eI

No podrb realitzar
professionals,
treballs
ni interprofessionalment
venir
en assumptes o enchrrecs
quan
eI resultat
d I aquesta activitat
professional
hag i de
ser sotmesa a autoriEzaci6,
llicbncia,
permís,
ajuda
financera
o control
del pIe de 1'Ajuntament
aI que
preceptivament
pertany
el regidor
afectat.
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B)

profes$ionaIs,"'*n-!*-¿nrlárNo podrh realitzar
treballs
professionalment
venir
en assumpte$ o encbrrecs
quan
eI re,sultat
dr aquesta activitat
pr{f essional
hag i de
ser sotmesa a Org ans Col.leg iats d+ carbcter
consultiu
o drinforme
pre i
com a trb¡nit
a la resolució
per lrOrgan lvlunicipal
competent
i \concretament
a Ia
Comissió
rnformativa
drUrbanisme,
bUres públiques
i
Serveis,
mentre eI Sr. puig
pertanyi
i Soler
a un
draquests
Organs col.Iegiats
i concretament
a la Conissió
Informativa
drUrbanismer
i
Obres púbfiques
Serveis.

C)

No podrb realitzar
professionals,
treballs
ni interprofessionalment
venir
en assumptes o encbrrecs
que
tinguin
reració
o siguin
conseqüéncia
de lr activitat
desenvolupada
amb la preparació
o resolució
dr assumptes
que en Ia seva condició
municipals
de primer
pre.sident
Tinent
drAlcalder
de Ia Conissió
Informativa
drUrbanisme,
Obres públiques
i Serveis
o Regidor;DeIegat
drUrbanisme
hagi intervingut
en eIs dos
anys anteriors
a 30 d,e junio
de 1997

;

La situació
declarada
3r.en els acords anteriors
podrb
guan criteris
ser revisada
general
de carbcter
a
l
t
e
r
a
c
i
ó
de
,
l a norma leg al o r aons d' interés
públ ic aix í ho aconselI in. "
El Sr. pérez Picas intervé
que aquest dictamen predient
senta 1a petició
drun membre que estava a lrequip
de govern i
que fa dos anys ja va fer per primer
cop. Ara reitera
aquesta
petició
perspectiva
des druna altra
al no estar
a I'equip
de
govern per clarificar
la nova situació
en base al tema professional
d' aquesta persona.
En primer
lloc
vol fer notar Ia iniciativa
draquest gestt
pensa gue lrAjuntament
en segon lloc
necessita
fer aquesta deperó tanbé és bo que fins
finició,
i tot
davant deI CoI.legi
corresponent
quedi clara
Ia situació
del membre en qüestió,
i
pensa gue aquest gest hauria
Iloc
en tercer
per
de ser seguit
tothom, donant una irnatge correscta
de tots
els membres corporatius.
EI'Sr.
Pujol
i CarboneIl
diu que reconeixen
aquest gest i
pensen que si hi hagués algú en 1a mateixa
situació
de
hauria
per tant votaran
fer eI mateix,
a favor del dictamen.
E I S r . I v l a rs a l i M u n t a l : l
gue aquesta petició
expressa
de
compatibil
íEaL/ incompatibilitat.no
se seg,ueix de Ies LIeis
sino de 1a interpretació
que fa eI Col.legi
d'Arquitectes
Técnicsr
eo aguesú cas,
i queda d'acord
anb 1a interpretació
de
Ia l,lei
i de Ia Llei
Electoral
de Régim Local en qué eI p1e de
I'Ajuntament,
pot posar diferents
modalitats
dr inconpatibilitat.
Fa dos anys es va posar Ia mllxima incompatibilitat
des
del govern,
ara des de lroposició
també accepten que se li
inposi Ia ¡nhxima incompatibilitat,
no perqué ho marqui Ia Llei
sino per decisió
ética
del ple de I'Ajuntament.
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Sotmbs eI
El
ocupant
1 .6.

dictamen

a votació

és

Sr.
Puig
i
Soler
srincorpora
eI seu IIoc
de regidor.

aprovat
a

Ia

per
Sala

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DE LIEXPEDIENT
CIO DE CREDITS N9 2/1987

Es va Ilegir

el

dictamen

unanimitat.
de

Sess ions

DE MODIFICA-

següenL:

' ¡E s s e n t

necessar i atendre
diverses
obl ig acions
i serveis
municipars
urgents
i
necessaris,
er
subscrit
Arcalde-president
ha considerat
convenient
fer
una revisió
partide les
des que integren
pressupost
rrEstat
de Despeses del
Municipal de 1.987,
a fi
i efecte
d'habilitar
el crédit
extraordinari 'per aquelles
partides
mancades de consignació
o suplementar
que resulten
les
insufÍcientment
dotades
per atendre
les esmentades necessitats,
així
com les consignacions
sobrants
de
les que puguin ser objecte
de transferbncia,
i tenint
en compte
que no hi
ha superi¡vit
procedent
de la
liquidació
der
Pressupost
ordinari
de 1 .986 que pugui
ser objecte
dr apricaci6,
no és possible
altra
que ra drincoar
solució
un.*páaient
de modificació
de crédits
sobre'la
base de transferbncies
drunes partides
a altres,
reduint
res quantitats
de 1es partides que es consideren
sobrants
i augmentant
aquerles
artres,
les necessitats
previstes
de res quars,
siguin
superiors
a ra
consignació
que tenen
i
anb majors
ingressosi
tot
aixó
en
acompriment drarró
que disposa
lrarticle
450 - I i 2 del Reial
Decret
tegislatiu
781/ ,|.986 de 1B d'abiil,
sense que es produeixi
cap pertorbació
ni perjudici
en ers serveis
i en ers
interessos
del Municipi.
En conseqübncia
de tot
presidénaixb,
aquesta Atcaldia
cia proposa ar ple de 1a corporació
Municipat
Uadopció
ders
acords seg üents:

lr.Aprovar
iniciarment
1'expedient
de modificació
de
crédits
núm. 2/1.987 | dins
er pressupost
Municipar
vigent,
per
habilitació
de crédit
extraordinari
per
i
suprement
de
crédit,
mit.jangant
transferéncia
i per majors
ingressosr
segons er detall
que figura
proposen Annex unic
a la present
ta d'Acord.
2n.- De
conformitat
amb arlb
que
disposa
lr article
446.1 del
Reial
Decret
Legislatiu
7Bj/ 1.996,
de 1g d'abri1,
pel qué sraprova
el Text refós de les disposicions
tegals
vigents
en matéria
de Rbgim Local,
aquest Expedient
srexposará
ar púutic
per ter¡nini
de quinze
dies
hbbils,
als efectes
de
reclamacions
i suggerbncies,
i es considerarh
definitivament
aprovat
si a l' acabament del per íode d I exposició
no s'hag uessin presentat
reclamacions."
El sr. sala i Rovira expressa que en er nfoment de prendre
possessió
clel govern
analitzaren
Ia situació
de funcionament
económic de la corporació
i van veure que per poder continuar
es feia
imprescindible
un canvi de partides,
donat que algunes
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dr elles
estaven
esgotades,
i
aleshores
es pre arb 1a
sLa
per aconseg uir
de canvi
de partides
una oper tivitat
a
fins
final
dr any, perb si posteriorment
fa falta
f r un altre
canvi de partidesr
€s presentarh
en el seu momen 1' exped ient
de
modificació.

E1 Sr.
Balet
i OIIer
no hi té res
que srhan de fer aquests reajustaments.

a dir,

docns

comprén

El Sr. Perramon i Carrió nostra
1a seva preocupació
d,enper un conjunt
trada
perb que després
ja ha vist
de baixes,
que estaven
compensades per
altres
traspassos
de partides.
Malgrat
aixó,
han detectaL
en el capítol
que
dr assisLbncies
g lobalment
hi ha una baix a de 300.000 r-ptes. ¡ i que en els
Tallers
Ocupacionals
una altra
que suposa que ve
de 625.000'compensada per Iraugment
de 400.000 en Joventut.
En aquestes
descompensacions
expressades
en principi
per
de 300.000t-ptes
una banda i de 225.000 ptes.
per un altre
hi tenien
reserves,
així
com en unes puges per premsa, informació
i conservació
i
reparació
dredificis
peró sresLimen més votar
municipals,
ara
afirnativament
i esperar
al setembre perqué desconeixen
la inprecisa
formació
i iletallada.
EI Sr. Canongia i Gerona diu que el canvi de partides
que
es presenta
és normal,
i ja es feia
sempre per aquestes dates,
peni ja veuran gue en ens propers
anys també srhaurá ae fer.
sa 9üe r apar t d I aquests,
st haur ien de fer altres
moviments, de
qualsevol
manera són preocupants
que hi ha en serles baixes
veis
socials,
assisténcia,
consum elbctric
i aigua que s'hauran de suplementar.
Malgrat
tot,
votaran
a favor deI dictamen
perqué és un canvi de partides
purament tbcnic.
EI Sr. Sala.i
Rovira diu que no els ha mogut cap interés
peI que fa a serveis
de modificar
el pressupost
peró
socials,
degut
a les mancances en partides
van haver de parlar
amb eIs
perqué fessin
propostes,
caps de servei
i han estat
aquestes
propostes
tal
i com van ser presentades
les que van passar per
per no parar
Intervenció,
com a cosa inevitabte
eI funcionament. EIs Caps de Servei
sota eI seu criteri
i amb lrexperibncia dels anys passats van retallar
que van creure
les partides
adients.
Sotmbs eI
1.7.

dictamen

a votació

és

aprovat

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DELS
DEL SEGON TRIMESTRE DE 1987

Es va

llegir

eI

ilictamen

per

unanimitat

COMPTES DE TRESORERIA

següent:

el Conpte de Tresoreria
dIaquest
Ajuntament
corres"Vist
ponent al SEGONTRIMESTREde 1987, rendit
pel Sr. Dipositari
i
amb I' informe del Sr. Interventor
.
Iresm.entat
Examinat
Compte i trobant-Io
conforme,
Itrtéscau
proposar
aI Ple d' aquesta
Corpor ac ió I I adopc ió del
seg üent
ACORD
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seus propis
en eIs
termes
el Compte de Tresore"Aprovar
r i a d I aque st
Aj unt ament,
cor r esponent
al
SEGON TRIMESTRE de
'1987
pel
rendit
Sr.
Diposit,ari
i
informat
f avorablement
peI
qual
Sr.
fnterventor,
e1 resum deI
és el següenL:

CARREC:

PESSETES:

Existéncia
Ing r essos

al final
re al itzats

del trimestre
anterior
dur ant eI tr imestre

....

153.126.403
.717.681.300
870.807.703

DATA:
Pag aments real itzats
en el mateix
Ex istenc ia peI tr imestre
següent:

tar i

El
ti

i Oller
Sr. Balet
cliu que
mereixen tota Ia confianga.

per iode

eIs

.....525.238.190
345.569.513

Comptes del

Sr.

EI Sr. Canongia i Gerona vol que consti
en acta
dictamen
ni el ltibre
de Comptes eren a Secretar i
quan es va convocar el Ple.
consultar
Sotmés eI
2..

dictamen

a votació

és

aprovat

R E G I D O R I A D E L E G A D AP E R A L A C I R C U L A C I O I
2.1.

per

Diposi-

que ni el
per poder

unanimitat.

TRANSPORTS

DICTAMEN SOBRE SOL.LICITUD
DE SUBVENCIO A LA GENERALITAT
DE CATAI,UNYA EN REI,ACIO AMB LA TARIFACIO
SOCIAL EN EL TRANSPORT URBA

Es va lIegir

el

dictanen

següent:

de la Generatit.at
de Ca"Atbs eI Decret de la Presidénqia
talunya
número 205/87t de 28 de maig, sobre dotació
drun fons
drajut
als Ajunt,aments de Catalunyar
gue tinguin
estabterts
sistenes
de tarifació
social
en el transport
urbb i suburbb.
Ex aminada 1a documentació
quart
ex ig ida
a I' article
lr esmentat Decret i que sr adjunta
al present
Dictamen.

de

per
EI
Regidor-Delegat
a Ia Circulació
i tr ansports,
de
par er
conformitat
amb el
dels
membres composen Ia
Comissio
drUrbanisme,
i Serveis,
Obres Públiques
ha de proposar
al Ple
de Ia Corporació
Ir adopció
del
següent

ACORD
SoI.Iicitar
aI senyor Director
de Transports
de
General
1a Generalitat
de CaLalunyar
€rr aplicació
del que disposa
el
Decret
de la Presiilbncia
de la Gener alitat
número ZOS/87 , de
28 de maig, sobre dotació
drun fons drajunt
als Ajuntaments
de
que tinguin
Catalunya
de tarifació
establerts
sistemes
social
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en eI transport
urbb i suburbb una subvenció
a].ut"_=99.-eiNcC E N T E S D r N O U 1 4 r L Q U A T R E - C E N T E SS E T X A N T A - D U E Sp S S E T E S , e q u i v a lent
aI 20 I de la quantitat
de 2.597.312,-pE
inport
s.
de la
partida
satisfeta
i consignada
en el pressupo t per I'Aj untament per aquesta finaIitaL.
"
EI Sr.
PujoI
i Carbonell
diu
subvenció
en aplicació
dr un Decret recent de 28 de naig
que eI transport
i,
donat
urbb és defic itar i r entenen
la seva oblig ació presentar
aI ple aquesta proposta.

205/87
que és

pérez
picas
El
Sr.
i
que estan
manifesta
d I acord
amb
aquest a petic ió,
record ant que ja és el tercer
any que es fa,
i consisteix
en una petita
aj uda al déficit
del tr ansport
urbb. Pensa que en eI moment corresponent
quan es pugui formular
Ia petici6
aIs pressupostos
Generals de lrEstat
també hi estaran dtacord.

3.-

Sotmés el

clictamen

HISENDA I

REGIM INTERIOR

3.

,I

.

a votació

és

aprovat

DICTAIT{EN SOBRE ACCEPTACIO DE
D'OCUPACIO DE LA GENERALITAT

Es va

llegir

eI

ilictamen

per

SUBVENcIo

unanimitat.

EN

EL

V

PLA

següent:

Atbs lrinterés
draquest
Ajuntament
en participar
i coI.laborar
en el foment i promoció de l¡ocupació
de joves en atur
que convoca,
mitjangant
PLANs ANUALS, 1a Direcció
General
d'ocupació
der Departament de Treball
de la Generalitat
de catarunya
i materialitzant-se
en 1a sor.licitud
drincrusió
en el
v Pra d'ocupació
Juvenir,
segons convocatbria
per ordre de 2g
de gener de 1987.
Atbs a la subvenció concedida
per aqueixa oirecció
Genep
l
a
rar,
dins
draquest
v
d'ocupació
Juvenir,
de 3.457.000rTTpERLLoNGAMENT
ptes.
destinada
programa
al
de
DruN Eeurp
D I A N T M A D o R Ss o c r o - E c o N o t q r c s "
per acord de ta comissió Munic ipal de Govern de 22 de juny de 198?, amb una durada de sis rnesos.
Atbs que 1 I article
3g5.2 del Tex t Refós de 1a Leg isració
en Régim LocaI
per
aprovat
R.D.
Legislatiu
de
7g'l/96
1g
drabril,
estableix
ilobligació
que per poder consignar
pressupostbriament
com a ingrés
una subvenció,
aquesta haurb d'estar
préviament
conceclida i acceptada per lrAjuntament
beneficiari,
president
er priner
Tinent
drAlcarde,
de 1a conissió
rnformativa
drltisenda
i Administració,
proposa al ple de la corporac ió I I adopc ió dels seg üents
ACORDS

1r . Acceptar
pressupsotbriament
i consignar
com a ingrés
1a subvenció
per 1a Direcció
concedida
General drocupació
deI
Departament
de Trebalr
de La Generalitat
de catalunya,
dins

497053

del
v Pra drocupació
per
Juvenil,
un irnport de 3.457.000'ptes.
destinada,
segons acord de la conissió
Municipar
de Govern de 22 de juny de 1987, a finangar
er 100 per 100 del progrAMA

ANOMENAT
ECONOMICSN

I'PERLLONGAMENT

DE

LIEQUIP

DIANIMADORS

SOCIO-

2n.- Facultar
er sr. Alcalde-president
per a la signatura
de tota
1a documentació
necessbria
per a la comprimentació
de
lrexpedient.

Er sr.
Pujol
i carbonell
manifesta
que és un trbmit
que
srha de complir,
donat que ra subvenció havia dresLar demanada
i ar a és conced id a, essent ar a 1 | obr ig ac ió el fet d I acceptarIa.
Et Sr. pérez picas diu que eI seu grup quan estava al govern va fer peticions
nés arnplies i la subvenció
concedida
va
ser
més petita.
Estan
d I acord
en er
manteniment
d I aquest
equip de trebalr,
potenciant-ro
en un futur
dintre
de res possibilitats
que hi pugui haver.
sotmbs

el

clictamen

4.-

ACCIO CIUTADANA

4.1.

REGIDORIA

4.1.1.

a votació

és

DELEGADA DE JOVENTUT I

aprovat

per

unanimitat.

INFANCIA

DICTAMEN SOBRE REVOCACIO DE L ' ACORD PLENARI
IACIO
MACIO

DEL SERVEI
I ESPLAI

Es va

llegir

eI

PUBLIC

dictamen

MUNICIPAL

DEL

DE 19 DE

CENTRE DIANI-

següent:

de 1g de desembre de 19g6 sr a"Atbs que per acord prenari
provb la forma indirecta
de gestió,
mitj angant
concessió
adminstrativa
i el corresponent
expedient
de contractació,
ilel
púotic
servei
municipal
del centre
drAninació
i usplai.
que dit.
Atbs
drets
i que quant
vei
s'ha
rearitzat
rr informe-proposLa
pal.

acord
no constitueix
acte
decraratiu
de
a lrorganització
i prestació
draquest
serun nou plantejament,
de cbnformitat
amb
emés pel
cap del
servei
drAcció
Munici-

De conformitat
amb I'art.
218 der Reglament d'organitzaci6,
Funcionament
i
négin
¡urídic
de res
Entitats
Locals,
per
aprovat
R.D.
2568/86 de 28 de novembre,
en concordanga
primer
amb el capítot
sobre Revisió
d'ofici
del Titor
v de Revisió
dels
actes en via adninistrativa
de la Llei
de procediment Administratiu,
ar negidor-Deregat
de Joventut
i tnfbncia,
proposa al ple de 1a Corporació
I'adopció
deI següent:
ACORD

2#44

'l
lr acord adoptat
en sess.ió pIe
"Revocar
á 'de,
9 .de desembre de 1986, peI gue sraprovba
1a forma IN
de g estió,
mitj angant concessió
adninistr
ativa
Públic
r del Servei
tilunicipal
del
Centre drAnimació
i EspIai,
e1 PIec de Condicions
Adninistratives
i Técniques
i I'expe
ient de Contractac ió,
de conformi tat
amb I I inforne-propost,
emés peI Cap deI
Servei
drAcció
Municipal r €n subjecció
a
ment drOrganitzací6,
Funcionanent
i nbgin Jurídic
de Ies Entitats
Locals,
aprovat per R.D. 256g/96 de 28 de novembre."

Per sr.
Alcarde es ilisposh ra
pel grup municipal
socialista

tada
g ut:

lectura
de rresmena
i que té er següent

presencontin-

ESMENA

primer

"Considerar
i afegir

que consta
1, acord
al
un segon acord que digui:

Establir
un conveni de col.laboració
el centre
drAnimació
i esptai
en el qual
mínin:
a.
b.
c.

dictamen

com

pun t

entre I'Ajuntament
i
srespecifiquin
com a

generals
les condicions
de col .Iaboració.
les condicions
de cessió
d'ús dels
loc aIs municipal
que utilitza
el CAE
les
subvencions
corresponents . a 1e s cond ic ions
de
col . I abor ac ió.

Justificació:
srhaurb de fer.tt

Completar

el

dictamen

amb el

que lbgicament

EI Sr . Puj ol i CarbónelI
expressa que es Lracta de revoc ar un acord pr es, en base a la prbctica
del
funcionament
i
les mani festac ions de les parts
gue estan dracord,
afectades
i per tant votaran
a favor.
El Sr. 14as i Soler diu
que estan dracord
amb eI que ha
manifestat
er portaveu
der govern municipar
i creuen que s'ha
de g ar antir
la continuitat
del centre d r Anirnació i esprai
perqub és molt important
per ra Joventut
i en aquest sentit
estan
dracord
amb lresména del grup sociarista
i ta votaran
a favor.
E l s r . I v i a rs a l i M u n t a l b m o s t r a e n p r i n e r l r o c
ra seva extranyesa
perqué
aquest
dictamen
no hag i
estat
defensat
pel
conseller
de Joventut
ni pe1 ponent dels
serveis
d'Acció
ciuja en er dictamen
tadana.
Entrant
manifesta
que aquest tema
estava
consensuat
drabans,
donat que a lracabar
passat
lrany
hi va haver un acord anb la gent del cAE i el mes de naig es
va quedar en qub es canviaria
la forma de gestió,
és a dir,
que en lroc
de ser una concessió
funcionés
com a entitaLr
rebent subvenció de rtAjuntament
i,
dr aquesta manera pogués reper part de rrAjuntament
bre subvenció
de ra Generaritat.
suposa un estalvi
i per part del cAE nés maniobra
administrativEt, sense que aixb vulgui
que quedi desvinculat
dir
de lrAjun-
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tament.
Pensa que si ex isteix
aquesta rerac ió s I ha de fer
un
que reguli
conveni
el tipus
de subvencions
de l,Ajuntament,
I es cond ic ions g ener al s de I a col .1 abor ac ió i 1es cond ic ions
de cessió dels edificis.
El Sr. Pujol
i Carbonell
diu que votaran
a favor de Iresmena perqub no distorsiona
res sino que arrodoneix
er contingut deI dictamen.

grup

EI Sr. AIcalde
sotmet
a votació
lresmena presentada
municipal
socialista
que és aprovada per unanimitat.

A continuació
por ad a I I esmena i
conting ut:

pel

sotmet a votació
er dictamen
un cop incorper unanimitat
és aprovat
amb e1 seg üent

que per acord pIenari
de 19 de desembre de 1gg6 s'a"Atbs
provb la forma indirecta
de gestió,
mitjangant
concessió
adminstrativa
i er corresponent
expedient, de contractació,
del
Servei púOtic municipal
deI Centre drAnimació
i esplai.
que dit.
Atés
drets
i que quant
vei
s'ha
realiEzat
1r informe-proposta
pal.

acord
no constitueix
acte
declaratiu
de
a lrorg anització
i prestació
dr aquest serun nou plantejament,
de conformitat
amb
emés pel
cap der
servei
drAcció
Munici-

De conf ormitat
anb lr art.
2 " 18 d e l
Reglament drOrg anitzací6,
Funcionament
i
Régim Jurídic
de les
Entitats
Locals,
per R.D. 2568/86 de 28 de novembre,
aprovat
en concordanga
primer
amb el capítol
sobre Revisió
d'ofici
del Titol
v de Rávisió
dels
actes en via adninistrativa
de ra Llei
de procediment Administratiu,
el negidor-Delegat
de Joventut
i lnfhncia,
proposa aI PIe de la Corporació
lradopció
del següent:
ACORD
'1r.-

lracord
Revocar
adoptat
en sessió
plenbria
de jg
de desembre de 1986, pel gue s'aprovba
1a forma indirecta
de
gestió,
púmitj angant concessió
administrativa
, ilel servei
blic
Municipal
clel centre drAninació
i Esprai,
et prec de condicions
Adrninistratives
i Técniques
i lr expedient
de contractació,
de conformitat
amb I'informe-proposta
emés pel Cap del
d'Acció
servei
Municipalr
en subjecció
a I. ar E.21g del Reglament drorganitzaci6,
Funcionament i négim Jurídic
de res Entitats
Locals,
aprovat per R.D. 256g/96 de 2g de novembre."
2n.- Establir
ment i er centre
com a mínim:

un conveni
de col.laboració
entre
IrAjuntadrAnimació
i Esprai en er qual srespecifiquin

a)

Les cond ic ions

b)

Les condicions
pals que utilitza

c)

Les

g ener aIs

subvencions

de col . I abor ac ió.

de cessió
el CAE.

d'ús

corresponents

dels

les

locaIs

munici-

cond ic ions

de

,.

[) 4l ;t

I

col .1 abor ac ió . n

5.-

URBANISME,

5.1

REGIDORIA

OBRES PUBLIQUES I

SERVEIS

DELEGADA DIOBRES PUBLIQUES

5
DENOI4INAT 1g
FASE
D I ACONDICIONAIT,IENT DEL
II{UNICIPAL DEL CONGOST

Es va llegir

eI

dictamen

PAVELLO

següent:

presentat
el projecte
en aquest Ajuntament
"Atbs
referent
a 1a FASE 1g DIOBRES DIACONDICIoNAMENTDEL PAVELLo I4UNIcIPAL
EL CONGOST,amb un pressupost"general
pessetes.
de.10.370.000
I I inf orme enés pel sr . Intervent,or
Atés
Munic ipal
manique no ex isteix
festant
pressupostbria
consignació
suficient.
Atbs I'inforne
embs pels Serveis
Tbcnics Municipals
que el projecte
festant
que la
és viable
tecnicament,
prevista
per les
obres no super a I I any,
i que I I obra
susceptible
dr execució en parts.

manidurada
no és

juríilics
Rtbs Ir informe
emés pels serveis
promun'icipals
posant lr aprovació
de lrobra
amb la consideració
drobra ordinbria,
en aplicació
dels articles
67 ilel RegIamenL de planejament Urbanístic
i 218.1 de 1a Llei
de Catalunya
8/'1987 de 15
d' abr iI.
Conseller
El
deleg at d I Obres púbt iques,
d I acord
anb eI
Tinent
drAIcaIde
de 1a Comissió
President
drUrbanisme,
Obres
Púbfiques
i Serveis,
ha de proposar que pel ple de 1a Corporació siguin
aprovats
els següents
ACORDS
Aprovar inicialment
1r . anb 1a consideració
drobra ordinbria
eI projecte
referent
a la Fase 1a. DTOBRESDTACONDICIONAMENTDEt PAVELLOMUNICIPAT EL CONGOST, amb un pressupost
gener al
d
e
u
de
milions
tres-centes
pessetes,
setanta-miI
en
apticació
dels
articles
67 deI
Regtament
de PIanej ament i
218.1 de 1a Llei
de Catalunya 8/1987,
de 15 d'abriI.
púbIica
2n.- Aprovar I'exposició
del projecte
inicialment
per un termini
aprovat
de trenta
dies,
en compliment
deI que
es preveu a Irarticle
219.2 de Ia Llei
de Catalunya
8/1997 de
15 drabril."
EI Sr. Pujol
i Carbonell
exposa que eI dictamen
respon a
una premura de la situació
en qué es trobava
el pavelló
del
preferencial
perqué no es
i 1i
han donat
Congost
un tracte
reunien
les condicions
de seguretat
necesshries
deI Reglament
de Policia
sobre espectacles
i perqué aquestes condicions
vinculaven
per jugar
al club a poder tenir
aquest any un pavelló
al bbsquet davant
I'espectativa
inportants.
de confrontacions

497055

En definitiva
es tracta
d'establir
problemes amb la Federació
no tenir
de seguretat.

les condicions
mínimes per
i que er paverló
gaudeixi

El sr.
Puig i sorer destaca
en primer
que srha vist
lroc
que er dict.amen srha fet
crarament
a corre-cuita
i que no va
estar
a secretaria
amb lrantelació
suficient.
Draltra
banda
lr informe
d'intervenció
data
del
16 de juliol
i
ra petició
dfaquest
informe
pel cap de servei
data del 17. Amb tot
i aixb, el que avui es porta aquí no és un projecte
sino que hi ha
uns plbnors
que són 1'estudi
d'acondicionament
pavelló,
del
que no correspon
a un enchrrec
municipar.
una artra
cosa hag ués estat r gu€, rr estudi
convertit
en projecte
s'hag ués visat
per un tbcnic,
amb ra qual cosa s'hauria
cobert
1a part
de
responsabilitat
que hi ha en tota redacció
civit
i execució de
projecte.
Aquí no és així
i ho assenyala.
continub
que
dient
srincorporen
amidaments i pressupost
anomenats de la primera
fase que comporta fer una part només del que I'estudi
proposava com és 1a protecció
contra
incendis
i Ies sortides
dremergéncia,
perb amb aixó no es resór
totarment
el probrena.
Assenyala també que no srha aprofitat
el canvi de partides
abans
per poder procedir
aprovat
a 1a contractació
de rrobra.
Drartra banda lrinforme
técnic
diu que lrobra
no estb previst
fer-ra
peró en realitat
en fases,
ja diu
el títor
projecte
del
que és una primera
fase. No es resolen
temes com er de cabuda
i er de res disthncies
ders espectadors
a la pista,
i aprofita
per exposar aquestes qüestions
ar a, perqub ra comissió
d'urbapregunta
nisme no estb constituida.
a1 sr. sobrerroca
quina és
ex actament la proposta
i g robar per resotdre
correcta
ers probremes der pavetró
del congost
i,
com es pensen resoldre
res
exigbncies
de la Federació de clubs,
i si s'ha arrivat
a algun
acord amb el club pel que fa a possibles
aportacions
i contrapartides,
i quin carendari
dr actuació
hi ha per aquesc programa o projecte.
De totes
mañeres ar ser aquesta una'aprovació
iniciar
afirmativament
, ho votaran
que per a ilaproesperant
vació definitiva
es resolguin
totesaquestes
deficibncies.
E1 sr.
i
Pujol
que han intentat
carbonell
diu
passar
aquest dictamen parrant
sempre de premura de tenps i de situac ió trob ada perb troba
ex tr any que el sr . puig
no hag i
fet
aquesta exposició
fins
avui,
a més tenint
en compte gue hi ha
un informe
técnic
del setembre de 1996 on es diu que srhavia
de vetrlar
pel tema i per tant creu que del setembre fins
ara,
j a es pod ien haver endeg at tot un seg uit d I acc ions encaminades
a pranificar
i negociar
per solventar
el problema oe maner a
que beneficiés
a les dues parts.
Amb aquest dictamen
només es
pretén
endeg ar er procés
perqub el club
pug ui participar
en
competicions
dr importbncia.
De tot-es maneres res consideracions deI Sr. Puig sr aniran estudiant
i presentant
en sessions
plenaries.
El sr. perramon i carrió
manifesta
gue el seu grup voLarb
a favor
per 1a premura de temps, preguntant
només si hi haurb
més fases i en aquest cas,
a cbrrec
de qui aniran,
donat que
si per a la millora
del pavelró
hi ha drhaver
accions succes-

'?s.,¿[
ü

sives
caldr
impor tant.

EI
guntes

ia

Sr.
no

gue

Puig
han

per

i

part

diu

Soler

estat

de

I I entitat

en primer

contestades

i

es

ltoc

en

segon

fe

una

quelles
flpcr

aportació

seves
gue

pre-

podria

ser que srhaguessin
equivocat
de projecte,
donat que hi ha una
altr a proposta
técnica
i que va en dues fases diferents,
la
prinera
de Ies quals,
srencamina
a resoldre
proalguns dels
blemes que amb 1a proposta
ja es resoren,
actuar
perb com que
no serrs ha demanat cap tipus
drinformació
ar respecte,
no ers
ho han pogut dir,
malgrat
er seu oferiment
iniciar
de respondre a tota 1a informació
que serls
demanés. De quarsevol
manera el seu vot serb favorable
p
roposta.
I
a
a
E1 Sr. pujol
i Carbonell
que és un procés que
clarifica
comenga ara i que hi haurb negociacions
amb el club.
No per
ser un dictamen
urgent
ha estat
poc debatut
i valorat,
doncs
srha discutit
mort ar respecte
i es veu gu€r mínimament i momentbni ament, es cobreix en res g reus defic ibnc ies der pave1Ió.
Aquest és el motiu pel que votaran
a favor.
El Sr. Marsal i Muntalá intervé
per precisar
que si bé és
q
u
e
cert
hi ha aquest informe der setembre de 1996 que aconsella
a lrAjuntament
de solventar
er problema,
també és cert que
nr hi
ha un artre
deLs serveis
que diu
que aixb és
Jur ídics
responsabiritat
del crub,
i precisament
er que srestava
fent
er a negociar-hi
totes
aquestes condicions
perqub no recaig ués
tot
sobre lrAjuntament.
Nonés ha vorgut
fer
esment dr aquest
segon informe j a que sr ha parlat
del pr imer .
EI Sr. Pujol
per aclarir
i Carbonell
intervé
que en lrinforme que ha esmentat també hi consta gue la persona obtigada
al compliment de les rnesures és lr empresa titular
de rr activiperó al tractar
tat,
de mesures de seguretat
drun edifici
com
aquest
no es pot estar
a ilespera
de negociacions
ni permet
més demores.
EI Sr. Perramon i Carrió
expressa
Ia preocupació
que té
eI
seu g r up peI
que fa al tr asphs de poder s de I I anter ior
equip de govern
que ja
amb lractuaI,
i donat
sthan det.ectat
algunes brees drincomunicació
pensen que seria
bo que hi hagués contactes
entre eIs Regidors entrants
i sortints.
Sotmbs eI
5 .2.

a votació

és

aprovat

per

unaninitat.

R E G I D O R I A D E L E G A D AD I E S P O R T S

5 .2.'t .

DICTAMEN SOBRE SOL.LICITUD
DE SUBVENCIO A LA DIRECCIO GENERAL DIESPORTS AMB DESTI AL PAVELLO POLIESPORTIU DEL PUJOLET

Es va

port

dictamen

llegir

el

dictamen

següent:

Atbs el conveni
signat
entre la Direcció
General de lrEsde la Generaritat
de catalunya
i Ia Diputació
de Barcelo-

497056

Dd¡ del 7 d'octubre
de 1986, referit
a rratorgament
de subvencions per les dues institucions
a diferents
Ajuntaments,
entre
ers que hi figura
el de Manresa, per a la construcció
dfun papolisportiu
verló
en el sector
der pujolet.
"sala de Barri"
Atbs que la subvenció,
gu€, dracord
amb rresmentat
conven i , es compromet a apor tar
aque ix a Dir ecc ió Gener al i que ascendeix
a
33.600.000'-ptes.
sobre
pressupost
un
de
1 16.654.663'no ha estat
formarment
sor.ricitada
per aquest
Aj untament.
Atés er requer iment mani festat
des d I aqueix a Direcció
cenerar
de formaritzar
lresmentada
sor.licitud,
a fi
i efecte
que es pugui obrir
expedient
administratiu
de lrobra
a subvencionar,
seguint
el procediment
establert
en er Decret 32/g2 de
1I de febr er , eI conseller-Deleg
at d I Espor ts,
d I acord amb el
Tinent
drAlcalde
President
de 1a Comissió
Informativa
dels
serveis
dtAcció
proposa
ciutadanes,
ar ple
de la corporació
I I adopc ió dels següents
ACORDS
1r.SoI.licitar
formalment davant de 1a Direcció
General
de rrEsport
de ra Generaritat
de catarunya
1a subvenció
de
33.600.000r-per
a ra construcció
drun pavelró
polisportiu',sara de Barri"
en er sector
del eujolet
amb un pressupost
general de 116.654.643r-ptes.
que aqueixa Direcció
Generar aportará a I'esmentada
obra segons els pactes adoptats
en er conveni
que va signar
amb la Diputació
de Barcerona
er passat 7 d'octubre.
2n.- Assumir el compromís dr invertir
com aportació
nuni',sala
cipal
a I'obr a de construcció
dr un paverró
porisportiu
p
u
j
o
l
e
t
,
de Barri"
en el sector der
1a diferéncia
entre er seu
pressupost
general
i
1a suma de les
dues
subvencions
de
33.600.000'-ptes.
i 38.490.000r-ptes.
que respectivament
aportaran
ta Direcció
Generar de lrEsport
de la Generalitat
de catalunya
i Ia
Diputació
de Barcelona,
segons eI
conveni
de
col.laboració
que aqueixes
dues institucions
varen signar
er
passat 7 d'octubre.
3r.Facultar
e1 Sr. Alcalde-president
per a la signatura
de tota
1a documentació
per a la complimentació
necessbria
de
I I exped ient.
EI Sr. Balet
i Oller
que en lloc
suggereix
deI nom "Sala
de Barri',
que es pot confondre
amb casal del Barri
de les Escodines'
seria
més breu i rocalitzable
anomenar-ro
"Esportiu
deI Puj olet' .
El Sr.
la de barri
endavant se
ció diu que
ja
venció

euig i Soler,
contestant
aI Sr. Balet,
diu que Saés I nom tbcnic
del
tipus
de pavelló,
i que més
li
haurh d, adjudicar
un nom. PeI que fa a la petihi estan dr acord, peró els sorprén
perqub la subestava
acordada
i
fins
i
tot
inLeg r ada en eI

, ,n f i 4 7

J;n*-a;;".

pel

capítot
sisé deI pressupost
d,enguany,
i (
conveni
subscr it I I any passat entre I I Aj unt ment i Ia Oirecció
General d'Esports
i sembla ser que es trac
a de que IrAjuntament fes
formalment
la petició
a 1a Dire ció
drEsGeneral
ports.

"

EI Sr. Pujol
i CarboneIl
diu que es tenia
coneixement de
que s'havi
signat
e1 conveni
i la Direcció
General drEsports
també, peró no es tenia
la documentació de I'Ajuntament,
aleshores per tal de no perdre la subvenció,
és pel que es porta
a
aprovació
aquest dictamenr
gu€ votaran
a favor.
Sotnés
6.-

el

dictamen

a votació

és

per

aprovat

unanirnitat.

SECRETARIAGENERAL
6.1

DICTAIT{ENSOBRE CONTRACTACIO DE PERSONAI, LABORAL D'UN
pLA
EQUIP
D I ANIMADORS SOCIO-ECONOIT{ICS DINS
DEL V
I
D OCUPACIO DE LA GENERALITAT

Es va

llegir

el

dictamen

següent:

eI programa de creació
Vist
d'un
equip d'animadors
socioeconómics,
inclós
dins er rv pla drocupació
de ra GeneraIitat
de Catalunya
i que ha estat
desenvolupat
per un equip
compost per un responsable
de servei,
dos dinamitzadors
i un
auxiliar
administratiu,
els quals
han vist
finalitzar
la vigbncia
dels contractes
que havien
subscrit
amb aquest Ajuntament , eI passat dia 11 de juliol.
Vist
el programa de creació
d'un Vé p1a d'Ocupació
de Ia Generalitat
Juvenil
pessetes
atorgant
i
*3.457.000r-*
que Ia Comissió
de Govern dtaquest
Ajuntament.,
en acord del
passat 22 de junyr
vá decidir
destinar-ho,
prodrentre
altres
grames soI.Iicitats,
aI de perllongació
de lresmentat
servei
de dinamització
socio-econbmica.

ves

Atesa
Ia
per
facilitada

mativa
ració

selecció
lrOficina

practicada
de
LocaI

entre
I'INEM.

Ia

relació

president
El Tinent
drAlcalde,
de Ia Conissió
d'Hisenda
proposa
i Régim Interior,
al ple
de la
I'adopció
dels
següents
acords:

de

jo-

InforCorpo-

en rbg im labor aI tempor aI , per un pe" 1 .-Contr actar
riode
de sis mesos que s'iniciará
eI dia 1 dragost
de 1.992 i
finalitzará
el 31 de gener de 1988, dl personal
que a continuació es relaciona
i amb les retribucions
mensuals i categor ies que també st especifiquen:
NOM I

COGNOMS

COLLADO LLORT, Joaquim
sIMON CARRERAS,J.J.
soLA FoNT, Josep
FARRü GILIBETS,AICiX

4 9 V0 5 1

CATEGORIA

Responsable
Dinamitzador
Dinanitzador
Aux . -Admv.

SOU II{ENSUAL

servei

120.000
100.000
100.000
60.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

2--Ers
contractats
percebran
dues pagues extraordinbries,
en ra part proporcionar
que correspongui,
de ra mateixa quantía
del sou mensual cadascuna dr elles.
3.-Faculrar
a r I rl.rm.
sr.
Alcarde-president
per a
1a signatura
dels
documents
necessaris
per
a
l
r
e
f
e
c
t
i
v
i
t
a
t
d I aquest acord.
sotmbs
7 .-

el

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat

PROPOSICIONS

E1 sr. Arcalde
intervé
dient
que srhan incrós
dues de les
propostes
de ENII{i que les artres
dues no s'hi
han incorporat
perqué una dr elres
feia
referéncia
al tema de la presentació
der programa de govern i ri
sembra que aquest
va quedar prou
debatut
ar p1e, i ta proposta
demanant divulgació
i informació
de I'objecció
de consciéncia
I'han
passat
a ra negidoria
de
Joventut
perqué informi,
i en un proper pre srincrourb.
7.1.

P R O P O S T A D E L G R U P M U N I C I P A L E N T I {S O B R E C R I D A A L S C I U TADANS PER A LA SEVA INCORPORACIO A L'ADF
"PLA DE
BAGES

Es va

lleg ir

1a següent

proposta:

ttper la
necessitat
de conservació
I
d un a maner a espec i al , del"s boscos de
malmesos pels incendis
f orestals.

del
medi
ambient,
i
1a nostr a comarca, tan

Per Ia conveniéncia
de poder disposar,
per
forestals,
d'un contingent
important
de voluntar
de coneixements,
organització
i material.
Proposem que
ciutadans,
perqué
(aor¡
restar
"pla
resa.tt

cas dr incendis
is
amb un grau

I'Ajuntament
de ¡nanresa, faci
una crida
als
s'incorporin
a I'Associació
de Defensa Fode Bages¡r, on participa
el municipi
de Man-

Er sr.
Mas i sorer
agraeix
a sr.
Arcarde
lraclariment
de
la postura
de lrequip
de govern pel que fa a res propostes
no
incroses
en rrordre
der dia,
perb precissament
demanaven un
Ple ordinari
per la proposta
de rrobjecció
de consciéncia
ja
qtrueers nois han de rebre la informació
el mes de setembre,
i
si el Ple es fa al setembre e1 temps és molt
per aixb
just.
agrairia
a la conselreria
de Joventut
que es trebarlés
en el
tema de manera que quan hi hagi pte estigui
tot lrest.
Per que fa a ra proposta
de IrADF diu que cardria
conscienciar
a la població
contra
ers incendis
a catalunya.
s'ha
de tenir
en compte que per bon funcionament
de les ADF s,han
de constituir
grups de prompte auxili,
integrats
per voluntaris,
i que per a aixb cal
fer
una crida
ars ciutadans
informant-los
del programa "Foc verd'de
la Generalitat
i del p1a
especial
de ra Diputació,
i que ar Bages hi ha una ADF en La

'?548
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,
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que hi participen
Manresa,
sant Fruitós
i s
t Joan. Cal dir
que dins
les
ADF hi
ha moltes
tasques
que no són només 1a
d'apagar
foc,
com són les de conductors
de
ehicles
tot
terreny, col.laboradors
dr intendéncia
i dr altres
EI
Sr.
i
Puig
SoIer
manifesta
que e1 seu grup
estb
dr acord amb la proposta
i vot significar
1es especiats
caract,erístiques
draquesta
ADF, güer
al no tenir
boscos,
peró si
potencial
humhr €S va constituir
amb tot
un seguit
d'entitats
relacionades
amb I'ecologia
i lrexcursionisme
que agrupen
un elevat
nombre de voluntar is interessats
en aquest tema, i
que els tres Ajuntaments
representaven
als interessats
que no
estaven
associats
en cap entitat
representada.
Aprofita
tarnbé
per manifestar
que 1a informació
sobre er dret
a rrobjecció
de
consciéncia,
srha donat
a qui ho ha sol.licitat,
per part
de
I I Of icina
d' Informació.
El sr. pujol
i carbonelr
¿tiu que votaran
a favor i pensen
gue és una proposta
bona fer 1a crida
en general,
encara gue
després hi ha molta tasca a fer.
De moment srha comengat per
ra vigirbncia
sobre tot en les hores i dies punta per part de
la Guhrdia Urbana.
sotmesa
unaninitat.
7 .2.

a

votació

1a

proposta

de

IrENM

és

aprovada

per

P R O P O S T A D E L G R U P M U N I C I P A L E N I I { I N T E R E S S A N T I NFOR!4ACIO PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL DEL COST DE DETERII{I NADE S P U B L I C A CI O N S

Es va

11egír

1a proposta

següent:

Nacionarista
de Manresa,
"LtEsquerra
es va comprometre
a
quin era lr import destinat
esbrinar
per rrequip
de govern mupsc-psoE,
nicipal
der
a actuacions
just
realitzades
abans
dr iniciar
la campanya electoral
i gue atesa la seva naturalesa
i opor'tunitat
vbrem considerar
electoralistes,
i vbrem denunc i ar púbf ic ament.
Per
s I informi

proposem que
aixb,
al Consistor i, de:

per

part

del

quin va ser eI cost
total
de les
Itr{ATGESI editades
per 1'Ajuntament
ció,
distribució,
dissenyr...)

govern

municipal,

TMANRESA
postals
(incloent-hi
edi-

quin va
editats
comprés

ser el cost totar
ders fulretons
informatius
per ItAjuntament
de Manresa en eI període
entre els mesos de marg i naig det 1gg7.

quin
va
promoció

ser
de

el
1a

cost
de
ciutat."

1a

campanya

"811

beII

mig',

de

Er sr.
Perramon i carrió
expressa que es demanen res dades i despeses que el govern anterior
va fer en periode
prbcticament
de pre-campanya,
per
doncs
ra
seva oportunitat
i

49705E

podien representar
naturalesa
una utilització
de I'Ajuntament
pera finalitats
electoralistes.
Una part de les activitats
teperb srhaguessin
nien
sentit,
pogut fer en d'artres
ocasions,
i , a l ra r t r e s ,
com les postals,
dif ícilment
sr haurien
f et si no
hagués estat
en pre-campanya electoral.
LrENM ho va denunciar
púnricament
i van adoptar e1 compromís de fer coneixer
púbricament els imports de les despeses en qüest.ió.

les

E1 sr.
xifres.

Balet

i

oller

demana que

es

coneguin

púuricament

EI Sr. Puig i Soler diu que el seu grup estb dracord
en
qub es doni informació
perb aquesta informació,
als ciutadans,
si srha volgut
Ha
¡rer part de CiU, pSC i Ap, s'ha pogut tenir.
de ilir
perb,
gu€ sembla que CiU i
ENM hag in
arribat
a un
acord pel que fa a la inclussió
propostes
dralgunes
al ple,
i
d I artr a banda ers extr anya que per al sr . sancrimens
sig ui rnés
urgent
aquesta proposta
que la petició
de discussió
drun programa, i aixb els porta
a denunciar
actit,uts
no correctes,
com
er fet que IrENI'{ més que oposició
vulgui
iniciar
una oposició
reürospectiva
i actitut
d'excessiva
per fer les
cor.laboració
poc eregants
feines
que ciu no sratreveix
a fer.
També diu que
sembla cada cop rnés clar
que ciq no són 12 reg idors
sino 13,
en principi,
i que és un senyor que té un despatx,
i després
dos més per a nissions
especials.
Denuncia que ciu té lractitut drinstaurar
un apartheid
com ja es va veure en el Cartipbs
i com ja es veurb en Ia Junta d'Aigües,
perb eI que nés li
fa
pensar,
és que malgrat
haver-se ofert
el seu grup diverses
vegades a donar les explicacions
oportunes,
només srhan fet dues
peticions
prod'aquest
tipus.
Recorda que 1a Junta Erectoral
j
vinciar
per que f a a les postars
a es va pronunciar
I{anresa
que no era campanya electoral.
Imatges,
en eI sentit
Anuncia
gue el mes de setembre ex ig ir an 1a presentac ió d I un informe
exhaustiu
de 1a situació
de 1'Ajuntament
a 30 de juny perqub
han tingut
coneixement
de que per part
d'alguns
regidors
der
govern es fan informacions
per sota veu (off
the record)
a diverses
entitats
sobre pressumptes
embolics
económics i casos
g airebé de Jut j at de Guirrdia.
per dir
El Sr. AIcalde
intervé
aI Sr. puig que ha fugit
peI que fa al cost de
del tema i ha fet judicis
d'intencions.
que fins
Ies despeses pot dir
fa poc ha estat
firmant
factui per tant draquestes
res,
darreres
el Sr. puig no en té coneixement.
Pel que fa a les
supléncies
en 1a Junta drAigües
ja que fins
cliu que és de tota coheréncia
ara ho han administrat
eIs integrants
del grup socialista.
EI Sr. Pujol
i Carbonell
que estan ex tr anyats
manifesta
per la psicosi
que srestb
de persecució
creant
eI grup sociaque es facin
lisLa
i els
sap greu
al.lusions
a informacions
etéries
a Ia premsa, perb el mes greu és que no venien al cas
i sembla que no hi hagi temes més importants
que e1 despatx
drun determinat
que I'equip
regidor.
Pot dir
de govern manté
postures
serioses,
respectant
tothom, dient
la veritat
i sense
desprestigiar
ningú.
Seguiran mantenint
la col.Iaboració
i esperen veure I'oposició
p
r
i
n
c
i
pi.
q
u
e
constructiva
sresmenth aI

EI

Sr.

Perramon i

Carr'ió expressa

t\
que crfuen

tue--e¡**<r.

Puig ha intentat
desviar
er tema cap a dr altrfes varoracions,
perqub
gaire
no els
deixa
ben parats.
ENt4 vf denunciar
els
fets
que els organs corresponents
i malgrat
np ers van donar
la ra6, pensen que ra raó morar sí que ra tenefr. En referéncia
a lracusació
drassistents
de ciu ha de dir
quef ra seva postura
és de votar
unes propostes
a favor
i altre"
.nl contra
evidentmentr tant de CiU del PSC, perb els socialistes
han volgut
monopoliEzar
rresquerra,
i
a Ivlanresa hi
ha d'artres
opcions
dresquerra,
com en aquests
moments BNM n,és
una expressió.
Deixen clar
amb 1a seva actuació
que hi ha un espai independent de lrENM. Pel que fa al ple ordinari
i a possibles
pactes
diu que quan van presentar
rresmena demanant una sessió ordiper incloure
nbria
les seves propostes,
€1 grup socialista
va
que er a millor
manifestar
esper ar al setembre,
i va ser areshores,
que van proposar
davant
dr aixb,
Ia
inclussió
de les
propostes
en aquest Ple, malgrat
dues drelles
no s'hi
han incIós.
El Sr.
BaIet
i Oller
despatx
diu que hauria
de
govern
per haver-1o
tingut
mistos.
Sotmesa Ia

proposta

per les
conLestant
aI . lusions
del
fer vergonya
a lr anterior
equip de
quatre
anys dins
dr una caixa
de

a votació

és

aprovada

per

unaninitat.

A continuació
el sr.
sara i Rovira procedeix
a tlegir
les
dades demanades per ENM, dient
que Ia xifra
que surt de la suma dels
dif erents
encárrecs
del
tema "El
Bett
l"lig', és de
3.837.848'-pessetes
i que a més en el capítoI
del pressupost
hi ha també una factur a de 449.856 '-pessetes
sobre presentació
de campanya publicitária
que hi podria
de foment i turisme
tenir
relació.
que surt
La xifra
total
deI tema de Ies postals
és de 3.423.739'-pessetes
distribuides
en
"Manresa-Imatges"
diverses
factures.
Pels drets dr utilitzaci6
de fotografia
corresponen
als
quantitat
Srs.
i Erill
Casas, Viladrich
la
de
132.000'-pessetes
cadascún. A lr irnpremta Esparbé per eilició
de
postals
Ies
i capses 2.343.488r-pessetes
i a la mateixa
imprempta per encapgar Ies postals
297.851 r-ptes.
La distribució
de Ies mateixes
anh a cbrrec
per 345.000r-pesde publi-Bages
setes.
Han vist
tanbé en eI tema eI ',BeIt I'{ig" hi ha dos pressupostos
de
de
Tangram
quats
puja
VaIéncia,
un
dels
i lraltra
3.360.000r477.848r-.
La campanya de foment i turisme de Publi-Bages
pujava
449.856r-pessetes.
En el tema dels
tríptics
i fulletons
hi ha banderoles
de 1a inauguració
del
que puja 92.4441-.
Passeig i eI repartiment
La inauguració
ilel
parc
Parc de puigterrb
i 1a deI
92.444tde lrAguIla
també
92.4441 -.
La irnpressió
dels
per viure-hi
díptics
"Una c iutat
bé" pugen 260.21 1'-pessetes
i falta
trobar-hi
lrencbrrec
del
repartiment.
La distribució
deI
fulletó'A
I{anresa cada dia
fem dissabte"
pujb 34.944 i hi falta
lrencbrrec
d'impressió.
La publicació
de 1rarticle
i més" a 1a revista
"a tot
"Lectures'sobre
temes de 14anresa,50.000r-pessetes.
i Ia factura
dr assessorament
de 'Manresa-Imatgesn
i
Expobages
575.000rpessetes.

497059

Er sr.
Marsar
i Munt.arb diu
que els
números expressats
pel sr. sala són correctes,
ja en un ani¡lisi
entrant
més detalrat.
tes despeses de la campanya "81 Bell
Mig', i les altres
drinformació
es distribueixen
en una partida
que rep er nom de
Foment i Turisme que és la 2sg/B7z i que tenia
una consignació
de 7.000.000
de pessetes.
que quan es parla
Aclareix
de campanya
Mig " no és tota
la
campanya en si,
"BeII
que
donat
aquesta pujaria
entre
20 i 30 ¡nilions
segons hi hagués campanya televisiva
o no i segons ers sectors
de ra ciutat
que hi
podien posar diners
o no. L'Ajuntament
només va fer l,ecbrrec
del disseny
de 1a campanya el cost del quar figura
consignat
a
1a partida
259/872 en els seients
2 i 3 i que són gairebé
quatre
milions.
En lrassentament
no 6 de la mateixa
partida
hi
figura
499.856r-ptes
drun encbrrec
a publi-Bages
que comprbn
er muntatge de lracte
de presentació
de la campanya, lraperitiu
i
1r adequació
de Ia
p€r
saIa,
qual
Ia
cosa
una part
d'aquest
cost
seria
irnputabre
a ra campanya der Bell
I'{ig i
ilaltra
a inversió
estable
de ra Expobages, i er cost draquespensa que és un projecte
tes tres
coses és de 4.337.704
ptes.
de promoció de Manresa i que estb en mans ilel nou equip de goper que fa a',Manresa-rmatvern parar-ro
o tirar-lo
endavant.
a
i
x
í
c
o
m
l
e
s
p
u
b
l
i
c
a
cions
d
i
f
e
r
e
n
t
s
estan carreg ades en
!,es"
ra partid a 259/714 de premsai
informació,
que der total
de 6
nirions
de pessetes consignats,
i sense entrar
en imputacions
analítiques,
va costar
entre
milions
3.500.000
i 4.0o0.000'aprox imad ament.
En er tema de díptics
i distr ibuc ions
s'ha de tenir
en
compte que hi ha distribucions
que no consten en lloc
perqub o
bé es van donar en mb a lrExpobages
o perqué srenviaven
per
carta,
i després un encbrrec
que no srha trobat
d'impressió
ha
pergué formava part druna campanya de la concesssió
estat
del
servei
ile neteja,
de la qual I'Ajuntament
només en va fer
ra
distribució.
Finalment
el furletó
de consum es va distribuir
a ExpoConsum.
En resum es pot
situar
eI
del .',Bell
cost
Mig'r sobre
r
r
M
anresa-Imatges"
ptes.
4.300.000
aproxi¡nadament, eI de
, díptics
i distr ibucions
entre
i 5.000.000
4.500.000
de pessetes.
Ara bé, ra valoració
de si la despesa era o no era adequada és
potíticar
perór
en tot
cas,
els
números són aquests
i estan
ben assentants
en Ies partides
corresponents.
El Sr. Balet
i Olter
que va trobar
només vol dir
desencertada
1a decisió
de fer les postals
i que a més¡ un cop vistes,
que argunes són criticables
troba
i que a més els ha desacreditat.
En aquesL sentit,
si es que es volien
g astar
¿liners amb finaritats
electoralistes,
pensa que hagués estat més
bé suprimir
Irimpost
sobre els balcons,
per exemple.
El Sr. Perramon i Carrió
diu que no es tracta
ara de fer
valoracions
de si 1a despesa ha estat nés o menys erectorarista, doncs eIIs
només volien
saber eIs imports.
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