Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 26
de gener de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 2 amb caràcter
extraordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra.Imma Torra i Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta Cortés
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella i Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs i Flotats
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ABSENTS:

Sr. Pere Oms i Pons
Sr. Carles Anguela i Sant

El Sr. Josep Maria Clotet i Feliu, s´incorpora a la sessió en el coneixement del
punt 1.1.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 14 h i 5 min. de la tarda, i
després de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre
del dia següents:
1.-

ÀREA D´ALCALDIA
1.1

APROVAR ELS CANVIS DE DESTINACIÓ DE
DIVERSOS PRÉSTECS PER INVERSIONS, PER
IMPORT DE 146.691.400 PTA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
"Aquest Ajuntament va formalitzar un préstec amb el "Banco Atlàntico, S.A.”,
un amb “Banca Catalana, S.A.”, un amb"Crèdit Local France-España, S.A.” i
un amb “Banco de Crèdito Local”.
Els esmentats préstecs incloïen el finançament de determinades inversions.
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es pot dur a terme
l'execució de part d'aquestes inversions, i, en canvi, és necessari realitzar
diversos projectes i inversions previstes en el Programa d'Inversions de 1.996.
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció de l'acord següent:
Aprovar els canvis de destí, d'import 146.691.400 pessetes que en els préstecs
formalitzats amb el "Banco Atlàntico, S.A”, Banca Catalana, S.A.”, “Crèdit
Local France-España, S.A.” i “Banco de Crèdito Local”, tenien la finalitat de
finançar diverses inversions, per destinar-los a finançar diversos projectes i
inversions previstes en el Programa d’Inversions de 1.996, tot aixó amb el
següent detall:
INVERSIO FINANÇADA AMB EL PRESTEC DEL "BANCO ATLANTICO, S.A.” D’IMPORT
137.429..436 PESSETES, FORMALITZAT
EL DIA 22-09-92 (CONTRACTE NUM.
2030000279), DEL QUAL PART ES DONA DE BAIXA PER CANVI DE DESTI
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Inversió

¡Error!
Marcador no
definido.Partid
a
Pressupostària
92 453.0.601

Import
finançat
amb el
préstec

Baixa per
canvi de
destí

Adquisició finca Dipòsits Vells per al
Museu de la Tècnica (3a. anualitat) i
interessos préstec Aigües de Manresa,
S.A.

72.608

72.608

TOTAL........

72.608

72.608

Finançament
definitiu

INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRESTEC DE "BANCA CATALANA, S.A."
D'IMPORT 121.885.671 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 07-07-94 (CONTRACTE
NUM.102.000856-10),DEL QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTI

Inversió
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Import
finançat
amb el
préstec

Baixa per
canvi de
destí

Finançament
definitiu

95 451.0.632.94

Projecte rehabilitació “Casino”
Fase III. Inversions de reposició.

50.000.000

38.361.600

11.638.400

95 452.1.622

Cobertura pista polisportiva de La
Balconada.

2.152.333

36.060

2.116.273

95 452.1.625

Instal.lacions Esportives. Mobiliari
i estris.

3.400.000

5.859

3.394.141

95 452.1.632.00

Acondicionament pista polisportiva
Pujolet.

28.999

28.999

95 452.1.632.01

Acondicionament vestidors del
“Xup”.

2.407.000

2.407.000

95 452.1.632.02

Substitució columnes Enllumenat
Congost.

1.523.452

22.852

1.500.600

95 622.2.632

Acondicionament teulada Mercat
Puigmercadal.

6.500.000

57.328

6.442.672

40.919.698

25.092.086

TOTAL........

66.011.784
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INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRESTEC DE "CREDIT LOCAL FRANCE-ESPAÑA,
S.A.” D’IMPORT 125.0000.000 DE PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 16-5-1995
(CONTRACTE NÚM. 1908009505), DEL QUAL PART ES DONA DE BAIXA PER CANVI
DE DESTI
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Inversió

Import
finançat amb
el préstec

Baixa per
canvi de destí

Finançament
definitiu

31.980.551

pressupostària
95 451.0.632

Projecte rehabilitació
“Casino”, Fase III.

49.597.628

17.617.077

TOTAL........

49.597.628

17.617.077

31.980.551

INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRESTEC DEL “BANCO DE CREDITO LOCAL,”
D’IMPORT 125.000.0000 DE PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 30-5-95 (CONTRACTE
NÚM. 390503706), DEL QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTI
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Inversió

Import
finançat amb
el préstec

Baixa per
canvi de
destí

Finançament
definitiu

pressupostària
95 121.0.625

Administració General.Mobiliari i Estris.

1.585.000

1.258.767

326.233

95 121.0.626

Administració General.Equips per a processo
d’informació.

7.705.000

21.338

7.683.662

95 121.1.632

Obres Remodelació Casa
Consistorial.

3.500.000

3.500.000

95 222.4.623

Control de Trànsit.Maquinària, instal.lació i
utillatge.

3.000.000

139.881

95 422.8.632

Adequació Teatre
Conservatori.

4.500.000

4.500.000

95 432.1.622

Magatzem Manteniment.Obres Adequació.

12.230.000

12.230.000

95 432.1.624

Estructura General
d’Urbanisme.- Material de
Transport.

2.700.000

323.774
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2.860.119

2.376.226
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Inversió

Import
finançat amb
el préstec

Baixa per
canvi de
destí

Finançament
definitiu

pressupostària
95 432.1.626

Estructura General
d’Urbanisme.- Equips per a
processos d’informació.

2.200.000

564

2.199.436

95 432.2.623

Enllumenat públic.Maquinària, instal.lació i
utillatge.

3.000.000

81.313

2.918.687

95 443.0.632

Cementiri i serveis funeraris.

3.000.000

3.000.000

95 451.4.632

Obres rehabilitació edifici
Escorxador Vell.

4.000.000

4.000.000

95 453.0.632

Rehabilitació Museu
Comarcal.

5.000.000

5.000.000

95 511.0.601.00

Urbanització C/Carrasco i
Formiguera.Tram 2.

7.500.000

7.500.000

95 511.0.601.01

Urbanització sector C/ del
Sol.

2.500.000

2.500.000

95 511.0.601.02

Urbanització sector Comtessa
Ermessenda.

2.500.000

2.500.000

95 511.0.601.04

Urbanització C/ Canigó.

1.500.000

1.500.000

95 611.0.626

Administració financera.Equips per a processos
d’informació.

1.500.000

26.380

95 721.0.601.10

Realització Plans Foment
Economia.

40.000.000

40.000.000

107.920.000

88.082.017

TOTAL........

1.473.620

19.837.983

INVERSIONS FINANÇADES AMB ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER CANVI DE
DESTI
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Inversió
Import Inversió

Pressupostaria
96 121.0.626

Administració
General.- Equips per a
processos
d’informació.I.:
7.480.000

Augment i
alta per
canvi de
desti
5.511.350

Finançament de l´augment per canvi de
destí

Préstec “Banca
Catalana, S.A.”, de
121.885.671 de
pessetes.........
Préstec “Crédit Local
France-España, S.A.”,
de 125.000.000 de
pessetes.............
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2.407.000

3.100.000
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Inversió
Import Inversió

Pressupostaria

Augment i
alta per
canvi de
desti

Finançament de l´augment per canvi de
destí

Préstec “Banco de
Crédito Local, .”, de
125.000.000 de
pessetes.........
96 121.1.632

96 222.4.623

Obra remodelació
Casa Consitorial. I.:
7.500.000

7.500.000

Control de Trànsit.Maquinària,
Instal.lacions i
utillatge. I.:3.000.000

2.000.000

Préstec “Banco de
Crèdito Local” de
125.000.000 de
pessetes.............
Préstec “Banco
Atlàntico, S.A.” de
137.429.436 de
pessetes.........
Préstec “Banca
Catalana, S.A.” de
121.885.671 de
pessetes........

4.350
5.511.350

7.500.000

72.608

1.927.392
2.000.000

96 322.0.629

96 432.1.626

Plans Ocupacionals
1.996. I.: 107.000.000

Estructura General
d’Urbanisme.-Equips
per a processos
d’informació.

10.000.000

2.000.000

Préstec “Banca
Catalana, S.A.” de
121.885.671 de
pessetes.........
Préstec “Banca
Catalana, S.A.” de
121.885.671 de
pessetes.

I.: 2.000.000
96 432.3.625

96 441.0.632.04

96 443.0.632

Parcs i Jardins.Mobiliari i Estris.I.:
2.670.000

Clavegueram
Prolongació C/
Collbaix.I.: 6.800.000

Cementiris i Serveis
funeraris.- Inversió
de reposició. I.:
21.200.000

2.670.000

6.800.000

21.200.000

Préstec Banca
Catalana, S.A., de
121.885.671 de
pessetes.......

Préstec Banca
Catalana, S.A., de
121.885.671 de
pessetes......

10.000.000

2.000.000

2.670.000

6.800.000

Préstec “Banco de
Crédito Local, .”, de
125.000.000
pessetes.............
21.200.000

96 452.1.632.01

Tanca Camp de futbol
barriada “El Xup”.I.:
2 407 000

2.407.000

Préstec “Banco de
Crédito Local, .” de
125 000 000
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Inversió
Import Inversió

Pressupostaria

Augment i
alta per
canvi de
desti

2.407.000

Finançament de l´augment per canvi de
destí

125.000.000
pessetes.............
2.407.000

96 452.1.632.02
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pressupostària
96 511.0.601.07

Obres condicionament
camp futol
Puigberenguer. I.:
2.203.050.

Inversió
import inversió

Honoraris redacció
projectes.

2.203.050

Préstec Banca
Catalana, S.A., de
121.885.671 de
pessetes.........

Augment i
alta per canvi
de destí

15.000.000

I.: 15.000.000

2.203.050

Finançament de l´augment per canvi de
destí

Préstec Banca
Catalana, S.A., de
121.885.671 de
pessetes.........
Préstec “Crédit Local
France-España, S.A.”
de 125.000.000 de
pessetes.............

12.912.256

2.087.744
15.000.000
96 622.2.632

Mur de contenció
Mercat de
Puigmercadal.
I.: 3.100.000

3.100.000

Préstec “Banco de
Crédito Local,”de
125.000.000 de
pessetes.............
3.100.000

96 721.0.601

Realització Plans
Foment Economia.
I.: 132.600.000

66.300.000

Préstec “Banco de
Crédito Local,
S.A.”, de
125.000.000 de
pessetes.............
Préstec “Crédit Local
France-España,
S.A.”, de
125.000.000 de
pessetes.............

TOTAL..............

53.870.667

12.429.333
66.300.000

146.691.400

El Sr. Teixeiro i Macipe explica que, en la presentació del pressupost de
1996, comentava que els 904,8 milions previstos d´inversions i
transferències de capital, estaven parcialment finançats per 436,3 milions
instrumentats per operacions de crèdit. També deien que no era necessari
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sol.licitar aquesta financiació de 436,3 milions, donat que, tècnicament, del
pressupost de l´any 1995, s´alliberaria un muntant per diversos conceptes
que es destinarien a inversions de l´any 1996. Amb aquest dictamen es
pretén formalitzar el canvi de destinació de la financiació procedent de
l´any 1995. Concretament del Banc Atlàntic, formalitzat el 22 de setembre
de 1992, de 137,4 milions se n´alliberen 72.608,-ptes.; de Banca Catalana,
formalitzat el 7 de juliol de 1994, de 121,9 milions, se n´alliberen
40.919.698,-ptes. Del Banc de Crèdit Local de França-Espanya, que es va
formalitzar el 16 de maig de 1995, de 125 milions, se n´alliberen
17.617.077,-ptes. I del Banc de Crèdit Local, formalitzat el 30 de maig de
1995, de 125 milions, se n´alliberen 88.082.017,-ptes. Total: 146.691.400,ptes. Aquests 146,7 milions procedents de la financiació esmentada, es
reutilitzaran per finançar diversos projectes inclosos en el Pla d´Inversions
de 1996, el detall del qual és el següent: Administració General-Equips per
a processos d´informació, 5,5 milions; Obra de remodelació Casa
Consistorial, 7,5 milions; Control de trànsit, 2 milions; Plans ocupacionals,
10 milions; Urbanisme-Equips per a processos d´informació, 2 milions;
Parc i Jardins, 2,7 milions; Clavegueram de la prolongació del carrer
Collbaix, 6,8 milions; Cementiri, 21,2 milions; la tanca del camp de futbol
del Xup, 2,4 milions; Obres d´acondicionament del camp de futbol del
Puigberenguer, 2,2 milions; redacció de projectes, 15 milions; el mur de
contenció del mercat de Puigmercadal, 3,1 milions; i la realització dels
plans del foment de l´economia, 66,3 milions.
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup s´abstindrà en la
votació del dictamen perquè considera que aquesta és una qüestió de
l´Equip de Govern, no volen "posar pals a les rodes", però tampoc ser
responsables d´aquesta situació. Li sembla bé els canvis de destinació, però
observa que es donen de baixa quantitats destinades a finançar obres que
consideren interessants, o importants, i, en canvi, s´augmenten partides
destinades a qüestions que es podrien estalviar com ara part dels processos
informàtics. Fa un crit de reflexió respecte a com es gasten els diners i en
quines coses poden fer contribuir més a la ciutat, si, per una banda es
redueixen despeses per les obres o aquelles coses que puguin donar
moviment, i, per una altra banda, es gasten en altres no massa productives,
i, a més a més, s´augmenta la plantilla, li sembla que s´hauria de fer l´esforç
d´ajustar-se una mica.
El Sr. Iglesias i Sala diu que el seu grup s´abstindrà en la votació del
dictamen, amb coherència al posicionament global del pressupost, entenen
que és una decisió del govern de prioritzar inversions dins de les previstes
en el pressupost del 1996, i aprofitar un finançament contractat que tenia
uns altres destins. Li sembla absurd que es donin de baixa 4 milions de
finançament del capítol 6 d´inversions i que, d´aquí a dos mesos, s´hagi de
demanar un crèdit pel mateix finançament que hi havia. L´Equip de Govern
té el dret de prioritzar dins del capítol 6, les inversions amb finançament
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que vol fer, en el primer o segon semestre, i, el seu grup, no té res a dir en
aquest sentit. El Sr. Iglesias acaba la seva intervenció manifestant que les
aclaracions del Regidor d´Hisenda, prèvies a la sessió del Ple, li estalvien
una pregunta.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, i 2 GMIC-A-EV) i 10 abstencions (7 GMCIU, i 3 GMPP).
2.-

ÀREA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ
2.1

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ FORMULADA
CONTRA
EL
PRESSUPOST
GENERAL
DE
L´AJUNTAMENT PER A 1996 I APROVAR-LO
DEFINITIVAMENT.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Vista la reclamació presentada per Victor Feliu i Ferrer en representació
de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, al Pressupost
General d’aquest Ajuntament per 1996, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació, en sessió del dia 21 de desembre de 1995.
Vist l’informe emès pel Sr. Tresorer Cap dels Serveis Financers i del
Sr.Interventor, d’aquest Ajuntament.
Atès que l’article 151.2 de la Llei 39/88, 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 encabirse la formulada per l’entitat reclamant, que postula la reconsideració d’un
posicionament polític i la conseqüent ampliació de plantilla de la Policia
Local per a 1996.
Atès que les consideracions jurídiques anteriors no obsten a que les
manifestacions de l’entitat reclamant puguin estudiar-se i considerar-se en
la futura actuació municipal.
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 reclamació formulada per Victor Feliu i Ferrer, en
representació de la Federació d’Associació de Veïns de Manresa, contra el
Pressupost General de l’Ajuntament per a 1996, atès que no està amparada
en cap dels motius taxats per l’article 151.2 de la Llei 39/88 de 28 de
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desembre, reguladora de les Hisendes Locals

.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General d’aquest
Ajuntament, per a 1996, segons fou aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació el dia 21 de desembre de 1995."
El Sr. Teixeiro i Macipe explica que, amb independència de diverses
consideracions subjectives, la Federació d´Associacions de Veïns de
Manresa, va presentar el 15 de gener de 1996, un document com a
al.legació al projectes de pressupost per a l´any 1996, que va ser aprovat
inicialment el passat 21 de desembre de 1995. Sense entrar en el contingut
de cada paràgraf, que hauria de ser el suport argumental de l´al.legació, per
la subjectivitat que ja ha comentat, i, anant al fons del tema, la Federació
d´AA.VV. demana que, el pressupost de 1996, contempli l´ampliació de la
plantilla de la Policia Local per a l´any 1996 i que siguin efectuades les
corresponents modificacions en el pressupost. La Llei d´Hisendes Locals
39/88 de 28 de desembre, en el seu article 151.2 estableix que únicament
podran formular-se reclamacions contra el pressupost en tres supòsits:
Primer, quan l´elaboració i aprovació no hagin seguit els tràmits establerts a
la Llei esmentada, i és òbvi que l´al.legació no encaixa en aquest supòsit.
Segon, per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions
exigibles a l´entitat local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol
legítim. Malgrat que la lectura del supòsit és perfectament clara, d´una
manera col.loquial, podriem dir que seria el supòsit que, sabent que el
contracte per la recollida d´escombraries ascendeix a "x" milions, no es
consignessin els mateixos al pressupost. També és obvi que, en aquest cas,
no encaixa l´al.legació. Tercer, per ser de manifesta insuficiència els
ingressos, en relació a les despeses pressupostades, o bé d´aquests respecte
a les necessitats per a les quals estan previstos. La interpretació, en aquest
cas, també és clara. Els ingressos del pressupost del 1996, no són
manifestament insuficients com és econòmicament evident i, fins i tot, com
a corol.lari, es podria afegir que les expectatives, en certs ingressos, són
satisfactòries, fonamentalment en l´aportació de l´Estat als ingressos
municipals, donat que, per prudència i responsabilitat, es va estimar un
percentatge i, l´expectativa és que, aquest serà més alt. I també l´anul.lació
de la retenció del 25 % en els interessos que, pel principi d´igualtat davant
de la Llei, també pot representar un ingrés addicional petit però benvingut.
Aquestes perspectives d´ingressos poden compensar certes fallides d´altres
ingressos. La segona part d´aquest supòsit, es refereix, per exemple, a que
en material d´oficina hi hagués una consignació de cinc mil pessetes,
quantitat manifestament insuficient per a l´operativa lògica d´un
ajuntament. Tampoc encaixa l´al.legació en aquest supòsit. Per resumir,
diria que, des d´un punt de vista jurídic i tècnic, l´al.legació no té cap suport
legal. Es podria fer una tercera lectura, que el propi document posa de
manifest i que seria la lectura política. Políticament, en el tema de la Policia
Local, l´Equip de Govern de l´ajuntament, s´ha manifestat ja en diverses
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ocasions. Amb independència que les regidories corresponents comentin o
ampliïn algun altre comentari en aquest plantejament polític, aquest passa
per una prèvia optimització i racionalització del servei. En conseqüència, es
proposa, des d´aquesta regidoria, la desestimació d´aquest document,
presentat com a al.legació per la federació d´AA.VV., i sigui aprovat, per
tant, el Pressupost General de l´ajuntament de Manresa per a l´any 1996.
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup, pel que fa al
context de l´al.legació presentada per la Federació d´AA.VV., ha de
concretar que, bàsicament, considera que, fins que la reestructuració de la
Policia Local no es dugui a terme en tot el seu context i amb tota la
remodelació que comporta l´aplicació de la Policia Comunitària, no sabran
exactament si caldran 4, 10 o 1 agent. Per això, el seu grup considera que
pot ser precipitada la consignació al pressupost per la demanda de quatre
membres més de la Policia Local perquè tampoc es pot saber si, d´aquesta
manera es cobriria les expectatives reals i totes les característiques que
aquesta Policia Comunitària ha de dur a terme a Manresa. El seu grup, per
tant, no votarà en contra del dictamen, perquè no volen treure la raó a la
Federació d´AA.VV., però tampoc poden votar a favor de la desestimació
de l´al.legació perquè, en aquest moment, ens trobem en una situació
d´"impàs", i, fins que la prova experimental que s´està duent a terme durant
aquests dies, no deixi veure els seus resultats, i per això cal un període de
mig any, com a mínim, no es poden pronunciar sobre aquest aspecte.
El Sr. Iglesias i Sala diu que el seu grup ja va expressar la seva posició en
el debat del pressupost, presentant una esmena en relació a la creació d´unes
places com a destí final i es va fer, fins i tot, l´exposició del temps de
formació que era necessari per a la implantació del guàrdia de barri que,
d´altra banda, era un compromís electoral de la majoria dels grups polítics
presents en aquest Consistori. En coherència amb aquest posicionament, i
entrant en el debat polític, i no en l´administratiu, tècnic, jurídic, que no ve
a qüestió en el contingut literal del dictamen sobre la no acceptació d´un
recurs perquè la Llei no contempla aquest supòsits, no s´amaga el debat
polític de fons, i un cert incompliment programàtic que els sembla que han
de ressaltar com van fer en el tema del pressupost. El seu grup diferenciaria,
en aquest dictamen, els dos apartats. El punt primer és desestimar el recurs,
des d´un punt de vista administratiu, i econòmic jurídic de les
administracions locals, no es podria votar en contra del dictamen per
respecte a la legislació vigent, però, des de la base política dels mateixos
criteris que van expressar en el debat dels pressupostos, haurien de votar en
contra del primer apartat i, per això, demanarien que es votés de forma
separada els dos apartats dels dictamen.
En relació a la petició del Sr. Iglesias, referent a la possibilitat de votar
separadament els dos punts del dictamen, el Secretari, a petició de la
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Presidència, explica que els dos apartats tenen interdependència. Si
s´estimés l´al.legació, no es podria aprovar definitivament el pressupost tal i
com es va aprovar inicialment. Per tant, és més correcte votar en conjunt el
dictamen.
El Sr. Iglesias i Sala diu que, amb el mateix criteri que en l´aprovació del
pressupost, el seu grup s´abstindrà en la votació.

L´Alcalde diu que, quedant clara la voluntat expressada en la intervenció
del GMCIU, sotmet el dictamen a votació.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, i 2 GMIC-A-EV) i 10 abstencions (7 GMCIU, i 3 GMPP).
2.2.1 REGULACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL AL SERVEI D´AQUEST AJUNTAMENT
PER A L´EXERCICI DE 1996.
Vist el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" La regulació de les retribucions del personal de l'Ajuntament pel 1996, és
necessària per a la seva aplicació a partir de l´1 de gener d'enguany.
Per tot aixó, la Comissió d´Hisenda, té l'honor de proposar al Ple de la
Corporació , l´adopció dels acords següents:
PRIMER.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari d'aquest
Ajuntament, tindran a partir de l'1 de gener de 1996, un augment del 3,50%,
segons disposa l'article 4.Dos del Reial Decret-LLei 12/1995, de 28 de
desembre, sobre mesures urgents en màteria pressupostària, tributària i
financera i, en consequència, la seva quantia serà la fixada a l'Annex I de la
Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, de 29 de desembre de 1995.
SEGON.- De conformitat amb el criteri establert a l'acord tercer dels
relatius a retribucions del personal funcionari d'aquest Ajuntament, adoptat
en sessió del Ple de la Corporació del dia 29 d'abril de 1981, el triennis
acreditats pel personal funcionari amb anterioritat al 1r. de juliol de 1973,
es computaran conforme al grup que actualment correspongui al coeficinent
llavors assignat al funcionari. Pels acreditats amb posterioritat, s'estarà al
que disposa l'article 155 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel que s'aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, i es percebrà, per tant, en la quantia corresponent
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al Cos, Escala o Plaça en la que van prestar els serveis que van originar
cadascun d´ells.
TERCER.- Ú.- La percepció del Complement de Destinació pels
funcionaris d'aquest Ajuntament es realitzarà en base als nivells que pel
diferents llocs de treball es fixen en el catàleg de llocs de treball que
s'inclou com Annex núm. 1.

Dos.- Amb efectes de l'1 de gener de 1996,les quanties del complement de
destinació tindran un augment del 3,5% en cumpliment del que disposa
l'article 4.Dos del Reial Decret-LLei 12/1995, de 28 de desembre abans
esmentat, en conseqüència, seran les fixades a l'Annex II, de la Resolució
de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, de 29 de desembre de 1995.
Tres.- Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d'acord
amb el que es disposa en els dos apartats anteriors, els funcionaris nomenats
legalment per a la corresponent plaça o adscrits als diferents llocs de treball,
a que fa referència l'apartat U. anterior.
Quart.- Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d'aplicació del
Complement Específic que s'inclou com Annex núm.1 al present Dictamen,
així com les quanties que per cadascun dels llocs detallats es fixen en el
propi catàleg, que s´aplicaran amb efectes del 1r. de gener de 1996. La
quantia que figura com a complement específic assignat, és la que resulta
essencialment, d'aplicar a la puntuació atribuïda al lloc de treball, el valor
del punt que es fixa en el propi Annex núm. 1, ateses que han estat en la
determinació de la susdita puntuació ,les cirmunstàncies previstes en l´art.
4t. 1 del R.D. 861/1986, de 25 d'abril, amb aplicació de les normes
contingudes a l'Annex número 5 al present dictamen. La puntuació
atribuïda en els corresponents llocs, per "Dedicació" i "Incomptabilitat" i,
per tant, la quantia del complement específic conseqüència de la mateixa,
estarà condicionda al compliment de les condicions adients que es fixin per
l'Alcadia. L'incompliment de tals condicions, determinarà la suspensió
inmediata en la percepció de la part corresponent de complement específic.
Tanmateix, en alguns supòsits s'inclou una quantia en qualitat de dret
personal, en concepte de diferència entre el complement específic a que
tenia dret el funcionari que ocupa el respectiu lloc de treball i el que li
correspondrà per l'aplicació del sistema de puntuació i quantia del punt que
amb criteris de racionalització s'introdueix en el nou catalèg. En
conseqüència aquest dret personal deixarà de percebres i restarà suprimit
del catàleg en deixar de desenvolupar el respectiu lloc de treball el seu
actual titular. La quantia per complement específic que correspongui, la
percebran els respectius funionaris per dotzaves parts, llevat la quantitat de
96.842 pessetes que es percebrà per meitat en els mesos de juny i desembre,
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reduïda en el seu cas , en la part proporcional del temps computable de
servei durant el corresponent semestre natural. Quan la quantia del
complement específic fixat a un lloc de treball sigui inferior a 96.842
pessetes, percebrà a l'any 1996, dita quantitat de 96.842 pessetes per meitat
en els mesos de juny i desembre, sense perjudici en el seu cas, del
prorrateig per temps computable de servei a que fa referència el paràgraf
anterior.
QUART.- Aprovar els criteris d'assignació d'incentiu de productivitat al
personal del programa o àrees que figuren en l'Annex núm. 2 del present
Dictamen, d'aplicació a partir de 1r. de gener de 1996, i sense perjudici,
d´ulterior aprovació d'altres programes durant l'any 1996. D'acord amb el
que preveu l'article 5è. 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril,
l'assignació individual del complement de productivitat correspondrà a
l'Alcaldia, que ho farà, a proposta del responsable administratiu de l'àrea o
programa corresponent, amb estricta aplicació dels criteris a que fa refència
el paràgraf anterior.
CINQUÈ.- Correspon a l' Alcaldia, la distribució de Gratificacions per
Serveis Especials i Extraordinaris, dintre del límit de la quantitat global que
per aquesta finalitat figura en el Pressupost pel 1996, a proposta del Cap de
Serveis o Servei corresponent o, a iniciativa de la pròpia Alcaldia, que
ambdos casos podrà sol.licitar el previ informe de la Comissió
d'Organització i Funcionament.
SISÈ.- Les prestacions familiars per fill a càrrec, es regiran pel que disposa
la LLei 26/1990, de 20 de desembre, de conformitat amb el que estableix la
Disposició Adicional novena de la Llei 31/1991 de 30 de desembre i article
157 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril.
SETÈ.- El personal nomenat per desenvolupar interinament places de la
plantilla municipal de funcionaris, percebran el 100 per 100 de les
retribucions bàsiques, exclosos triennis corresponents al grup que ocupin
vacant i el 100 per 100 de les retribucions complementàries que
corresponguin al lloc de treball que desenvolupin.
VUITÈ.- Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtud de
nomanament ocupin amb caràcter accidental, habilitat o comissió de servei,
llocs de treball encara que no correspongui al seu Cos, Grup o Classe,
percebran per analogia les retribucions que corresponguin al lloc de treball
ocupat. Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei o altres
diferents de la vacant, de funcionaris d'Habilitació Nacional o Caps de
Servei, per periodes de més de 10 dies i en virtud de nomanament o
habilitació donaran dret al qui ocupi el lloc de treball respectiu, a percebre
la diferència entre les retribucions complementàries fixes i periòdiques del
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lloc de treball substituit i les del que correspongui al funcionari substitut.
NOVÈ.- La quantia de les indemnitzacions per raó del servei, serà la fixada
pels acords Primer i Segons i Annex de la Resolució de 22 de març de
1993, de les Subsecretaries d'Economia i Hisenda i per les Administración
Públiques. La classificació del personal en els diferents grups previstos en
l'esmentada disposició, serà la que figura en l'Annex núm. 3 . Tanmateix,
s'aplicaran les quantitats que puguin fixar-se legalment per la revisió de les
actualment vigents, d'acord amb el què es disposa a la Disposició Final
Quarta del Reial Decret 236/1988 de 4 de març.
DEZÈ.- Les retribucions mensuals del personal laboral i eventual seran a
partir de l'1 de gener de 1996, les que pels diferents conceptes es detallen a
l'Annex núm. 4 d'aquest dictamen, amb dret a dues pagues extres els mesos
de juny i desembre respectivament, de l'import d'una mensualitat més
triennis, en el seu cas, a cadascun d'ells en la proporció que en el seu cas
correspongui. L'import dels triennis serà igual al que perceb el personal
funcionari de categoria equivalent.
ONZÈ.- La percepció del plus de nocturnitat del personal de l'estació de
Bús establert per acord del Ple de la Corporació de 18 de juny de 1990, es
regirà durant l'any 1996, per les normes contingudes el susdit acord. El
preu/hora restarà fixat en 147 pessetes.
DOTZÈ.- En aplicació del que es preveu al article 12 de l'acord sobre
condicions econòmiques socials i de treball dels funcionaris de
l'Ajuntament de Manresa, i en l'article 11 del Conveni col.lectiu de treball
del personal laboral de l'Ajuntament de Manresa, ambdós aprovats pel Ple
de la Corporació de 26 d'octubre de 1995, i atenent així mateix el previst al
Capitol III de l'Acord FEMP- Sindicats, sobre condicions de treball a la
funció pública local publicat al B.O.E. de 30 de juny de 1995, en
cumpliment de la Resolució de la Secretaria d'Estat per a l'Administració
Pública de 8 de juny de 1995, es reconeixen al personal funcionari i laboral
d'aquest Ajuntament les quantitats que per cadascun d'ells figuren als
Annexos números 6 i 7 d'aquest dictàmen."
El Sr. Canongia i Gerona explica que el dictamen és l´adequació del
catàleg de llocs de treball d´aquest ajuntament per a l´any 1996, dels acords
i el conveni signats amb els representants dels treballadors de la casa, per
l´increment salarial d´aquest any. En primer lloc, vol agraïr als serveis
financers l´esforç que han fet per aconseguir poder portar, en el dia d´avui,
un tema tant complexe com aquest, donat que el diferencial d´inflació de
l´any 1995 respecte als augments previstos a la legislació va ser sabut el dia
16, i serà possible que el dia 1, els treballadors de l´ajuntament ja puguin
cobrar el sou de l´any regularitzat. Això ha suposat un esforç molt
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important de treball. Fa dos mesos, el Ple va aprovar el conveni signat uns
mesos abans, el qual comprometia a l´ajuntament a incrementar el sou dels
funcionaris i demés treballadors, en tres punts i mig, més el decalatge
d´inflació que hi hagués de l´any anterior. Aquest ha estat de 0,8 i s´ha
aplicat el producte matemàtic. Això no és senzill sinó molt laboriós
tècnicament. A més a més d´això, el catàleg conté un parell de variacions
molt concretes que són les següents: la cap de negociat d´esports ha
demanat la baixa per maternitat, (cosa que han de celebrar), i això fa que el
seu company, el cap de grup d´esports, hagi de tenir més dedicació. Fins al
dia d´avui era de deu hores, i ara s´ha hagut d´ampliar a 18 hores. L´altre
cas fa referència al cap de grup de Festes que té un problema de dedicació
perquè el món associatiu treballa en les seves hores de lleure que no solen
coincidir amb les hores laborals de l´ajuntament, i, per tant, la persona que
està en relació amb els diferents moviments associatius que organitzen les
festes, realitzava, fins ara, moltes hores fora del seu horari normal de
treball. L´ajuntament s´ha vist obligat doncs a augmentar el complement
d´especial dedicació, per poder atendre totes les necessitats del Servei. A
part d´això hi ha algunes modificacions en quan als treballadors laborals,
molt concretes, referents als peons vigilants de les instal.lacions esportives,
que estan molt utilitzades, i això fa que els seus horaris de tancament arribi
fins a altes hores de la matinada en alguns casos puntuals, i normalment fins
a molt avançada la nit. L´horari normal de treball d´aquests vigilants, ja no
era de vuit hores, sinó 9, 10 u 11 hores. I, com que l´ajuntament té la
política de restringir al màxim la realització d´hores extraordinàries dels
treballadors laborals, (en els funcionaris aquest concepte no existeix), s´ha
cregut convenient aplicar a aquest treballadors un plus de dedicació com el
que s´aplica als funcionaris, per tal de poder cobrir adequadament les
necessitats del servei. Aquest catàleg és provisional donat que l´Equip de
Govern està elaborant un nou organigrama, que esperen poder portar al Ple
amb la màxima brevetat possible, i que provocarà unes modificacions de
plantilla i de catàleg que reflectiran els canvis dels propi organigrama. No
és, per tant, un catàleg per tot l´any 1996, sinó per un període transitori fins
que el nou estigui enllestit.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que la postura del seu grup serà d´abstenció en
aquest dictamen no perquè no estiguin d´acord amb l´augment de sou
proposat, donat que és una qüestió pactada i que contempla la negociació
col.lectiva, sinó perquè té unes conseqüències, amb les què no estan d´acord
com ara les normes per incentivitat i algunes de les qüestions que ha apuntat
el Sr. Canongia. No vol entrar en la discusió punt per punt de totes les coses
en les què no hi estan d´acord, perquè necessitaria molta estona, però li
sembla que la despesa en aquest capítol s´hauria de reconduir. Moltes
vegades, s´opta pel recurs fàcil d´augmentar més hores o més retribucions, i
l´únic que s´aconsegueix, és incrementar la despesa. L´exemple del cap de
Festes s´hauria pogut arreglar d´una altra manera i no només augmentant les
retribucions. Comparteix, d´altra banda, l´agraïment que ha manifestat el Sr.

¡Error!Marcador no definido.

Canongia al departament financer, però li sembla la justa correspondència
amb la despesa dels mitjans informàtics que es durà a terme en aquest
ajuntament. Espera que aquesta gran despesa permeti tenir enllestides
aquestes qüestions, no al dia sinó al minut o a l´hora següent. També prega
al Sr. Canongia que, quan s´elabori el catàleg definitiu, es faci menció dels
càrrecs que comporten alguna compatibilitat i els que no en comporten, per
tal de tenir coneixement de totes les circumstàncies que envolten els llocs
de treball d´aquest ajuntament. El Partit Popular recomana prudència i un
major rigor amb el control d´aquest capítol.

El Sr. Iglesias i Sala diu que el seu grup també s´abstindrà en coherència
amb temes pressupostaris, i demana al Sr. Canongia, com a responsable
d´aquesta àrea, que faciliti informació més exhaustiva, en el seu moment,
respecte al nou catàleg que pensa fer l´Equip de Govern, donat que es tracta
de temes molt delicats. Felicita a l´Equip de Govern i al personal dels
serveis financers per la rapidesa en què s´ha aplicat l´augment de sou. És un
esforç que cal valorar i resaltar. Pensa que hi ha una aplicació correcta
globalment de les previsions del Conveni. L´informe del Comitè de
Personal, avuí ja és al Ple. I, només quedarien pendents alguns dubtes que
expressava el seu portaveu en el Ple, respecte al decalatge del 3 %
aproximadament, que ells pensaven que hi hauria d´haver un increment
amb la mateixa plantilla del 1995 en relació al 1996, al voltant del 5 % que
seria l´acumulació del 0,8 més 3,5 més alguns temes del Conveni de la
Policia Local, i, en realitat, l´increment del capítol 1 és de 8,12, llavors els 3
punts que són els 48 o 50 milions de pessetes d´increment real no previstos
en el Conveni ja es van matisant en el catàleg, cosa respecta a la qual el seu
grup tenia dubtes el dia en què es va aprovar el Pressupost. Prega poder
participar en la discusió, a través de la Comissió, del seguiment dels criteris
d´aplicació de les puntuacions.
El Sr. Canongia i Gerona contesta que pot garantir que, l´Equip de
Govern, fa molts esforços en la contenció de la despesa, però si hi ha una
persona que té una jornada laboral de 37,5 hores, i així ho marca la Llei,
difícilment pot atendre a les 10 o 12 hores de la nit a aquells que es
reuneixen a aquestes hores perquè durant el dia treballen, i, per tant, només
poden fer-ho en aquests horaris. Els polítics ja ho fan perquè és la seva
obligació. Aquest mateix treballador és el qui gestiona, davant d´altres
administracions, subvencions, ajuts, etc. Per tot això és lògic i de sentit
comú que se li complementi el sou, ja que la disfunció horària s´ha
convertit en una cosa habitual. En relació a les instal.lacions esportives, hi
ha dues solucions: una d´elles, és marcar un horari determinat, i, després,
tancar-les. Però pensa que, si hi són, és per rendibilitzar-les socialment, i,
per tant, és bo que estiguin obertes el màxim d´hores possible si han de ser
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utilitzades. L´Equip de Govern no vol posar impediments a la societat per
utilitzar-les. El fet de tenir-les obertes unes hores més, suposa un cost
econòmic, però val la pena perquè el resultat social és molt més elevat que
el cost econòmic. En relació al rendiment de la informàtica al què feia
referència el Sr. Arderiu, ha de dir que no és senzill calcular els sous,
perquè, malgrat el programa informàtic, després s´han de repassar un per
un, hi ha molts treballadors, molts conceptes, i això complica moltíssim la
gestió informàtica. Pocs ajuntaments seran capaços de dur aquest tema al
Ple deu dies després de conèixer el decalatge de la inflació. L´Estat tanca la
inflació al mes d´octubre per poder-ho aplicar al gener. Una de les qüestions
que negociaran amb el Comitè de Personal és la de poder traslladar el
decalatge de la inflació d´octubre a octubre per tenir dos mesos per
traballar.
El Sr. Arderiu i Freixa es dirigeix al Sr. Canongia, dient-li que té la
particularitat de prendre´s els seus comentaris per la part que crema. Ell,
simplement, ha fet unes recomanacions, i consideracions generals, donat
que no té la intenció d´allargar la sessió del Ple, i més tenint en compte que,
segurament, molts dels presents no deuen haver dinat. De la resposta del Sr.
Canongia, es desprèn que ells dos tenen models diferents de gestió. El cas
del cap de Festes és anecdòtic dins del catàleg. Amb les diverses reformes
legislatives, es pot arreglar de diferents maneres, i l´Equip de Govern ha
escollit la més cara, igual que en el cas de les instal.lacions esportives i
altres casos. El seu grup insisteix en què s´abstindran perquè no volen votar
negativament a un instrument de gestió que és de l´Equip de Govern, però
preguen que es vagi en compte perquè l´ajuntament és la primera empresa
manresana en nombre de personal i s´està incrementant aquesta despesa
amb uns conceptes, que, sense perjudicar al treballador es podrien
solucionar d´una altra manera per tal d´estalviar. Aquest és el model de
gestió del seu grup. Demana que per a l´aprovació del proper catàleg se´ls
faciliti relació de les incompatibilitats.
El Sr. Canongia i Gerona contesta que ha de reconèixer humilment que no
sap una altra manera de fer-ho, que no sap quina és la fòrmula més barata
que el Sr. Arderiu ha insinuat, i demana que l´exposi.
El Sr. Arderiu i Freixa respòn que el dia que vulgui el Sr. Canongia li
explicarà la fòrmula. Que no ha dit barata sinó competitiva.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, i 2 GMIC-A-EV) i 10 abstencions (7 GMCIU, i 3 GMPP).
I havent-se tractat ja tots els assumptes de l´ordre del dia, el Sr. President
aixeca la sessió, quan són les 14 h. i 45 min., de tot el qual, com a Secretari,
ho certifico, i queda estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat
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núm. ...... i correlativament fins el ......
EL SECRETARI

L´ALCALDE
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