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ACTA DE LA

SESSIO PLENARIA DEL DIA 15 DIABRIL
AII{B CARACTER EXTRAORDINARIA

Alcalde-President

II.In.

Sr.

Tinents
En
En
En
En
En
Nr
Nr
En

Prat.

Ramon Puig i Soler
Carles Ca.nongia i Gerona
Jordi
Perez i Picas
Carles Esquerré i Victori
Josep Maria Calmet i fglesias
Andreu Dalmau i Sitjes
Antoni-1.
Solano i Armingau
i OIIer
Josep BaIet

s

llanuel Cano i Navarro
i Casas
Agnés Torras
Josep Empez i Garcia
J o r d i I ' t a rs a I i l t l u n t a l á
Onofre noqué i Parés
i To'rra
Rafel Llussa
i Diars
Josep Torradeflot
Pere Carnprubí i Font
Simeó Selga i Ubach
Eduard Bohigas i Santasusagna
¡{arceI.li
i Corominas
Llobet
Pere Ribera i SelIarés
i Casajuana
Sabina SaIisi
SaIvi nuix i Rovira
i serracanta
:":':
:t:.:asau

Absents

justificats

N I Elena

¿97538

i

d'Alcalde

Conseller
En
Nr
En
En
Nr
En
En
En
En
Nr
En
En
Na
En
En

Joan Cornet

Guixé

Absents

sense

Secretar

i

i

ttogués.

justificar

Gener aI

'

DE

1985

1?80

En

Jose-J.

Casado

i

Rubio

A la Casa Consistorial
de la Ciutat
de Manresa, i essent
quinze
Ia una del rnigdia del dia
d'abril
de nil
nou-cents
vuitanta-cinc,
es reuneixen
sota 1a Presidbncia
det Sr. A1i
ca1de,
en primera
convocatbria,
els
senyors
esmentats
abans,
a Ir objecte
de celebrar
sessió
extraordinár
ia,
deI
prévia
a I'efecte.
PIe Municipal,
convocatbria
Obert I'acte
es passá a tractar
dels
de convocatbr ia,
resolent-se
en l r Ordre
termes que a continuació
es relacionen.
1.-

assumptes figurats
tots
ells r €n els

PRESIDENCIA
1 .1 .

DICTAIT{EN DONANT COMPTE At ?LE DE LA CORPORACIO DEL
DECRET DE LIALCALDIA
DEL 1O DIABRIL
DE 1985,
SOBRE
CONTRACTACIO DIOBRES AMB CARACTER DIEMERGENCIA.

Es va

Ilegir

eI

dictamen

següent:

de Irarticle
En complinent
74. de Ia llei
40/Bt de zB
d'Octubre
i davant de lremergbncia
de les obres drenderrocament de lredifici
situat
aI carrer
Campanes n9 15, propietat
deI Senyor JOSEP-IGNASI MITJANS BALCELLS, anb fonament a Ia
declaració
imminent de I'edifici,
de ruina
aquesta Alcaldia-Presidbncia
té a bé donar coneixement
al ple de la Corporació

del

Decret

s'adjunta

d,Alcaldia

fotocopia,

de la

de

10

següent

d,Abril

part

de

1.995,

que

dispositiva:

lIiürament
amb
Contractar
cáracter
dr e" 1er.
rnergbncia
previst
i
en subjecció
iégirn excepcional
al
en
I'art.
114 de1 R.D. 3046/77 de 6 drOctubre,
Irobra
d'endepropietat
rrocament
de I'edifici
del
Senyor
JOSEP-IGNASI
MITJANS BALCELLS, situat
al carrer
Campanes no 15, draquest
a lrempresa
¡nunicipi
UREÑA, S.A. per un pressupost
estimat
per lrarquitecte
en 2.600.000r-ptes.
municipal,
determinant-se que Irexecuci6
dd les obres haurá d'iniciar-se
drimmediat".
Autor iLzar
el
lliurament
dels
precisos
fons
" 2on.
per a fer front
a Ia despesa amb caracter
se"a justificar"
gons resulti
de Ia liquidació
de lrobra
pel téccertificada
nic municipal
competent,
sense perjudici
d' instruir
I'oportú
expedient
de modificació
de crédits,
si resultés
necessari,
i ordenar
I' incoació
dé I'expe'dient
recaudator i a nom deI
senyor iIosEP-IGNASI It{ITJANS BALCELLS, per 1r import
total
a
que ascendeixin
Ies obres dt enderrocament".
Sotnés
2.-

el

dictamen

ACCIO MUNICIPAL

a votació

és

aprovat

per

unaninitat.

r.?Br

2 .1 .

DICTAI4EN SOL .LICITANT
DE LA .GENERALITAT DE
ATALUNYA AJUDA ECONOMICA PER A OBRES D" INVERSIO I CONSTRUCCIO A LA RESIDENCIA FONT DELS CAPELLANS I PASSATGE OLLER
Es

va

lIegir

eI

dictamen

següent:

Atés que aquest Ajuntament
este construint
a 1a nostra
dues Residéncies
d'Avis,
una a la Font dels Capellans
Ciutat
i una altra
al carrer
a 1-rantiga Fábrica
Era Esquerrat
Brune t.
Atés gue eI volum de les obres és considerable,
1a gual
cosa suposa una cárrega
financera
per aquest
molt inportant
A j u n t a m e nt .
Atbs gü€r en rnotiu de les esmentades construccions
srha.
1
a
sol.licitat,
vien
en eil 'seu dia,
subvencions
a
Generaliper 1a construcció
de Catalunya,
tat
d'edificis
de Serveis
Socials.
Atés gué, pe1 que fa a Ia Residéncia
Assistida,
€s va
concedir
Ia quantitat
per a una fase de
de 37 .000 .000'-ptes.
i que, pel que fa a la Res idbnc ia Br unet,
I I obra
s I havien
gu€r posteriorment
concedit
7.200.000r-ptes.
es varen revocar.
.mitjangant
Atés que 1a ceneralitat
de Catalunya,
p
u
b
l
i
c
a
i
d
e
m
a
r
g
,
d
e
67/1985,
7
aI D.O.c.
n9 522t de
mateix mes, va fer pubtica
per a Ia
una convocatória
per a 1r adquisició,
sió de subvencions
construcció,
o equipament drestabliments
de serveis
socials.

Decret
20 del
concesreforma

per a pr.endre-hi
Atés gü€,
un dels
reguisits
part,
és
Irhaver
Ia
efectuat
sol.licitud
en algun
dels
anys antepositivamenL
riors,
Ia qual pot haver-se
resolt
peró ser necessária
lrampliació,
o bé haver-se
resolt
negativament.
Atés gü€, en 1es Residéncies
esrnentades, srhi donen tots
i cadascun dels
requisits
establerts
a la convocatória
feta
p ú b I i c a p e I D e c r e t 6 7/ 1 9 8 5 .
Es peI gu€r
proposa
al
Pte
acords:

e1 President
dels Serveis
drAcció l,IunicipaI,
de 1a Corporació,
I'ailopció
dels
següents

1er.a 1a Generalitat
de Catalunya,
Sol.licitar
a través de lIINSTITUT
CATALA DIASSISTENCIA I SERVEIS SOCIALSI
una ajucla econ:ómica,
en concepte
de subvenció
a fons perper a Ies obres que segueixen,
dut,
i per 1es quant.itats
gue
s I e smenten:
a)
lions

(setanta-vuit
de 78.943.011r-pt,es.
La quantitat
miguaranta-tres
nou-centes
onze pessetes),
nil
a que pu-

297539

ja la resta
que falta
del projecte
total
de les
obres dr ini
versió
construcció
a realitzar
en 1a Residénc ia d'Avis
Assistida
de Ia Font dels Capellans.
La quantitat
Iions
de pessetes)
del Passatge Oller,
b)

de 25 .000 .000 | -ptes.
a que pugen les obres
s/n.

(vint-i-cinc
nide la Residéncia

que es disposa
Tot
aixó
a Iremparament
del
al Decret
de 7 de narg de 1a generalitat
67/1985t
de Catalunya,
pe1
que es fa pública
per a la concessió
la convocatbria
de subper a ltadquisició,
vencions
construcció,
reforma o equipament dr establiments
de serveis
socials.
2on. Facultar
a 1rII.lm.
per a la
Sr. Alcalde-president
signatura
per a poder dur a
de tots
els documents necessaris
terme aquest acord en tots els seus punts.
Sotmés eI
2.2.

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

DICTAMEN SOT.LICITANT
DE LA GENERALTTAT DE CATALUNYA AJUDES ECONOMIQUES PEL MANTENIMENT DE SERVEIS
SOCIALS.

Es va

llegir

el

dictamen

següent;

Atés el Decret
68/1.985,
de 7 de marg, de Ia ceneralipel que es fa pública
tat de Catalunya,
1a convocatória
per
a Ia concessió
de subvencions
de ¡nanteniment de serveis
soi d'ajudes.
cials
individuals
per a
a persones disminuidesr
per 1r ICASS.
dif ere.nts programes. a executar
Atés gü€r dins
aquests programes de ITICASS, s,hi
inclouren
prinária,
les
unitats
básiques
dr atenció
eIs
serdr atenció
veis
comunitária
i reinserció
social,
eIs,
sersocials
veis
especialitzats
en persones
disminuides,
els
serveis
socials
especialitzats.
en i¡fáncia
i adole.scéncia,
els especialitzats
en vellesa,
el programa d'ajudes
individuals
a per sones ilisminuides , . i el progr ama de recerc€l r assisténcia
técnica
i formació.
Atés que aquest Ajuntament
dedica
Ia máxina atenció
a
que en concret,
aquests
i
camps socials,
en aquests
moments,
té ee funcionamqnt
una nesidéncia
dravis
a la MuraI1a del Carmer ün servei
per a jode tallers
ocupacionals
ves marginats,
uns serveis
socials
de base que inclouen
també un servei
d'assist.éncia
doniciliáriar
üD servei
dr atenci6
a les persones marginades,
i un programa de toxicomanies.
Atés gue tots
aquests serveis
entren dins eI camp dracque sresmenta
tivitats,
del prograna
d'ajudes
en eI Decret
de 7 de marg, és pet 9u€r eI President
68/1.985
dels Serveis
proposa al pIe de la Corporació
d'Acció
Municipal,
l"lunicipal
1r adopció dels següents:

3%
ACORDS
a Ia
1' INSTITUT
CATALÁ DI'ASsISTiINSol.licitar
"1er.CIA I SERVEIS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, UNA
ajuda económica per a1 manteniment dels serveid
de¡
del Carme.
drAvis de la lluralla
a.- La nesidéncia
de la
dels
ocupacionals
Font
b.tallers
CapeEls
llans,
i del Xup.
de Serveis
c.- La unitat
Scicials d€i Base d'Atenció
Prinár i a.
d.- El Servei
d'etenció
a les Persones Flarginades.
de 1'A juntanent.
e. - EI programa cie Toxicomanies
per a 1a conces€D base a 1a convocaLória
Tot aixór
sió de subvencions
de manteniment de serveis
socials
i d'ajudes
que es fa púUtica
individuals
a persones ilisminuides,
mitjangant
el Decret
de 7 de nargr de 1a Generali68/1.985,
tat
de Catalunya,
i de conformitat
que
amb 1a documentació
s I acompanya al dictamen.

a I'II.Im.
2on.Facultar
Sr. Alcalde-President
1a signatura
per a 1a
de 1a documentació
necessária
lització
dets ajuts
esmentats".
sotmés
2.3.

el

dictamen.a.votació

és aprovat

pTCTAMENpE CESSTO GRATUiTI

Es va

per.unanimitat.

LA GENERALITAT pE CA-

TALUNYA D I UN TERRENY PROPIETAT

PER A LA

per a
forma-

D I AQUEST AJUNTAMENT

C O N S T R U C C I OD I U N L A B O R A T O R . ID E S A L U T P U -

llegir

eI

dictamen

següent:

que per aIs consumidors
Atesa la importáncia
de Ia Ciuüat de Manresa i de Ia comarca del Bages, pot tenir
Ia instal.lació
a la nostra Ciutat
drun Laboratori
de Sa1ut públicdt per part de 1a Oirecció
General de 1a salut
de Ia Generalitat
de Catalunya.

atbs
95 i

Vistos
els documents i informes obrants
a l,expedient,
i
que s'acompleixen
e1s requisits
pels
exigits
articles
96 del Reglament de Béns de les Corporacions
Locals.

Es pel gu€r el president
dels Serveis
proposa aI PIe de la Corporació
Municipal
güents acords:

d'Acció
Municipal,
lradopcÍó
dels se-

gratuitament
1e r .
Cedir
a 1a Generalitat
de Catalunya,
per a 1a construcció
dr un laboratori
pública,
de salut
el
propietat
terreny
d'aquest
Ajuntament
i que, seguidament es
descr i u:
Nom: Sense nom especial.
SiTuació,
Carrer de Sant
supé?TIETe:
42514o m2.
r,fmitElrtort
anb carrer

2 9 75 4 0

BIai,
de

samfrá
sant

amb carrer

Jaume;

Sud

Sant

Jaume.

amb propietat

f"?gP

d'Esteve
i Casas;
Est amb carrer
Caminal
a¡nb carrer
i Oest en part
de Sant
Blait
part
dl Esteve Caminal i Casas.
amb finca
Inscr ipció

T o m 1 . 9 , 74 i
Registral:
13 0 ; F i n c a 2 9 . 5 5 9

de Sant
ilaume i

l,I"ibre6'18 de Manresa;

VaIor : 1 .625.000r-ptes.
j ur ídica:
eé de propis.
eüálTficacio
urbanística:
Equiparnent
Qualificació

Foli

polivalent.

aquesta cessió a que 1a construcció
2on. Condicionar
laboratori
es porti
a terme en un tenps náxin de 5 anys,
que el destí
durant
eIs 30 anys següent's,
es mantingui
aIs béns de I'Ajuntament.
vdrtint,
en cas contrari,

deI
i a
re-

'

per un termini
de 15 dies hábils'
3er. Exposar al púbtic
previstos
a 1r article
aquest acord,
96.1 S) del
als efectes
Reglament de Béns de les Corporacions
Locals.
4art.
signatura
dr aquests

per a 1a
a 1'I1.ln
Sr. Alcalde-President
FacuItár
per
I r'efectivitat
dels
necessar is
a
documents
acords:

Sotmés el

dictamen

a votació

és

aprovat

nés assumptes per tractar
no havent-hi
xec ada Ia sessió,
essenL la una i deu minuts,
ma
secretari,
certifico.
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per

unaninitat.

es declará
aide tot el qual
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