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T inents

JUI i

Sanclimens

i

Genescb
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Sr. Josep Mar ia Sala Rovira
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Sr. Ramon Salat Prats
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Riber a

Regidor s
sr a.Teresa Just Riba
Sr. Francesc de euig Viladrich
sr. Jordi
noaó Rodir
S
obr er roc a Camps
Sr . Per e
Sr . Pere Vil ar asau Serr ac anta
Sr. Joan Cornet Prat
Sr. lvlanuel Cano Navarro
Sr. Ramon Puig SoIer
Pérez Picas
Sr. Jordi
Sra.Carme Vidal Vintró
Sr . Car Ies Canongi a Gerona
Sr. ;osé Empez earcía
Sr. Pere Camprubí Font
Freixanet
Sra.Angela
Picaltol
MarsaI !luntalb
Sr. Jordi
Sr. Constantí
ttas SoIer
Perramon Carrió
Sr. Ignasi
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Absgn!s_ sSn:e_j gst i f ic ar
Secretar i GeneraI
En Jose-J.

Casado i

Rubio

_ i

Interventor
En Victorino
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Municipal
Rodriguez

Santos

A la Casa Consistorial
de Ia Ciutat
de Manresa, i essent
1es. vuit
del
vespre del dia setze de setembre de mir noupresidbncia
cents
vuitanta-set,
es reuneixen
sota
la
del
sr.
Arcalde,
i en primera
convocatória,
els
senyors esmentats
abans,
a I'objecte
de celebrar
sessió
ordinhria,
del
prbvia
Ple Municipal,
convocatbria
a lrefecte.
lr acte es passb a tracLar
obert
dels
en lrOrdre
de convocatória,
resolent-se
termes que a continuació
es relacionen.
El Sr. Alcalde
intervé
dient
condol
de 1a Corporació
per Ia
Sr. José Empez i García.
1.-

assumptes
tots
eIIsr

figurats
en eIs

que voldria
que constés
el
pare del
mort
deI
Regidor

APROVACIO ACTA ANTERIOR

Va ser aprovat
sessió extraordinbria

I I esborr any de I' acta
def 15 de juIiol
de

corresponent
1987.

a

la

2.- eüessroNs pnüvrss
No se' n var en pl antej ar .
3.-

PRESIDÉNCIA
3.1 . DICTA}IEN DONANT RESPOSTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA
F O R M U L A D AP E R L A G E N E R A L I T A T D E C A T A L U N Y A R E F E R E N T

Es va IIegir
el dictamen següent:
La Divisió
Terr itor i al de Catalunya
en Conarques
i
eI
sentit
de la
integració
de tots
els municipis
en aquestes
genuinament
entitats
catalanes,
ha estat
reconegut
histbric ament al País,
si bé eIs
antecedents
nés immediats de la
introducció
del
nivell
comarcal
en I'org anit zaci6
terr itorial
els situem en les Bases de Manresa de lgg? i en el Decret. del President
de 1a Generalitat
de 23 de desembre de
1936, fruit
dels treballs
previs
d'estudi
que es van elaborar i de la vigéncia
de lrEstatut
drAutononia
de 1932.
La LIei
6/1987 , de 4 d' abr il,
sobre I I Org anit zaci6 Comarcal
de Catalunya,
despleg ant eI contingut
de 1r article
5é.
de I'actual
Estatut
drAutonomia parteix
de 1a divisió
comarcal decretada
eI 1936, si bé 1a decisió
final
sobre lrestabliment
de la divisió
comarcal
se sotmet a un acte de conprbvia
sulta
a tots
els municipis
de Catalunya
resolent-se
els termes de 1a consulta
en eI pronunciament
exprés rnitjangant acord plenari
que se sotmeLrh a 1a consia la qüestió
deració
dels
respectius
que consistirb
Ajuntaments
i
en
I I acceptac ió o rebuig de 1a proposta
de ctivisió
comarcal gue
srincorpora
com a annex de la l,1ei esmentada.
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I

gue fa
Pel
al
l
a
divisió
cepta

\

Aj untament acComarques r s€
sent plenament integrat
a 1a Comarca del Bag S i assumeix la
responsabilitat
de 1a capitalitat
d'aquesta
omarca, per la
qual cosa procedeix
una resposta
que
afirmativa
la qüestió
p
r
e
g
u
n
t
a
es planteja
mitjangant
Ia
insertá
en el
Decret
216/1987, de 19 de mai9.

Per tot
eI
déncia proposa
seg üents:

Municipi
terr itor

de
ial

gue ha estat
al Pte de Ia

lrlanr€sd¡
aques
de Catalunya
e

exposat
aquesta Alcaldia-presiCorporació
I'adopció
dels acords

Respondre afirmativament
a la preg unta formulada
" 1r . en
lf article
2 deI Decret 216/1987,
de 19 de maig, i que t.é eI
text
següent:
la conformitat
a la inte¿Dóna I'Ajuntament
gració
del seu Municipi
a 1a Comarca que 1i assigna
I'annex
de 1a tlei
6/1987, de 4 drabril?.
2n.- Trametre
certificació
d'aquest
acord a 1a Oirecció
General drAdministració
Local del Departament de Governació,
aIs efectes
previstos
en I'esmentada
Llei.n
A continuaci'ó
eI Sr. AIc alde disposá Ia lectur a de I ¡ espeI Grup Municipal
mena presentada
que té el seSocialista,
güent contingut:
ESMENA GRUP MUNICIPAL

"a)

Afegir

un punt

2n.

SOCIALISTA

AL

PUNT 3.1

que digui:

1a realitat
Reafirmar
i econbmica de
social
supracomarcal
de Manresa i 1a voluntat
d'assumir
ment i aclministr ativa
aquesta capital itat. "
b)

Convertir

eI

punt

2n.

capitalitat
políitica-

en punL 3r.

Justificació
Reflexar

1a realitat

social.

per manifestar
que el dia 4 draEl Sr. Alcalde
intervé
bril
es va aprovar 1a LIei
sobre lrOrg anització
Comarcal de
gü€r dracord
i vol recordar
Catalunya
amb lrEstatut
drAutonomia, 1a comarca queda definida
com a Ens Local Territorial
Bbsic de Catalunya.
Diu que aguesta LIei
atorga protagonisme
municipal
en 1a determinació
deI mapa comarcal doncs obtiga
a la consulta
municipal
i els hi reconeix
per
1a iniciativa
a modificar-fi.
Entbn que és indiscutible
la capitalitat
de
I ra
' 1n r e s a e n e 1 B a g e s i a i x b 1 i f a p e n s a r q u e a g u e s t a p r o p o s t a
serb votada
per tots
a favor
els grups.
14algrat estar
d¡ade I'esmena
cord amb el contingut
socialista,
entbn que per
una qüest.ió de formalitat
incloure-1a
no pertoca
aI dictague Iresmena parla de "capitalimen, a més tenint
c
o
m
p
t
e
en
tat
supraconarcaln
i avui només es fa referéncia
a les co-

497061

marques

i

per

tant

Ia

considera

fora

de IIoc.

El sr.
cornet
i prat
intervé
gue agraeixen
dient
aquest
ilictamen,
no oblig a a aprovar-ho
perqué pug ui
i a que 1a l,lei
oper ar el sirenci
administr atiu,
nombs que és una lrbstima
que es faci
avuir
un dia després de1 que diu el Decret,
havent-se
pog ut
convoc ar
un pre
per
ex tr aord inar i
ahir
i
dr aquesta manera s'haguessin
respectat
que teesr terminis
nen importbnc ia en totes
les actuac ions de I'Administr
ació.
Pensen que és un tema prou important
com per haver fet
una
ponéncia conjunta
amb tots els grups.
Aquí es tracta
de contestar
una pregunta
peró Manresa és una
concreta
i punt,
ciutat
més compricada que aixó,
essent interessant
1a discussió
ar si de Manresa implicant
a tots
els
sectors
de ra
ciutat
quer
i
pensa que srha
€rl canvi,
portat
una mica
d'amag atotis.
Pensen que Manresa no en té prou amb la cornarca perqué
se Ii
fa petita,
i ho saben eIs botiguers,
els
constructors,
els esportistes
etc.,
és a dir
bs més que comarca,
i aixb queda insípid.
Aquest és er motiu de ra seva
esmena, suau, perqué quedi clar
güer sense anar en contra
de
ra comarca, volen que es vagi més enllhr
€Ssent molt important
un pacte corRarcal , malgrat
no sigui
er moment adeguat.
E1 Sr. Balet, i Oller
diu que 1i sembla que reafirnar
que
Manresa sig ui capital
supr acomarc ar pot fer
pensar
als alpensa que és
tres municipis
que Ftanresa srho vol menjar tot.
innecessari,
i a més er text
no recurl
aquesta
iniciat.iva
peró tampoc la neg a.
El Sr. Mas i Soler
que estan
expressa
d I acord
dictamen
tal
i com estb, malgrat
veritat
sigui
tot el
dit
peró també ho és el que ha dit
el Sr. Cornet,
el
calde de que aixb no és denana a la pregunta,
doncs
invita
a respondre
eI que es proposa
al dictament.
diu eI Sr. Cornet caI fer-ho
en un altre
moment.

amb el
que ha
Sr. AIaquesta
EI que

El Sr. Alcalde
que ara s'estb
manifesta
dictaminanL
una
que regula
LIei
lrorganitzaci6
comarcal,
i Ia supracomarcalitat
de qub parla
eI.Sr.
Cornet no pot ser producte
de la
única
i exclusiva
voluntat
deI Consistori
de Manresa,
maIgrat
estar
¿otalment
dracord
amb e1 Sr. Cornet.
En aquesls
moments, contestant
eI que 1a l,lei demana, I'Aj unta¡nent compleix
la seva obligació,
encara que en tots
hi hagi el desig
d'aquesta
capital
supr acomarcal.
E1 Sr. Cornet i Prat insisteix
peren qué no queda clar
qué sracorda
avui i no en el dia 1ímit.. Diu que el text que
proposen a I'esmena és simple i suau perqué pogués ser aprovada unhnimement,
que eI pIe és sobirh
afegint
per a poder
trametre
a la Generalitat
lr acord responent
a Ia pregunta
i
a més afegint
et que diu lresmena.
Sotmesa lr esmena del grup municipal
socialista
a votació
per 13 vots en contra
és rebutjada
dels grups de CiU i AP,
10 vots
grup
a favor
deI
socialista
i
de
2 abstencions

Il

ENI4.
Sotrnbs
3.2.

el

dicLamen

a votac

ió

és

apr ov a

per

unanimitat.

DICTAMEN SOBRE INTRODUCCIO I SITUACIO A LA SALA DE
SESSIONS DE LIAJAUNTAMENT DE LIEFIGIE
DEL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT

Es va llegir

el

ctictamen

següent:

nLa Sala de Sessions de 1'Ajuntament,
com a
de nés alta
Corporatiu
representativitat
del
qui governa
i ad¡ninistra,
per
está presidida
pels
el
lloc
de nbxima preferéncia
retrats
r
E
s
panya,
Reis
d
com a reconeixement
de la
IrEstat
que correspon
aI nei i personificació
com a mhxima Institució
de lrEstat.

seu de lrbrgan
t"lunicipi,
aI
1a ubicació
en
de SS.MM. els
prefectur a de
de la Corona

DI aquesta forma,
a més de recollir
I'esper it de la Constitució,
es dóna compliment
al precepte
reglamentari
de régim locaI
que disposa que en lloc
preferent
del Saló de Sessions es col .Ioqui
I' ef íg ie de S .Irl. El Rei.
Peró aquesta realitat
no impedeix
el reconeixement
d I una
alt.ra
realitat
més prbxima
a nosaltres
com és la histbrica
de lrexistbncia
de Catalunya
com a nacionalitat
i el reconeixement
que de 1a mateix a es fa com a conseqübncia
de
lrOrganitzaci6
que planteja
territorial
de ItEstaL
el Títo1
VIII
de la Constitució
Espanyola
i lrarticle
1r. de lrEstatut drAutonomia de Catalunya.
si 1a Generalitat
Per aixó,
és 1a Institució
en qub srorg anitza
políticament
lr autogovern
de Catalunya
i eI president dr aguesta Institució
ostenta,
segons lr articte
36.2 de
lrEstatut
d'Autonomia,
Ia nés alta representació
de la Generalitat
i lrordinbria
de I'Estat
a Catalunyar
correspon
reconéixer
a aquest Aj untament el rang d'aquesta
representació
i plasmar-Ia
per acord plenari
en I I acte de Ia introducció
aI Sató de Sessions de 1'efígie
deI president
de la Generalitat
de Catalunya
i situar-1o
igualment
prefeen un Iloc
rent. de 1a Sala sense alteració
ni menyscapte del 1loc de
preferéncia
que actualment
especial
retrats
ocupen els
de
SS.MM. els Reis.
que
En vir tut
del
proposa
al Ple de la
g üent:

ha estat
exposat
1'Alcalde-Pr
esident
I I adopc ió
de
Corpor ac ió
1 | acord
se-

preferent
i situar
en un lloc
de Ia
de
Sala
" Introduir
i
Sessions draquest
Ajuntament
sense alteració
ni menyscapte
deI
IIoc
de preferéncia
que actualment
especial
ocupen en
aquesta
de SS.MIT{. eIs
dr Espanya,
Sala
eIs
retr ats
Reis
lr efígie
del President
de 1a Generatitat
de Catalunya,
mateaquesta decisió
rialitzant
en I'actualitat
amb 1a col.locaquadre que conté
ció
del
La fotografia
de Iractual
Presi-
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dent,

el

Molt

Honorable

Sr.

Jordi

pujol

i

SoI€y.""

A continuació
e1 sr.
Arcarde
disposb
la lectura
de 1es
esmenes presentades
per grup de IrENM i per grup socialista,
que tenen el següent contingut:
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL

DE L ' ENM

eI text
de lr acord proposat,
peI següent:
"Substituir
i situar
Introduir
en eI 11oc preferent
de Ia SaIa de
sessions
draquest
Ajuntament,
ers sí¡nbols (embrema o escut)
de 1a Generalitat
de Catalunya
i de Ia Ciutat
de Manresa.,'
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL

SOCIALISTA

1.- Eliminar
el 4t. parágraf
deI dictamen.
2.Substituir
en 1'acord
des de u1, ef ig i€ . . . .,,
per 'lrescut
final
de Ia Generalitat
de Catalunyar.
"

eI

f ins

Justificació:
Una representació

simbblica,

suficient

i

general.""

EI Sr. MarsaI i lvluntalb, abans d'entrar
en la discussió,
expressa
que el seu grup demana que sigui
retirat
el dictamen perqué és un tema que no creuen que sigui
que
necessari
ja que si es col.loca
el Ple ho voLi,
la foto
sense dir
res
a ningú,
el seu grup tampoc dirb
peró portar-ho
res,
aI pIe
suposa una dinbmica
de discussió
d, assumptes poIítics
generals,
m
é
s
,
a
i
n
t
r
o
d
u
i
r
b
p
a
r
t
i
d
i
s
t
e
s
e
l
e
m
e
n
t
s
q
u
e
n
o
s6n
eue
bons per un Ple,
que no és eI lloc
adequat,
ni per Ia Gener alitat.
Es per aquests motius que demanen que sigui
retir at
eI dictamen
El Sr. Pujol
i Carbonell
diu que entenen que el dictamen
ha de passar pel ple'ja
que recull
que hi ha unes efígies
en
aquesta
SaIa que hi són en conpliment
de la legalitat
vigent,
i per tant,
el fet que es vulgui
donar aquí Ia Ia nhxima representativitat
a lrrnstitució
de catalunya
també se
1i ha de donar carHcter
formal,
i Ii
sdmbla que no hi ha
d'haver
pas discussions
polítiques.
Demana a la presidéncia
que eI dictamen tiri
endavant.
El Sr. BaIet
i Oller
diu gue Ii
ha agradat
lrexposició
del
perqué demostra
que no estb pas en contra,
Sr. Marsal
perb no veu perqué no s'ha
de poder clar ificar
e1 perqué
peI que fa a lresmena presens'ha posat a lrordre
deI dia.
tada ja hi veu més inconvenient.
EI Sr. llas i Soler expressa que si la proposta
es fes de
marier a que es substituís
ers Monarques per president
de ra
Gener alitat
hi estar ien d I acord perb , ja que aixb leg alment
no és possible,
que e1 respecte
volen
a 1a Llei
es faci
de
forma més restrictiva
possible.
Afegir
la figura
de1 president a 1a decoració
de'1a Sala, sense retirar
res del que hi

i és lr
ha,
és un nou símbol
de supeditació
ve dl un
negativa
foisme
autonbmic.
La seva
que Ia foto
del
P esident,
com a republicans
entenen
passat
que no
vindria
a avalar
al Rei,
elegida,

persona
per Ies
urnes,
i com a nacionalistes,
eI respecte fmor aI gue r com a
p
r
imer a autor i üat no eIs pe rne t
c at aI ans, tenen en ver s I a
subordinar-1a
cas,
no calia
a cap altre
autor itat.
En tot
perb
que el grup de govern portés
aI Ple aguesta proposta,
perqub els ha permbs portar
ho agraeixen
una esmena que clala seva postura,
és a dirsi
en aquesta SaIa hi d'harifica
i hi ha
ver un símboI,
aquest ha de ser el de 1a Generalitat
de ser per contr arrestar r Do per acolnpanyar als que hi ha.
perduren
i les persones
institucions
Diu també que les
srobserva
un cert
culte
a Ia personat
rlor i en aquest cas,
perb fa consque segurament eI mateix Piesident
defugiria,
no ve donada pel fet que es tracti
tar gue Ia seva negativa
del
la nac ió
sino per Ia seva maner a dr entendre
Sr.
Pujol
que no passa per 1a identificació
Pujol-Catalunya
sobirana
retir ar
Demana que es permeti
sino
Gener alitat-Catalunya.
la seva esmena, que fa predel Rei o gue sraccepti
1'efígie
de forma més contundent
i signisent la Institució
catalana
ficativa.
EI Sr. MarsaI i Müntatb diu que Iamenten aquesta discusperb ja que s'hi
ha entrat
drevitar-la,
i han tractat
sió,
r aonar h políti'c ament Ia seva esmena i posic ions.
que aI no acceptar
retirar
una proposta
Comenga dient
que hi
política
ha certes
que comporta
sosPiteh
discussió
politiques
intencionalitats
i que pesen nés les indicacions
que no les posicions
de defensa
de
del partit
de Barcelona
perqué
€o primer
Iloc
aquest dictamenr
Manresa. Els extranya
la
ni
foto
en
anys posar
demanaL en vuit
nai
ningú
havia
perqué al prendre
propostes
i en segon lloc
ni en converses
possessió
s I instalb
una foto del President
el nou Consistori
i aquest
de lrAl-calde
i no es consultb
a ningú,
al despatx
que Ia Sala de Plens donat que
drimportant
despatx és igual
L'Alde la Generalitat,
és el representació
si eI President
té el mateix
i et seu despatx
ho és de 1'Ajuntament,
calde
que Ia SaIa de Plens.
valor
que hi hagi el símbol constifixa
Diu també que 1a LIei
tucional
1
a
s
o
b
i
r
a
n
i
a
a
1
a
S
ala de PIens perb és evident
de
i estan d I afonamental
que I I autonomia té una irnportancia
peró
representació
de la Generalitat,
cord
en qué hi hagi
g
o
v
e
r
n
g
u
e
d
o
n
a
Ia
d
e
a
l
'
e
q
u
i
p
l
a
i
n
p
o
r
t
á
n
c
i
a
discrepen
en
j a que el seu grup dona més irnportbnpersona del President,
política,
com a estructura
cia a Ia Generalitat
P€r aixó dep
o
s
i
de
q
u
e
i
n
o
f
o
t
o
.
e
xplicació
1a
manen
Una
es
eI sínbol
la
a
c
t
u
a
l
c
o
n
t
e
r
n
p
l
é
s
e
s
posar Ia foto
si en lrEstatut
seria
o
n
1a
d
e
l
1
'
E
s
t
a
t
u
t
e
n
c
o
m
e
n
3
2
,
figura
del ConseIler
Cap
d
e
I
a
s
o
b
i
r
a
n
i
a
r
l
a
f
i
g
u
r
a
ve a ser
del President
figura
P€r
perb
forma part drun partit,
la mechnica drelecció,
malgrat
té un cade la Generalitat
el President
Estatut
en l'actual
que a I'any
i el fet
rbcter
més partidista
32. Aquest notiu
a
eIs porta
fotografies
a les
gue prefereixen
eIs símbols
j
a
p
o
d
r
i
a
presentar
que de Ia mateixa
manera es
Iresmena,
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posar
també la
vern
de lrEsLat.

foto

de

I'Alcalde

o

Ia

del

President

del

Go-

que estan
Manifesta
en contra
de 1a justificació
de
l'esmena
perqué
de I ' ENM perb
la
voLar an afirnativament
substancialment
posar
coincideix
amb 1a seva,
és a dir,
I I escut de I a Gener alitat
i no els fa res que si posi l'escut de Ia Ciutat.
i OIler
cliu que lamenta aquesLa discussió
i
El Sr. Balet
no hi estb d'acord,
donat que I'equip
de govern ha presentat
eI tema amb bona voluntat
i seria
descortesia
ara girar-se
per penj ar-ne
dr esquena.
treure
No troba
correcte
símbols
uns altr es.
que 1a disEl Sr. Mas i SoIer expressa que no pretenien
cussió crispés
i pel que fa a l'esmena del Grup Soa ningú,
perqué respecta
cialista
no hi estan d'acord
substancialment
que estiguin
el
dictamen.
I
aI Grup Socialista
agraeixen
d I aco'rd amb la
seva esmena, enc ar a que no sap si
se I I ha
perb lamenta que no sigui
pels motius
Ilegit
correctament,
que ha exposat.
gue , després de senEl Sr. PujoI
i Carbonell
nanifesta
que
pretetir
aI portaveu
socialista,
srha vist
clararnent
nia entrar
p
o
l
í
t
i
c
a
,
en una discussió
i no entrarb
en si les
1ínies
venen marcades de Barcelona o no perqué són arguments
que es f an servir
quan no es t.é rés a dir . Entr ant j a en el
dictamen diu que 1a pr imera part
és eI cornpliment de la legislació
que hi ha qüestions
vigent
i désprés
diferents
a
quina és Ia mbxima representació
de la
I'hora
d'interpretar
Genralitat,
i concepcions
diferents
de Ia Generalitat.
LrEstatut
drautonomia
dona 1a nbxi¡na representativitat
de Ia Generalitat
no és personificaaI President
i la seva proposta
Ia proposta,
da, és instiLucional
i quan es mater ialitza
cal
personificar-Ia.
il'Ajuntaments
de
Diu també gue a la majoria
de la Gener alitat.
ie del President
EI
Catalunya hi ha I'efíg
seu grup votarb
de les dues dsmenes i a favor del
en contra
dictamen.
diu que aquesta discussió
s I ha
E l S r . I v l . asra l i M u n t a l b
produit
pergué s'ha
presentat
i eI gue no pot
e1 dictamen
pretendre
eI Sr. Balet
és que en un clictamen en el que no
estan dtacord
i en el qual es'tenen
es
arguments en contra,
que seria
per cortesia,
incondonat
voti
afirmativament
gruent.
fet
Agraeix
aI Sr. tt{as que eIs hagi
adonar que eI
grup socialista
a favor de Iresmena de ENM per
no pot votar
j a
qüestions
preferent
de situació
lloc
en el
de 1a Sala,
que no s I havien 11eg it
voI I esmena. Aleshores
correctament
taran negativament
a lresmena de IrENM i aI dictamen.
i Oller
es reafirma
en que hi hagi 1a foto
El Sr. Balet
perqué quedarb oficialment
restablert
i no es
deI President
canviarb
vegada.
de lloc,
com ja ha passat alguna altra
Sotmesa

a votació

lresmena

presentada

pel

grup

de

I'ENM

t'--.--.*,--.

''

per 22 vots en contra
és rebutjada
del Gru
Soc ialista,
de CiU llevat
de 1a Sra.
Teresa Just,
2 vo ts
a favor
grup airrENM,
i 1 abstenció
de 1a Sra. Te esa Just.

Ap i
del

Sotmesa a votació
lr esmena presentada
I
per 15 vots en contra
ta és rebutjada
de ciu,
vots a favor ilel Grup Socialista.

Grup SocialisENt4 i AP i 10

Sotnbs
el ilicLamen a votació
és
favor emesos pels grups de CiU i AP í
grups del Grup Socialista
i IrENM

per 13 vots
a
en contra
dels

4.-

REGIDORIA
4 .1 .

aprovat
12 vots

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

I

TRANSPORTS

DICTAMEN SOBRE APROVACIO D I UN CONVENI
ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, CA!,IBRA DE COMERC I
UNIO
PER

A

LIESTABLII'{ENT

Es va Ilegir

eI

DIUNA

dictamen

CENTRAL

INTEGRADA

DE

següent:

que el PIe de 1a Corporaciór
Atés
€n sessió
del
18 de
n a i g d e 19 8 7 r v á a p r o v a r
el dictamen
referent
a subscriure
un Conveni cle col.Iaboració
entre
aquest Ajuntament,
la Generalitat
de Catalunya,
Ia Canbra Oficial
de Comerg i Indústr ia de Manresa i 1a Unió Empresar ial
de Tr ansportistes
de
amb 1a finalitat
I{anresa,
de portar
a terme 1a irnplantació
en aquesta Ciutat
d'una
Central
Integrada
de Mercaderies
i
conf orrne amb el tex t del Conveni que ig ualment quedb aprov at
en lr esmentada sessió.
Atés que per part deI ConseII Executiu
de Ia Gener alitat
de Catalunya
srha aprovat
de Conveni que difereix
un text
quan a aspectes del seu contingut
de lraprovat
en el seu dia
per aquest Ajuntament,
per la gual cosa i a fi
de mantenir
e1 contingut
literal
uniforme
dels
textos,
es fa necessari
aprovar
eI conveni
en 1a redacció
aprovada pe1 ConselI
Exepréviament
cutiu
anul.lant
lracord
adoptat
en sessió
de 18
de naig de 1987
Atbs que com a conseqübncia
del conveni
subscrit
amb data
'1
I
a
entre
Generalitat
de Catalunya,
2-7-85
I'Ajuntament
de
M a n r e s a , l a C a m b ra O f i c i a I d e C o m e r g i I n d ú s t r i a d e [ 4 a n r e s a
i 1a Unió Empresarial
de Transportistes
de Ivlanresa i Comarca
de viabilitat
es va elaborar
un estudi
técnica,
económica i
financera
druna central
de mercaderies
integrada
a Manresa i
gue com a conseqüéncia
draquest
estudi
caI portar
a terme
una 2a fase d'actuació
consistent
Ies bases per
en establir
la implantació
a determinar
de Ia Central
de I{erIntegrada
caderieb
a Manresa fins
arribar
a 1a posta en funcionament
per a Ia posterior
gestodeterminació
de 1a seva modalitat
r a.
E1 Regidor-DeIeg

497064

at

per

a 1a Circulació

i

Transports

pro-

posa

al

PIe

de la

Corporació

1'adopció

dels

següents

acords:

Anul.Iar
i deix'ar sense cap efecte
lr acord adoptat pel
" 1r.PIe draquesta
en sessió
deI 18 de naig de 1987 |
Corporació
'eI
mitj angant eI qual s' aprovh
tex t d I un Conveni a subscr iure entre
aquest Ajuntament,
la Generalitat
dé Catalunya,
la
de Comerg i Indústr ia de Manresa i Ia Unió
Canbr a Oficial
de Transportistes
Empresarial
de Manresa,
amb 1a finalitat
d'establir
per a portar
les bases oportunes
a terme 1a impl antació
en aquesta Ciutat
d t una Centr al Integr ada de Mercaderies.
2n.un conveni
de col.Iaboració
Subscriure
entre
aquest
Ajuntament
i Ia Generalitat
de Catalunya,
1a Cambra Oficial
de Comerg i Indústr ia de Manresa i 1a Unió Empresar ial
de
de Manresa per a establir
Transportistes
les bases adients
a
fi
de portar
a terme la
implantació
en aquesta ciutat
de
Manresa dr una Central
de Mercaderies,
Integrada
tot
aixb com
a conseqüéncia
del desplegament
de Ies previsions
contingudes a lrestudi
sobre viabilitat
técnica,
econbmica i finanper
cera
a 1a irnplantació
d'aquesta
CenLral
de
Integrad.a
Mercaderies
deduit
de lrencbrrec
fet per Ia Conissió
constituida
per les
a I I efecte
segons Conveni
subscrit
entitats
abans dites
en data '12 de juIiol
de 1985.
deI
Aprovar
eI text
Conveni
3r.srincorpora
part
formant
draquest

redactat
Dictamen.

eI Sr. Alcalde-President
4t.Facultar
de1 Conveni i de quants documents siguin

a

I'efecte

per a 1a
necessaris

i

que

signatura
a aquest

efecte.tt

i Carbonell
diu que es tracta
d'un pas més
EI Sr. PujoI
per tirar
endavant Ia Central
i és una modide Mercaderies
del Conveni de naig de 1987. La diferéncia
ficació
d'acords
entre
un conveni
i 1'altre
és que en 1t anterior
hi havia
per part
obligació
de 1'Ajuntament
dr adquirir
uns terrenys
destinats
i ara es
a estacionament
de vehicles
a Irestació,
quin ús tindran
de dir
dona un pas més en eI sentit
aquestes
superfícies
i quina proporció
d'aportació
hi haurb entre la
i lrAjuntamentr
molt
descompensada.
Generalitat
eue estava
La resta drarticles
adjunta
eI quinzé per
es mantenen i s'hi
preservar
el manteniment de 1a infraestructura
de la Central
per part de Ies entitats
que signen el convede Mercaderies
que no es determini
la forma de gestió.
ni fins
Es un dictamen de pas per anul.lar
anterior
i subscriure
eI
e1 conveni
nou amb aquestes nodificacions.
Ia importbncia
diu que valoren
El Sr. Perramon i Carrió
d'aquesta
instal.lació
i gue 1r aportació
de 1a Generalitat
és 1a revocació
drun
conveni
amb
és quantiosa.
Peró aixb
ja que si
unes modificacions,
importants,
ál seu entendre,
que compra IrAjuntabé en eI conveni
drabans
eIs terrenys
ment dé 23 milions
a lrlnstitut
CataIh del Sbl quedaven de

I}DD

titularitat
municipal
i només se'n cedia
domini
a la Generalitatr
€o aquest conveni nou es plante
a la cessió
total
dels
terrenys
i s'inscriu
aI Registre
de
Propietat
a nom
drun altre
Departanent
de Ia Generalitat,
D
i
r
e
c
c
i
ó
G
eneF_a
raI
de Transports.
Iti ha també una cessió lparcial
dels terrenys que no són edificats.
per tant la situació
és diferent
i senbla ser que lraportació
municipal
és de 23 milions
sense que guedi
cap tipus
de propietat.
En canvi
els
altres
partíceps
queden amb una part de patrimoni
inscrit
al Registre de Ia Propietat.
Pensen que hi ha lesió
dels
interessos
de 1a ciutat
i no entenen que hi hag i un motiu que f aci irnprescindible
p€r aixó votaran
aquesüa cessió
totaI,
en contra.
Posa de reIleu
1a manca de comunicació
1r antic
entre
i lr actual
Consistori
i aquesta manca de comunicació
potser
ha estat
1a causa de que es passessin
per alt
alguns detal1s.
peró en tot cas, es
Ia Central
No volen obstaculitzar
r efermen en I I acord anter ior .
El Sr. pérez Picas diu que és un dictamen
que srha explicat
de manera incompletar.
i que canvia
substancialment
j a que es reg alen 23 nil ions de
l a par t de l r Aj untament,
pesseLes dels manresans,
i mentre eI seu grup va portar
eI
tema, Ia Generalitat
mai no havia plantej at que l,Ajuntament
hagués de reg alar aquests nilions,
sino que aixb es planteja
en eI monent que hí ha canvi de govern.
En tota
la negociaparts,
ció srhavia
arribat
a un consens en toLes Ies quatre
pel ple,
ho va ser per Ia Cambra de
i abans de ser aprovat
Comerq quinze dies abans. Peró ara apareix
lrlnstitut
Catalb
del
quan les
com a un dels
sig nants,
Sbl
rel ac ions
amb
ja que Ia titulariaquest Departament havien de ser apart,
tat havia de quedar per aIs qui compraven,
i depenent de qui
perb a c anvi d ¡ una compr a
compr ava, var i aven Ies cond ic ions.
srobtenia
un patrimoni
i en aquest nou conveni
no. A part
que hi ha altres
detallar
aspectes que falta
com per exemple
ja que en acords anteriors
qui paga eI projecte,
1'Ajuntaparticipava,
rnent no hi
partides
o bé a chrrec
de quines
pressupostbries.
que no
es pag arb et manteniment dr uns locals
que
són municipals.
tant
Per
s'arriva
a .la
conclussió
I'Ajuntament
s'ha venut peró no se sap per quin preu. Pensa
que entre eI dos convenis
que srha
hi ha una gran diferéncia
drexplicar.
Hi ha també altres
aspectes com el fet que abans
par ts e.staven d I acord i ar a 1i consta que hi ha
les guatre
perqub srhi han
un cert desgavell
en el sector del transport
que
principi
afegit
en
no
certs
elements
hi
estaven
dr acord. Estan dr acord amb Ia Central
peró no
de Mercaderies
que si
veuen la necessitat
dr aprovar
aquest conveni,
és a
pensa que s'hauria
canvi
d'alguna
contrapartida,
drexpliperó a favor de tirar
car.
El seu vot és negatiu
al conveni
endavant 1a centr al.
E1 Sr. PujoI
i CarboneII
diu que aquest conveni s'hauria
j a que marca unes condicions
de lleg ir
molt
ben lleg it,
molt general
que en més convei.que está obert
a directrius
nis sr han dr anar especificant.
4
Dr altra
banda, ni 1r article
quedar an propiede Ir anter ior conveni
¿liu que eIs terrenys
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tat de lrejuntament
ni ara es diu la forma en qué seran ceper I'Ajuntament,
dits
i aixó no vol dir
la cessió
directa
que sr ha dinstr umentar.
sino
No es reg aren 23 mil ions de
pessetes,
doncs aixó es podrb dir
quan sthagi
acabat el projecte
i tota 1a instrumentació,
perb no només per 1a modificació de Ir article
4. En el punt 6é. es diu que la Unió de
Transportistes
cedeix gratuitament
totes
les obres d'infraestructura
bhsica,
cosa que és admininistrativament
correcta.
L'articre
15e. que parla
del manteniment dr infraestructura és només una base perqué hi hagi atgú que en tingui
cutá,
i entenen que si.totes
les parts
interessades
estan invoI ucr ades en aquest mant.eniment de Ia inf r aestr uctur a b2¡sica tindran
prou pressa en buscar lrórgan
que serh
de gestió
qui srencarregarb
det manteniment.
Diu tarnbé gue aquest dictamen
no quedarb aquí sino que
és un pas nés i, quan srhagin
vist
eIs textos
definitius
es
podrir dir
eI que aquí s I ha dit
avui.
EI Sr. Perramon i Carrió
incideix
en qué lrarticle
12é.
que la ceneralitat,
diu
la Cambra de Comerg i Ia Unió de
Tr ansportistes
promour an ra inscr ipció
en er neg istre
de la
PropietaL
de 1a titularitat
del domini
i de lrobra
nova de
conformitat
amb el ptbnol
adjunt,
el qual marca una part de
terrenys
de titularitat
de la Unió de Transportistes,
una
part de titularitat
altra
de ta cambra de conerg i ra resta
der Departament de política
Territorial
i obres púbriques
de
la ceneralitat.
r erl
entbn que si s'inscriu
al Registre
és
lrexpressió
rnbxima det qui és propietari
dels
terrenys.
No
voI que es faci
veure una cosa per una altra,
nalgrat
entén
que la Generalitat
fa una aportació
important
de 6O milions,
perb aquest canvi ás lesiu
als interessos
de lvlanresa.
El Sr.
Pérez Picas diu que esti¡ dracord
amb el que ha
expressat
e1 Sr. Perramon donat que en el primer
text hi figura
IrAjuntament
de Manresa i en eI segon ja no hi surt,
amb la qual cosa després no podrb inscriure
res aI seu nom
en el Registre.
qüestió
Una altre
és que eI Sr. eujol
ha dit.
que aixó era un conveni marc que srha dranar
desenvolupant,
aleshores
no entbn perqub en aquests monents s'ha de modificar si no és perqub hi ha uns canvis
d'orientaciór
gü€ passen de poder adquirir
un patrimoni
i per tant explotació,
a
no participar
en res,
i aixó és un fet.
El Sr. PujoI
i Carbonell
pel que fa a les
alusions
de
d iscrepbnc ies cI ar ific a que han mir at que 1a representativitat
del sector
del transport
que hi
sigui
máxima, i l'únic
ha hag ut
ha estat
interc anvi .de posic ions ¡ no discrepáncies.
I quan es vegi com queda la posició
de I'Ajuntament
un
cop s'acabi
e1 tema serb el moment de discutir
si tenen raó
o no.
El Sr. Balet
i Oller
diu que li
sembla que el que és important
p
er Ia ciutat
i 6s un bé
és Ia rapidesa
que tot
eI
polígon
q
u
a
n
cornenci a f uncionar
més aviat
rnillor.
Dóna la
confianga
a lrequip
de govern
docns segurament
aquests di-

¿556

ners tornaran
perb en eI sup sat cas que es rea 1a ciutat,
g alessin
aquests di'ners els donaria
per b n empleats.
Sotmés el dictamen
a votació
favor
dels grups de CiU i Ap i
Socialista
i lrENM.
5.-

HISENDA
5.1.

I

a

12

vots

en

contr a del

Gr up

REGIM INTERIOR

DICTAMEN SOBRE DEVOLUCIO A LA SOCIETAT SERVICIOS DE
PLANII4ETRIA
I
ADI{INISTRACION,
S.A.
DE LA GARANTIA
DERIVADA DEL CONTRACTE DELS TREBALLS DE REVISIO
I
ACTUALITZACIO DELS VALORS I CADA'STRE URBA

Es va llegir

el

dictamen

següent:

Tramitat
Irexpedient
de devolució
de garantia
corresponent
al contracte
dels Treballs
de Revisió
i actualització
dels
valors
i cadastre
ur¡b aet terme municipal
de lvlanresa, adjudicat
a 1a Societat
Servicios
de Planimetría
i AdministraciónrS.A.
El President
de la Conissió
Informativa
drHisenda
i nbgim
Interior,
dracord
anb eI parer dels membres que 1a composen,
proposa aI Ple de'1a Corporació
I,adopció
del següent acord:
a la Societat
Servicios
de planimetría
y Administra"Tornar
ciónrSrA.
amb C.I.F.
núm. A-08-38376,
Ia garantía
clefinitiva
de 1.260.000 | -Ptes,
dipositada
a 1a Caix a de la Corporació
per assegurar
el compliment del Contracte
de TrebaII
específic
i concret,
consistent
en els Trebal1s
de nevisió
i actualització
dels Valors
i cadastre
Urbb del Terme Municipal
d e M a n r e s a r ' a dj u d i c a t p e r a c o r d d e l p 1 e d e l a C o r p o r a c i ó d e
15 de fIIarg de 1 .982 | amb f onament al compliment
contr actual
acreditat
en lrexpedient
incoat
a lrefecte,
amb subjecció
a
lrart.
88 ilel Reglament de Contractació
de Ies Corporacions
Locals.t'
Sotmés el
5.2.

dictanén

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

DICTAI4EN CONCEDINT UNA GRATIFICACIO
PELS
ESPECIALS
I
EXTRAORDINARIS
AL
FUNCIONARI

SERVEIS
TECNIC.

AUXILIAR DEI,INEANT, SR. RICARD RICON SERRA
Es va llegir

el

dictamen

següent:

Pel
Cap de Servei
diUrbanisme,
i
Obres públiques
Serveis
per Serveis Essrha proposa 1a concessió
druna gratificació
-Delineantpecials
i Extraordinaris
aI Técnic Auxiliar
adsper haver reacrit
a la mateixa,
en Ricard Rincon i Serra,
litzat
tasques que per la seva naturalesa
ha exigit
1a seva
execució
fora de lrhorari
normal de treball,
de manera especialment
destacada.
Per
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tot

aixó

i

a proposta

de

1'esmentad a Prefectur

a 1a Co-

missió
d'Hisenda
i Rbgim Interior,
té lrhonor
de proposar
Ple de la Corpor ac ió I' adopc Íó de I I acord següent:

aI

-DelineantConcedir
aI Técnic
Auxiliar
en RICARD RINCON I
SERRA, una gr atificació
per Serveis
i Extr aordinaEspecials
per un import
ris,
de 60.000 pessetes,
per haver realitzat
tasques gue per Ia seva naturalesa
ha exigit
la seva execució fora de lrhorari
normal de treball,
de manera especialment dest,ac ada.
E1 Sr. Pujol
i Carbonell
diu que aquesta despesa es deu
a una urgéncia
de lranterior
equip de govern per tal
gue es
realíLzés
una maqueta del Centre Cívic
per
Sagrada Famí1ia,
portar-1a
a lrExpobages.
El Sr. 14arsal i trluntalb expressa que aquest és un treball
que I'Ajuntament
ha fet diferents
veg ades, per IrExpobages o rror i que srencarregaven
fora
amb un cost
aproximat
de 300.000r-pessetes.
A lrhaver-se
de fer
1a maqueta del
Centre Cívic,
un dels deliniants
va mostrar
interés
en ferho i, sortia
més barat,
i en lloc
drencarregar-ho
fora s'optb per donar-li
una gratificació
gue va fer el
al funcionari
tr eball .
Sotnés
6.-

eI

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

ACCIO CIUTADANA
5.1 .

DICTAMEN SOBRE RECOLZAMENT DE LES PROPOSTES PER A
DONAR EL NOI4 DE "LACETANIA''
A L I INSTITUT
DE FORMA-

Es va

llegir

el

Atbs que 1a nostra
Ciutat
de Formació Professional,
nom propi
ind ividual itzat.

dictamen

següent:

compta amb un Institut
que no gaudeix
fins
a

politécnic
la data de

Atés que tant
el Consell
Escolar
com lrAssociació
de pares
'
r
L
a
c
e
tbnia".
del Centre varen decidir
de donar-li
n
o
m
d
e
el
Atbs que "Lacetbnia"
fou un grup cultural
fundat
a Igualada
If any'l .961 , afiliant-se
el 1.962 aL Centre drEsLudis
Comarcals d'IguaIada.
atés que segons es despren de I&expedient
trambs per lrInstitu
Pol itécnic
de Formac ió Professional
tots
, sr han seguit
per'a dotar-lo
adients
eIs trhmits
de nom.
'133/
Atbs el que es disposa
al Decret
1.987 de 2 de maig
DepartamenL drEnsenyament de la Generalitat
de Catalunys
bre atribució
de nom aIs Centres Docents PúbIics.
guer
Es pewl
rnitat
amb el

Ia
negidora-DeIegada
parer
dels
membres

de

drEnsenyament,
Ia Conissió

de
dels

det
so-

conforServeis

?^á57

drAcció
Ciutadana
deI
següent
acord:

proposa

al

pIe

de

propostes
Ies
realitzades
"Recolzar
IrAssociació
de pares de I,Institut

la

Corpor ac ió

t' adopc ió

pe[
i
Consell
Escolar
de
rmació Professional

de Ia nostra
Ciutatr
eñ eI sentit
de donar
al centre
de 'Lacethnia'
que sr estableix
anb el
, de conformitat
Iegislació,
i trametre-ho
al Departament
d'Ensenyament
Generalitat
de Catalunya.'

eI
a
de

nom
la
la

EI Sr. PujoI
i Carbonell
gue han respectat
manifesta
el
que ha demanat lrAssociació
de pares
i eI ConseIl
Escolar
pel que fa a donar aquest nom i el troben correcte.
Sotnés
7.-

eI

URBANISME,
7.'1 .

dic Lamen a votac ió
OBRES SqBLIQgES

I

és

aprov at

per

unani¡nitat.

SERVEIS

DICTATT'IEN
SOBRE APROVACIO INICIAL
DE LIESTUDI
D E -D E TALL REFERENT A LIORDENACIO I DISTRIBUCIO DIUSOS DE
_
I r r E Q U r p A t v l E N T p O T I V A L E N T D E L C A R R E R O L E G U E R ffi'uE:
DA NOVA SANTA CLARA.

Es va

IIegir

eI

dictamen

següent:

pels
de Detall
redactat
Serveis
Técnics
"ALbs lrEstudi
tlunicipals,
referent
polivatent
a I'eqUipament
de 1a BaIconada situat
aI carrer
Oleguer,
cantonada
Nova Santa CIar a,
en desenvolupament
de les previsions
de 1r article
69 de la
normat iva del v ig ent Pl a Gener al .
atbs I ' inf orme embs pels
serve i s Jur íd ics litunic ipals
que
I
s adj unta a aquest Dictamen r proposant
I I aprovac ió de I'Estudi de Detall.
drAlcalde
El Tinent
drUrbanisme,
Obres públiques
i Serveis,
de conformitat
amb eI parer favorable
dels membres que
composen lresmentada
que pel pIe de
Comissió ha de proposar
Ia Corporació
siguin
adoptats
eIs següents
ACORDS

A P R O V A RI N I C I A L M E N T l r E s t u d i
1r.pels
de .Detall
redactat
Serveis
Técnics Munic ipals,
en desenvol upament de I I ar ticle
69 de la normativa
del vigent
PIa GeneraI,
referent
a Irordenació
i distribució
polivalent
drusos de lrequipanent
situat
al carrer
Oleguer,
cantonada Nova Santa CIara,
en aplicació deI que es preveu a lrarticle
11r eo relació
amb el g
de la Llei
de Catalunya
3/ 1984, sobre ¡Iesures drAdequació
de
I I Ordenament Urbanístic.
púbtica
2n.Aprovar
1r exposició
de I'Estudi
de Detall
inicialment
aprovat
en 1' acord anter ior,
dur ant eI termini
de quinze dies comptats
a partir
de I'endemh de la publicació
de lracord
adient
en eI ButIletí
Oficiat
de 1a provín-
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en compliment
cia,
deI que es preveu
b), de Ia Llei
de Catalunya
3/1984.

a 1r article

9.1

ltetra

Not,ificar
Ies anteriors
3r.resolucions
als propietaris
de les finques
veines a la que és objecte
I'Estudi
de Detall
inicialnent
aprovar en el primer dels acords que composen el
present
Dictamen."
El
inicial
tament

que
Pujol
i
Sr.
CarbonelI
aclareix
potivalentr
d'un
equipament
ássignant
IrEsglbsia
de la Balconada.

lraprovació
és
lr ús,
concre-

EI Sr. Puig i Soler diu que és la ordenació
de 1a mitat
del terreny
i pensa que eI nom de c ar r er Oleg uer es podr i a
completar
quedant doncs Carrer d'Oleguer
a n b e I . c o gn o m M i r ó ,
Miró.
E1 Sr. Alcalde
diu que sraccepta
i dóna Ies grhcies
at
peI
quedant
Sr.
Regidor
suggeriment,
redactat
eI dictamen
com srexpressa
a continuació:
pels
I'Estudi
de Detall
redactat
Serveis
Técnics
"Atés
polivalent
Municipals,
referent
a lreguipament
de 1a BaIconada situat
al carrer
Oleguer
t ' li r ó ,
cantonada
Nova Santa
CIara,
en desenvolupament
de les previsions
de lrarticle
69
de la normativa
del vigent
Pta GeneraI.
que
Atbs I'informe
,¡urídics
embs pels serveis
Municipals
proposant
s' adj unta a aquest Dic tanen,
I' aprovac ió de I I Estudi de Detall.
El Tinent
drAIcalde
drUrbanisme,
i SerObres Públiques
veis,
p
a
r
e
r
de conformitat
amb el
favorable
dels membres que
p
r
o
p
o
s
a
r
que peI P1e de
l
r
e
s
m
e
n
t
a
d
a
d
e
composen
ha
Conissió
la Corporació
siguin
adoptats
els següents
ACORDS

pels
de Det.aII redactat
1r.A p R o v A R T N T c T A L M E N TI ' E s t u d i
en desenvolupament
de 1r article
Serveis
Técnics Municipals,
69 de la normativa
del vigent
referent
a lrorPla General,
polivalent
denació
i distribució
dr usos de lrequipament
situat
al carrer
Oleguer Miró,
cantonada Nova Santa Clara,
en
del que es preveu a 1r article
amb
aplicació
11r €rl relació
eI 9 de la l,Iei
de Catalunya
sobre Mesures drAdequa3/1984,
ció de lrOrdenament
Urbanístic.
púnlica
de I'Estudi
de DetaIl
lr exposició
2n.Aprovar
inicialment
durant
aprovat
en lr acord anterior,
el termini
de quinze dies comptats
de I'endemb de la publicaa partir
ció
de I'acord
adient
de 1a Provínen e1 Butlletí
Oficial
del que es preveu a lrarticle
9.1 IIetra
cia,
en compliment
b) , de Ia LIei
de Catalunya
3/1984.
3r.-

Noti.ficar

les

anteriors

resolucions

aIs

propietaris

-.. 2558

de les finques
IrEstud
veines
a Ia que és obj ec t
inicialment
aprovar en el primer dels ac rds que
present
Dictamen.'

7.2.

i de Detall
corRposen el

pICTAMEN SOBR-EAPROVACTO INTC]AL
pEL PROJECTE TECN I C A N O T T 4 E N A 'T' S E G U R E T A T D E L E S E S C O L E S P U B L I Q U E S I
I4UNICIPALS DE Ir{ANRESATI

Es va lIegir

el

dictamen

següent:

projecte
Atbs
pets
el
redactat
Serveis
Tbcnics
l¿lunicipals
a n o m e n a t " S E G U R . E T A TD E L E S E S C O L E S P U B L I Q U E S I I r { U N I C I P A L S D E
M A N R E S A ", a m b u n p r e s s u p o s t
g e n e r a l d e 18 . 5 5 5 . 0 8 7 , - p e s s e t e s .
Atbs
tant

I I informe
embs pet Sr.
Interventor
Municipal
manifesque no existeix
pressupostbria
xonsignació
suficient.

Atés I'informe
embs pel Sr. Enginyer
Municipat,
manifestant
que eI projecte
gu€ la durada previsés viable
tbcnicament,
ta per Ies obres no supera un dtry, i que lrobra
no és susceptible
drexecució
en parts.
Atbs 1r informe
emés
sant 1r aprovació
de
nhria,
en aplicació
jament Urbanístic
i
drabril.

jur ídics
pels serveis
propomunicipats
lrobra
amb la consideració
drobra
ordidels articles
67 del neglament de planede Catalunya
218 de la Llei
8/1987 de 15

EI President
de Ia Conissió
drUrbanisme,
Obres públiques
i
de conformitat
Serveis,
amb eI parer
favorable
dels membres
de lresmentada
Co¡nissió ha de proposar
aI ple de 1a Corporac ió I' adopc ió dels seg üents acords:
1er.A P R O V A RI N I C I A L M E N T a m b I a c o n s i d e r a c i ó
drobra ordinbprojecte
ria,
pels
el
redactat
Serveis
Técnics
Municipals
a n o m e n a t " S E G U R E T A TD E L E S E S C O L E S P U B L I Q U E S I I { U N I C I P A L S D E
D{ANRESAn, arnb un pressupost, general
de divuit
milions
cinccentes cinquanta
cinc nil
vuitanata
set pessetes,
en aplicació dels articles
67 del Reglament de Planejament
Urbanístic
i 218 de la l,Iei de Catalunya
8/1987 de 15 drabril.
púntica
2on.lr exposició
Aprovar
deI projecte
inicialment
per un termini
aprovat,
de trenta
dies,
en compliment
de1
que es preveu
a 1r article
1a Llei
de Catalunya
219 de
8/'1 .987 de 15 d'abriI.
gue és un treball
EI Sr. Pujol
i Carbonell
manifesta
fet
pels
d
r
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
t
'
A
j
u
n
t
a
m
e
nt
Técnics
de
i que consisteix
en prendre
mesures de seg uretat
a les
escoles,
instal.lar
boques de rec,
canvis
de parallamps
etc.
Diu que s'aniran
fent
aquestes
obres gradualment,
seguint
els criteris
dels
per dotar
Técnics
a Ies escoles dr aquestes mesures de seguretat.
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que fa tres
Et Sr. Marsal
i Muntalb
recorda
anys es va
fer
p
r
i
m
e
r
p
l
a
un
de mesures de seguretat
que no es pogués
real itzar
en un any perqué
les
dues
institucions
que hi
col.Iaboraven
es van tirar
enrera,
i es va haver de retardar. Es demanb als Técnics que fessin
aquestes mesures dradaptació
per solucionar
eI que havia quedat pendent i alhora
incorporar
coses noves com eIs parallamps.
El projecte
és aquest
i faran
per tirar-ho
falta
eIs
18 milions
endavant.
Estan dracord
en qub es tinguin
en compte els criteris
tbcnics
perb també demana que es tinguin
en compte
eIs criteris
de lrAssociació
de Pares i eIs Claustres
de professors.
Sotmbs el
7 .3.

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

DICTAMEN SOBRE RATIFICACIO
D E t I ACORD DE LA CO!4ISsro
DE GOVERN DE 24 D'AGOST, REFERENT A L'OBRA DE
LIESCORXADOR DIABAST COI4ARCAL, 3g FASE
ñ--fficfrAMB EL PLA BASE DEL POSC.

Es va llegir

el

dictamen

següent:

que la
Atbs
intenció
per adjudicar
d'aquest
Ajuntament
la
3a. fase de les obres de construcció
drun Escorxador
drAbast
ComarcaI,
inclbs
dins del POSC-87., durant
el mes de setembre
ja que el ret.ard que ha acumulat Ia 1g fase
no serh possible
ha endarrerit
Ia 2e fase,
circumstbncia
aquesta que impossipoder complir
per a Ia 3a. fabitita
previstos
eIs terminis
se.
que r otr obstant,
Atbs I I interés
seg ueix tenint
aquest Aj untament per dur a terme la posta en funcionament
de lresmentat
escorx ador , í , per
tant,
de mantenir
totes
les
seves
previstes
fonts
de finangament
i consolidades
sense cap variaci6.
Atbs que de les possibilitats
que el Director
o opcions
General
drAdninistració
LocaI de la Generalitat
de Catalunya
pot resoldre
quen Ies obres no srhan contractat
en finalitzar el termini
m i r xi m e n q u e s r h a n d e m a t e r i a l i t . z a r ,
segons
par hgr af 2n. de I a Base 15 .2 d I Ex ec uc ió deI
e st able ix
el
POSC-87, aprovada per Decret 6/87 fr
1a més a15 de gener,
consellable
es la d'excloure
Ir esmentada obr a del Pla Base
de IrAny 1.987 i incloure-la
en eI Pla Addicional.
que
Atés que 1a Normativa
deI POSC-87 estableix
Reguladora
p
e
r
el Ple de Ia Corporació
és lrbrgan
1'absorció
competent
dels
i gestió
dels
Ajuts
Acords referents
a Ia tramitació
Crédit
dins dr aquest P1a. perb que per raons drUrgéncia
Ia
passat va sol.de Govern en sessió del 24 dragost
Conissió
licitar
la Direcció
Local
IrexclusGeneral drAdministració
obra i 1a seva
sió del Pta Base det POSC-87 de Iresmentada
inclussió
en eI PIa Addicional
amb el compromís de que en la
€l
prbx ima sessió
deI PIe de 1a Corpor ació es r atifiqubs,
d'Urbanisme,
PresidenL
de la Comissió Informativa
Obres Pú-

':"::-_.
.."-1*
'
tt

./{
/r <-'

:'
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i Serveis,
bliques
la composen proposa

amb el parer
favora Ie dels membres que
lr adopció dels seg üe Es acords:

per Ia C{rnissió
1r.-RATIFICAR
I'acord
adoptat
de Govern et
passat 24 dragost
pel qual es sol.licitaVa
a 1a Direcció
CedrAdministració
neral
tocal
de la Generalitat
de Catalunya
que ens sigui
exclosa del pIa Base del pOSC-87 lronra
anomenada "EscoRxADoR D"ABAST coMARcAr3S FASE", i ens sigui
inclosa
en eI PIa Addicional,
aI no poder conplir
eIs terminis
mbxims per contractar
assenyalats
en Ia Base 15a. de les Bases drexecució
per Resolució
del POSC-87 i anpliat
del Director
General drAdministració
LocaI deI 9 de juny passat.
2n.-FacuItar
aI Sr. Alcalde-President
tota
1a documentació
per
necessária
lr expedient.

per
a Ia

a la signatura
complimentació

de
de

i Carbonell
Et Sr. PujoI
diu que lradjudicació
de Ia segona fase es veurb
a 1r apartaL
dr assumptes sobrevinguts,
i
que aquesta nodificació
es fa perqué srhavia
acabat el terper un retard
nini
d'adjucticació
de dos mesos.
El Sr. Pérez Picas diu que estan d'acord
en el ilictamen,
que vol saber 6s, a partir
i 1'únic
de quin moment srenllagarb 1a primera
amb la segona fase,
docns hi ha un problema
que va 1ligat
de terminis
a les subvencions.
i Carbonell
diu que sembla ser que després
EI Sr. Pujol
draprovar
aguesta
segona fase,
s'ha
dracabar
la primera
i
rbpicl
proenllagar
amb 1a segona.
Suposa gue se seguiran
peró srha de mirar que no
duint
aquests dos mesos de retard,
siguin
més, i no hi haurb un trencament
entre fase i fase.
Sotmés eI
7 .4.

ilict.amen

a votac ió

és

aprovat

per

D I C T A I I { E NS O B R E E L E V A C I O A D E F I N I T I V A

unanimitat.
LA RELACIO DE
-

Es va

llegir

et

dictamen

s"güerrt,

Atbs que per aquest Ajuntamentr
€n sessió ptenbria
celebrada
eI dia 18 de rnaig d!enguanyr
vá cordar-se
lrinici
de l'expei
dient
drexpropiació
amb lr aprovació
de la relació
concreta
individualitzada
pels que resulta
de béns i drets
necessbria
per lrexecució
instat.lacions
lfexpropiació
de Ies obres i/o
dr un pati
dt esbarjo
d'ús exclussiu
de Ia Llar
dr Infants
"LA
al Carrer
de Ia Concórdia,
cINESTA. de 1.1821'15 m2, situats
de conformitat
anb eI que disposen
eIs
articles
17 de 1a
drexpropiació
Forgosa, de 16 de desembre de 1.954 i 16
Llei
del
per
seu neg I ament,
aprovat
de
Decret
de 26 d' abr i1
del Consell
1.957 r així
com lr acord de sol.licitar
Executiu
de la Generalitat
de Catalunya
la declaració
d'Urgéncia
en
per 1'expropiació
aIrocupació
dels
béns i drets
afectats
cord ad a en I I anter ior resoluc ió , de conf ormitat
amb 1a l4emb-
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pels
ria
redactada
tbcnics
Serveis
que es preveuen en lrarticle
fectes
piació
Forgosa i 56 i següents del

municipals
i amb els e52 de Ia LIei
drExproseu Reglament.

personalment
Atés que lresmentada
resolució
va notificar-se
per lrexpedient
eIs interessats
a tots
afectats
incoat
i va
publ ic ar- se en eI Butl let í Of ic i al de I a prov ínc i a n9 'l4"1
'Redet dia
de 1.987,
13 de juny
així
com en eIs diaris
n
L
a
gió-7"
i
Vanguardiarr dels dies 9 i 1O de juny,
respectiv ament.
pet Servei
Atés que ha estat
retornada
a aquest Ajuntament
de Correus Ia notificació
de lracord
municipal
de 18 de naig
de 1.987 |.ramesa al Sr. EUDALD VIñES RIERA, aI.Iegant
haver
possibles
mort
i
ilesconeixent
hereus
eIs
interessats,
en
de lfarticle
conpliment
de procediment
80.3 de 1a tlei
Administratiu
es va tornar
a publicar
lresmentat
acord en el BOP
ng 189 de 8 dragost de 1.987.
dels terminis
presenAtbs que dintre
legals
aptes, ha estat
tat
un recurs de reposició
sol.Iicitant
deixar
sense efectes
passat
l'acord
de 18 de naig
esmentat
i que es compleixi
lfacord
peI Ple de 4 d'ocde 4 de juliol
de 1.967 ratificat
tubre.
pels
recurs
ha estat
interposat
Atés que el
de reposició
SCNYOTSTRINITAT ARDERIU VIÑAS, LLUIS VIÑAS MUNCUNILL, ROSA
M A R I A V I Ñ A S M U N C U N I L L , I I E R C E D E SV I Ñ A S I I { U N C U N I L LI J A V I E R V I Ñ¡S MUNCUNITL en data de Registre
drEntrada
de 25
Municipal
de juny de 1.987 i amb eI n9 11.455,
manifestant
les
següents
consideracions:
13.-Incompliment
de lr acord del PIe
de la Corporació
det 4 droctubre
Municipal
de 1.96'?, llevat
de la simple B.ermut,a. 2n.-Que lrAjuntament
no pot anar conp
r
o
p
i
s
tra els seus
actes.
jurídics
propoemés pels serveis
Atbs lrinforme
municipals
per
sants
Ia deneg ació
del
recurs
interposat
de reposició
del
les
següents
consideracions:
recurs
1er.-Improcedéncia
previ
de reposició
aI Contencibs
Administratiu
contra
lra'
per ser aquest
lrexpedient
drExpropiació
cord dt iniciar
un
que no esgota la via
acte de trbnit
administrativa.
2n.- No
que disposa
fer
referbncia
en el
nateix
d'allb
I'article
19.1 de 1a l,lei
d'Expropiació
Forgosa i 18 deI seu Reglament
per
per escrit
en quant a I'aportació
de Ies dades oportunes
r ecti f ic ar poss ibles
publ ic adá o r en
er ros
en I a .reI ac ió
per raons de fons o de
oposar-se
drocupació
a Ia necessitat
forma,
indicar
eIs motius pels que hag i de consider ar prefelrocupació
béns o Ir adquisició
rent
dr altres
de drets
difeper ser més convenient
rents
i no compresos en la relació
al
a
recurs
fa referéncia
fi que es persegueuix.
3r.-L'esmentat
que no
un supbsit
d'incornpliment
de ttAjuntament
contractual
jurídic
afecta
de I'expropiació.
4t.Segons
a 1r institut
informe de IrArquitecte
fa referéncia
a
eI recurs
Municipal,
uns ter r enys d i fer ents al que és obj ec te d' ex propi ac ió .
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El President
de Ia Conissió
Informativa
Públiques
i Serveis,
de conforrnitat
amb
membres, proposa aI pIe de 1a Corporació
güents
acords:

d I Urb anisme ,

parer

I

I I adopc ió

Obr es

dels

seus

del s

se-

1r.-Desestimar
el
recurs
previ
de reposició
aI Contenciós
Adninistratiu
pets .senyors
interposar
TRTNTTAT ARDERTU vrÑAS, LLUIs VIÑAS MUNcUNILL, RosA MARIA VIÑAS MUNcUNILL, MERCEDES VIÑAS MUNCUNILL I JAVIER VIÑAS MUNCUNILL CONTTA IIAcord plenari
adoptat per aquest Ajuntament
en sessió
del 1g
de maig drenguany pels motius de fet
i de dret
que han quedat de manifest
en ra part expositiva
del present
Dictamen i
que resumidament són: a) rmprocedéncia
del recurs de reposició previ
aI ConLenciós Adninistratiu
contra
lr acord dr iniciar
I'expedient
d'expropiació
per ser un acte de trbnit
que
no esgota Ia via administrativa.
b) No fer referbncia
d'aItó
que disposen
arts
eIs
19.1 de 1a Llei
d'Expropiació
Forgosa
i eI
per 1a rectificació
18 deI
seu negtament
de
possibtes
publicada
erros
en la relació
o indicar
eIs motiusr
€n cas droposar-se
a Ia necessitat
pel que
drocupació
s'hagi
pref erent .per I,ocupació
de considerar
¿, rttres
béns
o lr adquisició
dr altres
drets diferents
i no compresos en Ia
relació
per ser més convenient
aI fi que persegueix.
c) Al.legar
un supbsit
díncompliment
contractual
de I'Ajuntament,
gue en res afecta
jurídic
a f institut
de lrexpropiació.
d)
Fer referéncia
a uns terrenys
diferents
aI de 1r objecte
de
1 | ex propi ac ió.
2n. EIevar
a definitiva
Ia relació
de béns i drets
afectats
per lrexpropiació
per Irexecució
necessbria
de les obres i/o
instal.lacions
drun pati dresbarjo
d,ús exclussiu
de 1a LIar
t
r
L
A
m2 situats
d'Inf ants
GINESTA,, de 1 .182t75
aI Carrer
de
Ia Concódia,
ta1 i com fou aprovada per aquest Ajuntament
en
plenbria
sessió
deI 18 de naig d'enguany
i publicada
en el
Buttletí
de 1a Província
Of icial
nrim. 141 de 13 de juny de
1.987.
Sotnés

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat

R E G I p O R T A D E L E G A D Ap ' O B R E S P U B L I Q U E S

7.1.1.

dos

el

Pel
Sr.
Alcalde
dictamens
següenLs:

7.1.1.

es disposb

Ia

lectura

conjunta

dels

DICTAMEN SOBRE APROVACIO INICIAL
DEL PROJECTE DIORDENACIO EXTERIOR DEL CENTRE CIVIC
SAGRADA FA!4ILIA

projecte
pels
At.éS eI
redactat
serveis
tbcnics
municipats
aNOmeNat PROJECTE DE I,IORDENACIO EXTERIOR CENTRE CIVIC
SAgeneral
pesGRADA FAljtILIA,
amb un pressupost
de 7.202.688
sete s.

Atbs
tant

4 9 V0 7 A

lr informe
embs pel Sr.
Interventor
Municipat
manifesque no existeix
pressupostbria
consignació
suficient.

Atbs Ir informe
emés pel Sr. Arquitecte
Municipal
nanifestant
que eI projecte
que 1a durada preées viable
tbcnicament,
per les obres no supera I'any
vista
i que I'obra
no és susceptible
d'execució
en par ts.
Atés I' informe
embs
sant I'aprovació
de
nbria,
en aplicació
j ament urbanístic
i
d I abr iI.

jur ídics
pels serveis
propomunicipals
I'obra
amb la consideració
drobra ordidels articles
67 del Reglament de PIane218 de 1a LIei
de Ctalunya
8/1987 de 15

El ConseIIer
Delegat drObres Públiques,
d'acord
amb el parer
favorable
dels membres de la Comissió drUrbanisme,
Obres púi Serveis,
que pel ple de la Corporabliques
ha de proposar
ció siguin
adoptats
els seguents acords:
inicialment
1er.-Aprovar
eamb 1a consideració
drobra ordinbria eI projecte
referent
a l P R O J E C T E D E L T O R D E N A C I OE X T E R I O R
CENTRE CIVIC SAGRADAFAMILIA,
general
amb un pressupost
de
set
milions
dues centes
dues nil
siscentes
vuitanta
vuit
pessetes,
en apticació
dels
articles
Reglament de
67 deI
Planejament
urbanístic
i 218 de 1a Ltei
de Ctatunya
8/1987
de 15 drabril.
púbtica
2on.-Aprovar
Irexposició
per un ternini
aprovat,
de trenta
que es preveu
a lr article
2 ' 19 . 2
8/1987, de 15 drabril.
7.1.2.

projecte
del
inicialnent
dies,
en compliment
del
de 1a LIei
de Catalunya

DICTAMEN
SOBRE APROVACIO DE
IJIODIFICACIO DEL
LA
PRESSUPOST DEL PROJECTE D I OBRA ORDINARI DEL CENTRE
CIVIC SAGRADA FAMII,IA

Atbs que per aquest Ajuntament,
en sessió plenirria
celebrada
el dia 24 d'abril
de 1.987 r vá aprovar-se
el projecte
d'obra
pels serveis
ordinária
redactat
tbcnics
municipats
i anomen a I T C E N T R E C I V I C S A G R A D AF A M I L I A t r a c o n s L r u i r
aI xamfrb cIeI
i Sant Llbtzer,
general
carrer
Sant Blai
amb un pressupost
de 53.733.86 1 pessetes.
Atés que en sessió plenária
del dia 18 de maig de 1.987 vaprojecte
ren aprovar-se
una ¡nodificació
del
esmentat,
consisLent
en una amplicació
del seu contingut
amb la previsió
de jardineria
i mobiliari
urbir fins
resultar
un pressupost
pessetes
de 59.934.125ri un desglossat
en tres
iliferents
jardineria
fases drobra civil,
i nobiliari.
Atbs que pels serveis
técnics
municipals
ha estat
redactada
pressupost
una adaptació
del
a les directrius
de lrExcma.
de
la
inclusió
de
Barcelona
consistent
en
Diputació
IrI.V.A.
dins
del capítol
de despeses generals
i eIi¡ninant
que no formen
partidesr
aquelles
coÍr Ia de nobiliari
fixe,
part de 1a subvenció,
generesultant
de pressupost
un total
pessetes.
ral de 59.978.511'-

¿561

jur ídic
Atés l'inforrne
emés pels serveis
munic ipalfs proposant
Ir aprovació
de 1a nodificació
pressupost
ca del
Tbc
del projecte
esmentat per tal
d'adaptar-[-o
a res directrius
de 1 | Excma. Oiput ació.
EI Regidor drobres
drObres púbIiques,
def conformitat
amb eI
parer
favorable
dels membres gue compos{n la Cornissió drUrbanisme,
Obres Públiques
i Serveis,
ha de proposar
que peI
Ple de 1a Corporació
sigui
adoptat eI següent acord:
pressupost
Aprovar
la modificació
project.e
det
deI
drobra
ordinária
a n o m e n a t T T C E N T R EC r V r C S A G R A D A F A M T L I A t r , c o n s i s tent
en Irinclusi6
de IrI.V.A.
dins deI capítol
de despeses
generals
parLides
i I'eliminació
dr aquelles
no subvencionades,
resultant
general
un total
de pressupost
de cinquanta
nou milions
nou-centes
setanta
vuit
miI
cinc-centes
onze
pessetes.
per expressar
E I S r . I ' 1a r s a l
i l"luntaIh intervé
la
seva
p
e
r
satisfacció
aquests clictamens que signifiquen
Ia continuació del segon Centre Cívic,
que es tir i endavant,
agraint
pels rumors referents
sobre tot
especialment
a dificultats
per aixb al fet
en 1a continuitat
dels
que
Centres Cívics.
es presentin
aquí aquests ilictamens
han de donar eI sigli
nificat
de que lrequip
de govern sap qué fer arnb els Centres
p
e
r
i
tant el seu vot serh favorable
als dict,amens.

vats

Sotmesos a votació
per unanimitat.

8. -

SECRETARIAGENERAL
8.1 .

els

dictamens

D I C T A I T { E NS O B R E M O D I F I C A C I O
VIGENT PER A LIANY 1987
Es

va

llegir

el

dictamen

7.1.1

DE LA

í

7.1.2

PLANTILLA

són apro-

ORGANICA

següent:

de Personal
La PIantí1Ia
aI servei
dr aquest
Aj unple
tament,
va ser
aprovada
en sessió
del
de la Corporació
d
'l
de 1987 tdonant
5 de gener
compliment
a lr article
90 de Ia
de Bases de Régim Local
LIei
de 2 d'abril
de 1985.

Les previsions
ac adémiques pel
c u r s 19 8 7 - 1 9 8 8 ,
pe
crear dos nous llocs
aconsellen
de treball
de professorat
de Música i dos per lrEscola
Conservatori
!4unicipat
drArts
i
i aquesta previsió
Oficis,
no pot ser demorada aI moment dra
provació
per I'any
de 1a PlantilIa
1988r per 1a qual cosa
procedeix
la nodificació
per I'any
de Ia Plantitla
1987 |
dr acord amb la previsió
continguda
a lrefecte
en lr article
126- 3 del ReiaI Decret Legislatiu
781/1986 de 18 drabril.

previsió
i
tilla
templin
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banda,
i
tenint
Draltra
en compte que Iractual
leg al es decanta
cap a 1r aprovació
anual de la Plan
llocs
de treball,
de tal
manera que solament es conplaces
que es pug uin dotar pressuposa 1a PIantilta

tbriament,
és aconsellable
portar
la modificació
de forma qu
es pugui aproximar
1r actual
previsiPlantilla
a 1a realitat
bre per a 1988, ars efectes
de poder fonanentar
amb certesa
les oper acions de dotació
pressuposthr ia gue, per atencions
'l
de personal
sr incloguin
en el projecte
de pressupost
de
988
sense perjudici
ile I'aprovació
fornar
de tota ra documentaci
que integ r arh 1a PI antill
a per a I' any 1988 en el moment de
lraprovació
det Pressupost,
i com preceptua
tal
la LIei.
que 1a suficibncia
S'entén
de crbdit
exclou
el
trbmit
d'aprovar
aquesta modificació
amb Ia simultbnia
de la
modificació
pressupostaris
dels crédits
i és per aixb pel qu
el President
de 1a Comissió drEisenda
i Régim Interior,
amb
lrinforme
de Ia mateixa,
sotmet aI ple de 1a Corporació
Iradopció del següent acord:
la plantilla
Orgirnica draquest
"lrlodificar
Ajuntament per a lrany
1987r gu€ va ser aprovada en sessió del ple
de 1a Corporació
del 15 de gener,
tant pet que. fa a places ¿t
funcionaris
com a Ilocs
de treball
de personal
Iabor al,
de
conformitat
amb el document que com a annex srincorpora
a
aquest dictamen i amb l'informe
explicatiu
de Secretaria,
de
forma que 1a modificació
afecta
aIs següents apartats
de la
Plantilla:
A) PIaces de funcionaris
Ies i Sots-escaIes.

de carrera

classificades

en Esca

B) Places reservades
a personal
de confianga
i assessoranent especial,
recollint
eI dictamen que sobre aquest extrem va aprovar en el seu dia eI ple de la Corporació.
C) Llocs

de treball

subjectes

a legislació

laboral.n

El Sr. Sala i Rovira diu que es reuní la Comissió operaper cobrir
tiva
drOrganitzaci6
manques de professors
aI Conservatori
i Arts
i Oficis,
i aprofitar
a la vegada eIs suggeriments
dels diferents
perqué sradeqüessin
Caps de Servei
j a 1a pl antilla
altres
lIocs
de tr eball , per anar aj ustant
de cara a 1988. No suposa cap modificació
en profundiLat,
ni
canvis
drorientació.
El Sr. Perramon i Carrió
diu que a la Comissió drHisenda
Ii
cridb
lr atenció
1a supressió
dr una plaga drArquitecte
de
Rehabilit.ació
i una plaga d,As'sistent
SociaI.
Després se'1s
que de fet qui estb treball
concretá
ant en la rehabilitació
j a és amb contr acte de serv'eis i no com a f und'habitatges
ja en el
cionari.
Et fet gue el séu grup plantegés
programa
que srhavien
de fer uns patronats
per agilit zar la
concrets
gestió
de t'Ajuntament
en habitaLges
i serveis
socials,
fa
que en aquest plantejament
no sigui
necessbria
lrampliació
de personal
funcionari,
sino en dr altres
tipus
de serveis,
i
votar an afirmativament.
EI

Sr.

tvlarsal

i

Munt.alá

fa

saber

que votaran

afirmativa-

e56¿

\=**;"'perqub
Ir antic
ment
amb satisfacció
dur ant
mandat sempre
p
e
r
p
a
r
t
q
e
s'havia
de reestrucsrhavia
manifestat
de CiU
turar
la plantilla
d
'
e
s
t
a
l
v
i
amb uns 200 milion
, peró veuen
q
u
e
que no és aquesta 1a tínia
sino
antenen bbsicament
els
cr iter is de I'equip
socialista.
Fins
i tot
srha actuat
amb
la plaga de TAG dr
banisme, 1a qual cosa
al crear
rapidesa
perqué
pel
el
satisfh
veu que alg uns consells
donats
seu
grup sraccepten.
que hi
Continuá
dient
ha preocupacions
concretes
com
plantilla
dr aprofitar
Ia
modificació
de la
I'eguivocació
pels professors
per fer aIdeI Conservatori
i Arts
i Oficis
q
u
a
l
s
primer
algunes de Ies
requereixen
tres modificacions,
tenir
un programa potític.
de plantilla
La reducció
en sersocials
hi
veis
també els preocupa i en e1 terna drhabitatge
política
ha d'haver
de continuar
una decisió
ara o
com fins
que suposaria
més coses,
fer
bé fer
una transcripció
en
plantilla
que estan en
o no. EI personal
dels Centres Cívics
preocupació
perqub no els
de serveis
els portava
contractes
reflexats
veia
abans potser
en 11oc, perd segons ha intuit
i tot
del Centre
es reforg arb el personal
sembla que fins
eI tema deI Servei ile DinaCívic.
també srhaurir de resoldre
i,
abans deI 3 1 de desembre per a
mització
Sbcio-económica
pofer un plantejament
1a qual cosa
segurament farb falta
dubte en el tractai esmenta tambéque hi ha un cert
1ític,
de gestió
ment que es fa als Técnics Mitjos
especialitzada.
de planEl Sr. Sala i Rovira pel que fa als increments
i Arts
diu que venen donats
del Conservatori
i oficis
tiIIa
perqub tarñbé ha augmentat el nonbre dralumnes,
concretament
i Perruqueria
i aI
drArts
i oficis
en Infornirtica
a lrescola
per acabar de conjuntar
integral
una formació
Conservatori
m u si c a I .
que quan es va
recorda
al TAG d'Urbanisme
En referéncia
que posteriorment
hi hauria
Ia nefer el canvi ja es va dir
d'inclourer
ls perqué j a es preveia.
en
La reducció
cessitat
reducció
sino com una
no Ia veu com a tal
Socials
Serveis
plaga
i gue
d'una
a Tbcnic Mig Especialitzat
transformació
del
servei.
En Ies
unes necessitats
concretes
ve a cobr ir
places drEducadors de Carrer,
en les diferents
convocatbries
qualificació,
i
amb Ia suficient
no hi ha hagut mai gent
una plaga de les dues
s'ha cregut
més convenient
consotidar
la idea
que hi ha, i eliminar
lraltra.
En els Centres Cívics
endavant i, en aquest mode I'equip
de govern és tirar-Ios
i a la
1a seva rnillor
utilització,
estudiant
ment ja s'estb
q
u
i
n
e
s
p
e
r
s
o
n
e
s
h
a
u
r
a
n
draA
e
h
i
d
'
a
i
x
b
s
r
h
a
u
r
b
v
e
u
r
e
vista
p
a
r
l
e
n
s
í
d
e
t
i
rar
r
e
f
o
r
g
a
r
i
de
els Centres Cívics
nar. No
q
u
e
fa al Servei
de Dinamitzaendavant el segon centre.
PeI
veure que és
ció Econbmica en aquests moments está en estudi
g
e
n
t
q
u
e
pretén
hi ha, de cara al
i amb la
amb aquest servei
de mes es podrb comuniproper
exercici.
Pensa que a finals
que se li
car I'orientació
en I'escala
voI donar.
Finalment,
que de 6 Tbcnics
Mit.jos
1i consta
d'Administració
Especial
es passb a 5 perqué la sisena es convertí
Assistents
Socials
Mig de Gestió Espec iaI itzada.
en técnic
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E1 Sr. Marsal
i Muntalá
exposa que Ia problembtica
que
planteja
és més própia
det debat
que de1 ple,
de Comissió
perb
com que la
documentac ió va arr ibar
a la
Comissió
a
I I hor a j usta
no va tenir
temps de pI antej ar els
aspectes
puntuals
que ara presenta.
De totes
maneres demana aclariment sobre el fet
de la transformació
druna plaga drAssistent
en una de Técnic Mig de Gestió Especialitzada,
Social
i
que aquesta transformació
el resultat
produeix
en el nombre
de Técnics
Mitjos
de GesLi6 Especialitzada
que queden a Ia
plantilla,
a 1a vegada que tarnbh demana informació
sobre eIs
que pugui representar
aventatges
el fet dr encomanar la gestió
dels Serveis
Socials
a un Tbcnic Mig de cestió
EspeciaIitzada
en lloc
de fer-ho
a un Assistent
SociaI.
Després de la intervenció
deI Sr. SaIa i Rovira relacionada amb Ies preg untes del Sr. Mar sal i l¡[untaIhr.
intervé
el
Secretar i
que es produeix
indicant
1a baix a en una plaga
drAssistent
i 1a baixa
SociaI
també en una plaga de Tbcnic
Mig ile Gestió Especialitzada,
amb Ia qual cosa eI nombre de
places drAssistent
queden en cinc
i et nombre de pIaSocial
ces de Tbcnic Mig de Gestió Especialitzada
queden en sis,
de
guatres
Ies quals
estan provist.es
en propietat
i dues vaperb com que un dels Técnics Mig de Gestió Especiacants,
litzada
ha comunicat
Ia voluntat
de demanar excedbncia,
i
aquest Técnic Mig no té assignació
dr área de gestió
concreta, quan causi baixa a Ia plantilla
hi haurá tres vacants,
i
amb Ia seva provisió
es podran cobrir
les brees de gestió
a
qué fa esment 1r informe de Secretar ia.
Sotmés el
9.-

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

PROPOSICIONS
9.1.

pROpOSICIO
NALISTA

Es va

DEL GRUp MUNICTpAL DE L'ESQUERRA NACIOD E M A N R E S A R E F E R E N T A A C T U A C I O N S -ffigñ:
DERIVADES

l1egir

1a següent

proposició:

nConeixedors

de que en els darrers
nesos de Irany des de
Ia sub-unitat
de Serveis Estatals
de l'Ajuntament
de !{anresa
en compliment de Ies seves funcions
drallistament,
s'€nvib
a
tots
els joves que srhan dr incorporar
Ir any següent aI serve
militar,
documentació
per les actuacions
i notificacions
de
recluLament
i tIeva.
,

Atenent que dins les possibilitats
dels joves
neguda legalment
Iropció
de declarar-se
objectors
ja sigui
per raons d'ordre
cibncia,
retig iós,
btic,
ri,
f ilosbf ic o dr altres,
tal
com reconeix
Ia l,Iei

hi ha rec
de conshumanita
48/1984.

I que en comptes de fer eI servei
militar,
es preveu la
realització
dr una "Prestació
és a ili
SociaI
Susbstitutória",
d'un
que es faria
servei
civil
en entitats
depenents de les

2563
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administracions
púUfiques -com és el cas
els Ajuntamentso
que atenguin
en entilats
eIs sectors
soci ls nés necessitats
serveis
que cobreixen
funcions
com protec
ió civil,
conserva
ció ilel medi ambient i serveis
socials,
s bretot,
d'acció
co
munitbria.
que la informació
Cal afeg ir
dr aquestes LIeis
i de les
possibititats
gue obren, és més aviat
escassa,
i que caldria
fer-ne
prou brnplia entre
una difusió
eIs joves gue estan en
edat propera a ser allistats
pel reclutament.
que pot tenir
VisL a més I'interés
per Ia prbpia
ciutat
e1 fet
de comptar amb persones que facin
e1 servei
civil
a
lllanresa, proposem:
1.- Que dins del mes de setembre.
l,Ajuntament
de lvlanre
envii
a tots
els joves que fan els disset
anys durant el 198
fins
als que eIs faltin
dos mesos per incorporar-se
a fiIes,
un fuIletó
explicatiu
de Irobjecció
de conscibncia,
fent con
tar,
entre
altres
informacions:
It{oti us de I I ob j ecc ió.
Terminis,
com i on es pot declarar
objector.
i durada deI servei
Naturalesa
civiL.
que regulen
i decrets
lrobjecció
LIeis
i situació
jurídica
dr aquestes lIeis.
A quins llocs
es pot informar
més ampliament sobre
I I obj ecc ió.
podria
En aquest sentit,
un text
a enviar
ser una infor
rnació
abreujacla de Ia "guia prbctica
de Irobjector
de consl
pel Consell
ciéncia",
editada
de Ia Joventut
de Cat
Nacional
1unya. Si es pogués enviar
1a guia completa,
encara fora millor.
2.- Que per part dels funcionaris
municipals,
donar totes
que els
les informacions
i formularis
a Lrobjecció
de conscibncia.
referents

es puguin
sol.Iiciti

3.- Que des de Ies di-verses conselleries,
es prepari
relació
de feines
per persones gue compleixin
realitzables
servei
civil
a la ciutat.
PeI
Alcalde
es
disposb
Sr.
presentada
pel grup de IrENM a Ia
el primer
"Substituir
d I acord pel tex t seg üen't :

parbgraf

Ia
seva
del

lectura
de
proposició:
punt

de

un
e

lr esmena

proposta

que
dins
del
1.
mes
de
seLembre
de
cada
any.
I'Ajuntament
de Manresa envii
a tots
eIs joves que fan els
de
disset
anys dur ant lr any en cursr
üD fu11et6
explicatiu
Irobjecció
de consciéncia,
fent
constar,
d
r
a
l
t
r
e
s
entre
inf ornacions. r
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que ja
El
Sr.
Dlas i
diu
que l,objecció
Soler
estb
legalitzada
es tracta
ara de donar-ra
a conbixer
entre
la
Joventut
i mentre
que era una agressivitat,
abans es creia
present
ar a es tr acta de tenir
que no tothom pensa de la
mateixa manera i que per motius btics
o rerigiosos
no es pot
sentir
atret
a
un
servei
militar.
de
Sr ha
donar
la
informació
adequada,
present
i
tenir
que
eI
servei
substitutor
i pot benefic iar
a ra prbpia
ciutat
de !tanresa.
Pensa que dins del mes $e setembre de cada any s,ha de poder
joves
don ar
I a informac ió
gue
als
s I han d' incorpor ar
a
f iles.
El
Sr . Mar sal
i
Muntalh
propo s ic ió , don at
que és un a
d I informac ió que va seg uir
eI
grau
s'hagués
assolit
aquest
aquest dret.

que els
diu
sembla
bé 1a
continuació
poIítica
de la
seu grup,
malgrat
encara no
dr informació
pel
que
fa
a

EI Sr.
Rodó i nodb expressa
que 1a proposta
de IrENM
afecta
a un dret dels joves i que com a tals
srhan encarninat
les
accions.
Per aIs joves de 17 anys srha editat
un díptic
amb informació
de 1'objecció
de conscibncia
i
del
servei
militar
que srenviarh
en general
a finals
de mes juntament
amb 1a documentació
de I'Ajuntanent.
del díptic
EI text
ha
estat
escollit
d'un que va ser usat per alguns Ajuntaments
i
que sradiu
molt
a Ia Guia proposada per IrENM perb que era
massa extens.
En el clíptic
tanbé s'hi
troba
una relació
de
les adreces d'interbs
a la qual es poden dirig ir
els joves
que vulguin
més informació.
A niveIl
Iocal
trobaran
aquesta
informació
als Serveis
Estatals
i a lrOficina
drlnformació
de I'Ajuntament,
aI Centre Cívic
i a BIoc. tanbé hi trobaran
aquesta Guia,
pel Consell
€ditada
de la Joventut,
Nacional
que ar a está esgotada,
perb que sr intentarb
tenir-ne
rnés.
joves
que poden fer
Les tasques
que
a la
ciutat
els
vulguin
q
u
e
d
e
n
fer
el
servei
p
e
n
d
e
n
t
s
civil
del Reglament
que srha de fer de Ia l,lei.
D'altr a banda no hi ha inconvenients
en enviar
díptics
cada dny, perd srhauran dr anar nodificant
segons els canvis
que sorgeixin.
Accepten 1a proposició
i lresmena del grup de
lrEN![ i les votaran
afirmativament.
El Sr. Mas i Soler diu que accepten 1'explicació
donada
p e l q u e f a a e s p e r a r q u e s u r L i e I R e gl a m e n t d e 1 a l , I e i .
EI Sr.
no
hagi
.indicacions
sustitutori

Rodó i nodb puntualitza
que malgrat
el Reglament
sortit,
eIs
objectors
de
conscibncia
tenen
que
serb
molt
difíciI
fer
servei
eI
social
en dependbncies de t'Ajuntament.

A continuació
es sotmet
a votació
que és aprovada per
Iresmena incorporada
redactada
de 1a següent manera:

proposició
la
amb
unaninitat
i queda

de que en els darrers
mesos de I'any
des de
."Coneixedors
de Serveis Estatals
la sub-unitat
de I'Ajuntament
de Manresa
en compliment de Ies seves funcions
d'aLlistament,
s'enviá
a
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els joves que srhan d I incorpor ar
tots
militar,
documentació
i notificacions
reclutament
i lIeva.

I

any següent aI serve
r les actuacions
de

que dins les
Atenent
neg uda leg alment l r opc ió
de conscié
ja sigui
per raons dr ordre
cia,
relig iós,
btic,
humanitar i,
fitosbfic
o dr altres,
tal com reconeix
1a t lei
48/1984.
I que en comptes de fer el servei
militar,
es preveu la
realització
dr una "Prestació
Social
Susbstitutóriar',
és a di
que es faria
drun servei
civil
en entitats
depenents de Ies
administracions
púOliques -com és eI cas dels Ajuntamentso
q
u
e
en entitats
atenguin
eIs sectors
socials
més necessitats
que cobreixen
serveis
funcions
com protecció
civiI,
conserva
ció deI medi ambient i serveis
socials,
sobretot,
d, acció co
munithria.
que la informació
Cal afegir
draquestes
i de les
Lleis
possibifitats
que obren,
és nés aviat
i que caldria
escassa,
prou bmplia entre
fer-ne
una difusió
eIs joves que estan en
pel reclutament.
edat propera
a ser allistats
que pot tenir
per la prbpia
Vist
a més Irinterés
ciutat
de comptar amb persones que facin
el fet
el servei
civil
a
Manresa, proposem:
1.- Que dins del mes de setembre de cada any I'Ajuntame
de Manresa envii
a tots
eIs joves que fan els disset
anys du
rant
Ir any en cursr
un fulletó
explicatiu
de Irobjecció
de
conscibncia,
fent constar,
entre
altres
informacions:
Motius de Irobjecció.
Terminis,
com i on es pot declarar
objector.
i durada del servei
Naturalesa
civil.
que regulen
i decrets
lrobjecció
i situació
LIeis
jurídica
dr aquestes lIeis.
- A quins llocs
rnés ampliament sobre
es pot informar
I' obj ecc ió.
podria
En aquest sentit,
un text
a enviar
ser una infor
mació abreujada de Ia "guia prbctica
de Irobjector
de consl
pel Consell
cibncia",
editada
de 1a Joventut
Nacional
de Cat
lunya.
Si es pogués enviar
1a guia completa,
encara fora miIlor.
2.- Que per part dels funcionaris
municipals,
que els
donar totes
les informacions
i f or¡nularis
referents
a t'objecció
de conscibncia.

es puguin
sol .Iiciti

3.- Que des de les diverses
conselleries,
es prepari
per persones que compleixin
de feines
relació
realitzables
servei
civil
a Ia ciutat.
"
1 O . A S S U M P T E SS O B R E V I N G U T S
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10.1

DICTAMEN PROCEDINT A LA VENDA DIRECTA A LA SRA.
FLORENTINA FRANCH BESOLI DIUN SOBRANT DE VIA PUBLI-

EEASES DE MANRESA A!{B LA CARRETERA DE SANTPEDOR PER
U N P R E U D E 2 8 1 . O 6 OI - P E S S E T E S

Es va

llegir

el

dictamen

següent:

Atés que eI Ple de la Corporació
acordb en sessió
del
dia 20 de desembre de 1985 oferir
als veins colindants
drun
sobr ant de via púbtica
situat
a Ir interior
de lr illa
edificable situada
al xamfrir de I'Avinguda
de 1es Bases de Manresa amb la carretera
de Santpedor
1a possibilitat
d'adquirir
la part que els pogués pertocar.
Vist
lrinforme
emés pel Cap de 1a Secció de Secretaria
1a valor ació afectada
pels Serveis
Técnics Municipals.
Atés eI que disposen
Reglament de Béns de les

eIs articles
Corporacions

7, 109,
LocaIs.

115 i

l1B

i

del

El President
de la Comissió d'Hisenda,
amb eI parer favorable
dels membres que Ia integren
proposa
al pIe de Ia
I
p
o
r
Cor
a c i ó I a d o p c i ó d e l . s e gü e n t
ACORD
1.Procedir
a Ia
venda
directa
a 1a Sra.
FLORENTINA
part
FRANCII BESOLI,
druna
del
pública
soprant
de via
situat
al xamfrh
de lrAvinguda
de les
Bases de lrtanresa amb la carretera
de Santpedor,
de 89 m2. per
un preu
de 281.060'-pessetes.

2.- Exposar aquest acord
Ajuntament
durant
un t'ermini
3.Donar
d'Administració
4.- Facultar
dels
documents
dr aquest acord.

conpte
Local

en eI tauler
dranuncis
dies.
de vuit

dr aquest
acord
a la
Oirecció
de la Generalitat
de Catalunya.

aI Sr. Alcalde-President
que siguin
necessaris

El Sr . AIc alde sotmet a votac ió
que és obtinguda
per unanimitat.

vat

A continuació
sotmet
per unanimita|../

El Sr. Alcalde
tamens seg üents:
,10.2

DICTAMEN

d'aquest

disposb

a votació

1a lectura

SOBRE DEVOLUCIO

per a la signatura
per
a I I efectivitat

I a decl ar ac ió

eI

DE

General

dictamen

conjunta

GARNATIA

d' urg bnc i a

que

dels

és

apro-

dos dic-

DEFINITIVA

A

--*
E L C O M P L I I T , I E N TD E L C O N T R A C T E D E
ES OBRES DE REUTI LITZACIO
DE L'EDIFICI
INFANTS 3.g FASE.
Tramitat
Irexpedient
de devolució
de ga
aI
contracte
de les
obres
de Reutilitzac
fants
Ala
Coberta
adjudic
Sud,
3g Fase:
manrS.A.

antia
de

ta

El Regidor-Deleg at d'Obres púbI iques,
d, acord
favorable
de la Conissió
Informativa
Municipal
Obres Públiques
proposa
i Serveis,
aI pIe de
1r adopc ió de1 seg'úent acord:

corresponent
lrEdifici
InI I E m p re s a C o -

amn I¡informe
d I Urbanisme,
Ia Corpor ac ió

a lrempresa COMANTS.A., amb C.I.F.
núm. A-0ggg27 gg-,
"Tornar
1a garantía
definitiva
de 199.489r-pessetes.,
dipositada
a
1a Caixa de 1a Corporació
per assegurar
et compliment
del
contr acte de les obres de Reutilitzaci6
de lrEdifici
Infants
per acord clel pIe de 1a
3g Fase: Coberta AIa Sud, adjudicat
Corporació
de 17 de setembre de 1.984,
amb fonament aI compliment
contractual
acreditat
en
lreNpedient
incoat
a
Irefecte,
amb subjecció
a Ii art.
88 deI Regtament de Conde Ies Corporacions
tractació
Locals."
10.3 DICTAMEN SOBRE DEVOLUCIO DE GARANTIA DEFINITIVA A
L,EMPRE
ASSEGURAR

EL

COMPLI!4ENT DEL

CONTRACTE DE

LES

OBRES DE

T R A S L L A T D E L S A R X I U S G E N E R A L S I T I { I L L O R AD E L E S F A .
9 A N E S P O R S T E R I O R Sp E L T E p I F I C I n g 5 p E L A p L A g A M A JOR
I I expedient
Tr amitat
de devoluc ió de g ar antia
corresponent
al contracte
de Ies obres de Trasllat
dels Arxius Generals
i
millor a de les faganes postdr iors
de I I edifici
1
a
situat
a
P l a g a M a j o r n ú m . 5 , a dj u d i c a t
a I'Empresa
C o ¡ n a nr S . A .
E1 neg idor-Deleg at d I Obres Púb1 iques , d I acord
de la Comissió Informativa
favorable
Municipal
proposa
Obres Públiques
i Serveis,
al Ple de
I' adopc ió del següenL acord :

amn I' informe
drUrbanisme,
1a Corporació

a lrempresa COMANTS.A., amb C.I.F.
núm. A-08892788-,
"Tornar
Ia garantía
de '182.6731-pessetes.,
definitiva
ilipositada
a
Ia Caix a de la Corpor ació per assegur ar eI compliment
del
contracte
de Ies obres de Trasllat
dels
i
Arxius
Generals
de les faganes posteriors
nillora
de lr edifici
situat
a 1a
per acord del Ple de la CorpoPIaga Major núm. 5, adjudicat
de 29 de marg de 1.985,
ració
amb fonament
al compliment
contractual
acreditat
incoat
en Irexpedient
a lrefecter
dmb
subjecció
a lr art.
88 ilel Reglament de Contractació
de les
Corporacions
LocaIs."
sotmet a votació
Ia declaració
drurgéncia
El Sr. Atcalde
dels dos dictamens
per unanimítat.
i és obtinguda
sotmet
A continuació
per unanirnitat.
aprovats
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a votació

els

dos ilict.amens que són

10.4

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL TERCER EXPEDIENT DE
I,IODIFICACIO TECNICA DEL PROJECTE DIORDENACIO DEL
PARC DE PUIGTERRA, FASE 1.A,
APROVAT EN SESSIO DE
28 DE SETEMBRE DE 1984

Es va

Ilegir

eI

dictamen

següent:

Atés que en el transcurs
de I'execució
de les obres del proj ecte d'Ordenació
dél parc de puigterrb,
F a s e 1- A , I a d i r e c ció facultativa
ha considerat
convenient
introduir
modificacions
en er projecte
técnic
aprovat en sessió plenbria
de 2g
de setembre de 1.984
Atbs que dita
variació
ció de noves partides

comporta 1a dis¡ninució
i ta
en e1 pressupost
adjudicat.

introduc-

De conformitat
amb rrarticle
114 del
R.D.L.
781/96 de 1g
-Text
púbridrAbril
nefós R.L.el negidor-Delegat
drobres
ques dracord
amb rrionforme
favorabre
de ra comissió
rnformativa
d I Urbanisme r Obres públigues
i
proposa
Serveis,
aI
PIe de 1a Corporació
1, adopció del següent acord:
Aprovar
er tercer
expedient
de nodificació
" 1e r . técnica
que sr adjunta,
der projecte
drordenació
der parc de puiEterrb,
Fase 1-A, aprovat
en sessió prenbria
de 2g de setembre
de 1.984.
2on.Modificar
amb subjecció
a lr article
114 del
R.D.L.
-Text
781/86 de 18 d'anbril
Refbs R.L.el contracte
drobra
del erojecte
drOrdenació
del parc de puigterrb
Fase 1-A, adjudicat
a construccions
Francesc VidatrS.A.,
per acord del
Ple de la corporació
de 28 de seLembre de 1.984, disminuint
en 124.686r-ptes.
i
ampliant
en 124.529 ptes.
Ies prestacions contr actades dr acord anb ers preus unitaris
contr adicper I'adjudicatari
toris
conformats
i amb el teracer
expedient
de nodifciació
que sr aprova pet punt primer
tbcnica
d' aquest acord.
3er.Facultar
al senyor Alcalde
per a Ia signatur a de la
documentació
per a la complimentació
necessbria
de Ir expedient.
El Sr . AIc alde sotmet a votac ió I a decl ar ac ió d' urg énc i a
ilel dictamen que és obtinguda
per unanimitat.

vat

A continuació
per unaninitat.
10.5

sotmet

a votació

e1 dictamen

gue és

apro-

DICTAMEN SOBRE ADJUDICACIO DEL'CONTRACTE DIOBRES DE
LA
FASE
2A
DE
L'ESCORXADOR D I ABAST
COMARCAL A
LIAGRUPACIO TEMPORAL DIEMPRESES

Es va

llegir

que per
etés
acord
s'aprovb
lrexpedient

eI

d i c t .a m e n s e g ü e n t :

Plenar i del
cli a 6 de f ebrer
de 1.987
de contractació
de lrobra
de la fase 29

2566

de

IrEscorxador

Manresa,

i

que

d'abast
per

1.987 es convocá
101 de 28 drabril

Comarcal

Decret

de

a ubi

Ir Alcalcli

púntic,
concurs
de 1.987.

\-\**-*---'
r en eI municipi
de 6 de febrer

anun iat

en

el

B.O.p

de
de
n úrn

Atbs que durant
er període de presentaciló
de proposicions
es
presentb
1 proposició
i que dracord
anb lrinforme-proposta
embs per lrEnginyer
Municipal
Sr. LIuis
Basiana i Obradors,
srha
valorat
favorablement
proposició,
dita
aplicats
eIs
de varoració
criteris
establerts
en 1a condició
53 ilet plec
de condicions
que regula
administratives
la contractació.
El Regidor
drObres públiques,
Delegat
dracord
favorabre
de ra comissió
rnformativa
Municipar
Obres Públiques
i Serveis,
proposa
al ple de
I'adopció
del següent acord:

anb Irinforme
drurbanisme,
1a Corporació

eI contracte
drobres
de la FASE Za DE L'ES"1er.-Eajudicar
C O R X A D O RD I A B A S T C O I . { A R C A LA U B I C A R E N E L I 4 U N I C I P I D E M A N R E temporal
SA, a 1r agrupació
drempreses
per
constituída
les
T T T E C N I C O N S T R U C ¡ S . A ' ,a m b C . I . F
societats
mercantils
núm
A-28-396059,
domiciliada
a IrAv.
drAmbrica
núm.45
de l',laNPENINSULAR DE ASFALTOS I
iITid
i
CONSTRUCCIONES,S.A.''
nún. A-28-012904,
C.I.F.
domiciliada
al carrer
Diputació
nú¡n
per un preu de 58.691.7 88r-ptes.
193, 1er. de Barcelona,
per
proposició
resultar
l'única
púUtic
al concurs
per
convocat
anunci publicat
en el B.O.P. nún 101 de 2g d'abril
de 1.987,
segons expedient
de Contractació
per acord plenari
aprovat
de 6 de febrer
de 1.987 | atesa 1a proposta
tbcnica
subscrita
per
lr Eng inyer
Municipal
Sr.
Basiana
i
i
LIuis
Obradors,
aplicats
que estableix
els criteris
de selecció
Ia condició
53c deI PIec de Condicions
Administratives.
Requerir
2on.a IrAgrupació
Temporal d'Empreses,
adjudicaper
tbr ia,
a que acrediti
la
seva constitució
davant
de
IrAlcaIdía,
en eI terrnini
de 10 dies
a comptar a partir
de1
dia
següent
al de la recepció
de Ia notificació
dr aquests
acords, de confornitat
amb el que estableis
I'article
27 del
Reglament
de Contractació
de 1'Estat,
segons redacció
del
R.D. 2528/86 de 28 de novembre de 1.986.
Requerir
3er.a lrAgrupació
Temporal d'Empreses,
adjudicaper
tbria,
a que acrediti
seva constitució
la
davant
de
lrAlcaldía,
en eI termini
de 10 dies
a comptar a partir
del
següent
ilia
aI de la recepció
de Ia notif icació
d'aquests
acords,
c onstitueixi
Ia garantia
definitiva
de 2.347.6721ptes.
a Dipositaria
i presenti
t{unicipal,
eI document acreditatiu
a Ia Secció de Contractació
de la Secretaria
GeneraI .
4arü.-Tornar
1a garantia
previa
1r adjudicatbria,
nitiva
i 1a formalitzací6
5é.-
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Publicar

la

provisional
ptes.
de 1.211.389ta
constitució
de Ia Garantia
Defidel corresponent
contr acte.

I'adjucticació

del

contracte

en

el

Butlletí

de la província
oficial
i en el ButIletí
de conformitat
amb I,art.
285 de la LIei
Municipal
i de Rég irn Local
de Catalunya.

6é.-Facultar
al Sr . Alc alde
mentació necessbria
per a Ia

oficial
de
8/87

per a 1a sig natur a de Ia docucomplimentació
de lrexpedient."

del

El Sr. Alcalde
sotmet a votació
la declaració
per unanimitat.
dictamen que és obtinguda

vat

A continuació
per unaninitat.

,I
1 .-

sotmet

P R E C S, P R E G U N T E SI

11 ,1 .

13 Pregunta

del

de l,Estat,
15 d'abril,

a votació

el

dictamen

dr urgbncia

que és

apro-

I N T E R P E L. L A C I O N S.
Grup Municipal

Socialista:

ens han fet arrivar
la seva preocupació
"AIg uns ciutadans
perque
que en alg uns sectors
sembla ser
de Manresa sr han
obert
algunes noves cases dedicades
a Ia prostitució.
Pr eg unta:
Aixb és fruit
druna nova concepció
sobre
ara es fa la mbniga més ampla en determinats
ciutat?.
pensa
Quina posició
fe.ts?."
vant draquest

prendre

l'actual

equip

aquest tema, i
sectors
de Ia

de govern

da-

i Carbonell
E1 Sr. Pujol
demana una aclaració,
donat que es
pregunta
si hi ha una nova concepció
del tema, i ell
no té
de gue ltanterior
equip de gover
constbncia
tingués
alguna
perb diu gu€r de totes
concepció
maneres,
tampoc tenen coque srhagi
neixement
obert
i
cap nés casa de prsotitució,
demanarien
al grup que pregunta
si podés facilitar
adreces o
queixes.
EI Sr. Cano i Navarro diu que no fan la pregunta per remoure
el tema sino perqub hi ha hagut queixes de veins peI que fa
de cases de prostitució,
a la proliferació
i
es
aleshores
van preguntar
si I'eguip
ile gover savia alguna cosa.
i Carbonell
El Sr. eujol
insisteix
en qub no tenen coneixeproliferació
ment draquesta
des det dia 30 de juny fins
ara,
que Fe'ls
i sol.licita
facilitin
aquests Ilocs
de 1a ciutat
per a poder prendre
mesures,
responent-Ii
el Sr. Cano que
donaran totes
g
o
vern perb no en
les referencies
a I'equip
de
eI PIE.
El Sr. Marsal i Muntalb manifesta
seguidament
mourer s
el
tema
de
forma
sensacionalista
en
i arr ibar
d'estiu
aquest comentar is
fins
i tot
concreta,
gue eI tema sortís
€l
seu grup volia
de Manresa o de f or a de Iqanresa no
ciutadans
pensar
que a Manresa hi havia
i una
tolerbnc ia,

que al reels
mesos
amb adrega
perqué eIs
pog uessin
declar ació

'.2S6?

'\*-**--'"'

per
part
de I'Ajuntament
que no h
dient
poIítica
ha
de
con sen t iment
sinó
d I apl ic ac ió
de
I a leg
pot
itat
evit.ar
temptac ions que podien
ser
desagradables
er toLs eIs bons
ciutadans.
11.2.

29 Pr

"Donada ra
rents
sectors

unta

del

Municipal

So ialista.

transcendbncia
i preocupació
implicats,
voldriem
demanar:

quina
1.-En
situació
per 1a construcció
dient
pr evisió
de calendar i hi
2.-Qué
sap
drE.G.B.
durant

Gru

ent,re

ers

es troba
Ia tramitació
de
pare Algué
del nou col.legi
ha.

lrajuntament
dels
horaris
el mes de setembre.,,

de

les

dife-

lrexpei quina

escoles

La sra Teresa Just i Riba respon a la primera
part de la
pregunta
dient
que I I equip tbcnic
ha d ¡ entreg ar er proj ecte
el dia 30 de setembre i un cop es tingui
ja es
er proje.ie
podrh procedir
a I'adjudicació
de res obres un cop publicat
ar D-o.G.
i exposat
er projecte.
r per que fa a ra segona
part
diu que les escoles
púorigues
de t{anresa varen reunir
e1s seus conserls
escolars
i varen decidir
optar per 1a jornada continuada
i I'Ajuntament
ho ha dracceptar,
com autotíEza
la circurar
de 1z dragost
drenguany
ar seu punt
1t o
que les hores es fan igual,
sigui
de 9 a z í er servei
de
menjador es retarda
peró prossegueix.
E1 sr. Marsar i Muntalb
agraeix
les resposte
i clarifica
el
sentit
d'haver
portat
al ple
aquestes
preguntes,
donat que
er tema der Pare Atgué, malgrat
ser a la comi.ssiór Do es tenia
1a precissió
de guan els
arquitectes
havien drentregar
el projecte,
i ara ja es sap que és el 30 de setembre i expressa
la seva preocupació
per que fa a qué srobtingui
er
mhxim del projecte.
p
e
l
q
ue fa als horaris
;i
ha de dir
que
fa 2 o 3 anys ja es va iniciar
peró enguany aixó ja
aI juny,
peró són uns horaris
ha comengat al setembre.
que pels pares
que trebarren
són un probrema. A part que en molts cor.legis
no s¡ha avisat
als pares,
i fin
i
totr
eh argún cor.regi
sr havia parrat
que ra responsabilitat
d'avisar
ars pares era
de 1'Ajuntament
i convé que quedi constáncia
que no és així.
La sra. Just
i Riba diu que srhan de respectar
res decisions dels conserls
Escolars
i pel que fa als avisos
en la
reunió
de directors
es va quedar que cada centre
ho notificaria.
Lr únic que hi ha és que es va clemanar que rrAjuntament fes una nota al diari
perqub surtiria
més bé de preu
que no pas que ho fes cada escora i aixb es va fer a Regió7. Pensa que tothon
s'ha dracostumar
a que ers conselrs
Escolars
tenen un poder i els
representants
de l,Ajuntament
tenen veu i vot,
que és el que eIs correspon
i prou.
Er sr.
Marsal
i lr{untalir diu
que estb
d'acord
amb les
que 1a l,rei atorga als conserls
atribucions
Escolars
i només
ho han portat
aquí és perqué ers representants
posin sobre
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la
taula
socials.

els

diferents

elements

de

valor ac ió

pedagóg ics

La Sra. Just i niba diu que si el Consell
Escolar
cisori,
involucar-hi
lrAjuntament
no hi té lloc.
11 .3 .

1g P r e g u n t a

crup

Munic ipal

és de-

d'AP

qub no se m'ha fet
avinent
encara el document que
"Per
vaig demanar aI Sr. Secretar i,
per escr iU en 28 d' agost úfi quin document consta en eI registre
tim,
drEntrades
amb el
n9 15.631, de I de novembre de 1.983 i enregistrat
el dia '14
de novembre de 1.983?"
gue s'ha
El Sr.
Secretar i informa
seg uit
en el despatx
draquesL docunent
eI procés reglamentari,
és a dir,
el Secretari
rep Ia documentació
i 1a despatxa
a la dependbncia
corresponent,
trametent
tanbé fotocbpia
a Ies árees on sigui
convenient
el seu coneixement.
En aquest document concret
es
perqub aI contingut
va decretar
eI seu despatx
a I'AIcaIdia
rebassava
les atribucions
o funcions
druna brea en concret,
i pel seu coneixement
es va Iliurar
fotocópia
a Intervenció,
Dipositaria
i a IIisenda.
El Sr. Pujol
i Carbonell
demana al Sr. Balet que expliqui
del document i eI Sr. BaIet respon gue precisael contingut
ment e1I srho pregunta
també, donat que va anar mirant
eIs
Ilibres
de registre
i 1i cridh
I'atenció
un document determinat.
que no es troba
Demanb si el podia veure
i resulta
que va anar a parar.
enlloc
de Ies dependéncies
on consta
perqub no ho troba seriós
Vol una explicació
doncs consta al
lIibre
drentrades
el 14-11-83.
amb el ng 15.631,
En aquest punt
que pot
intervé
eI Sr.
AIcalde
afirmant
que a Ia Alcaldia
dir
aquest document no hi és i que senrbla
ser que a Dipositaria
hi era peró va desaparbixer
en un moment determinat.
El Sr . Balet
i oller
d'Hisenda
en sap alguna
per Ia ciutat.
inportant
El
trobi

d iu
cosa

que potser
I, anter ior
Regidor
i senbla que peI continguL
és

diu que faran eIs
Sr. Alcalde
i eI Sr. Balet eI pugui tenir.

11.4.

13 gregunta

Grup Municipal

possibles

perqué

aixb

es

e.N.M.

publ ic ades al per ibdic
del di a
R e gi ó - 7
" En decl ar ac ions
14 d'eng uany el Sr. ViIar asau fa saber que entre
altres
mesures suprimirb
gue hi ha en els passos de viales illetes
nants de lrAvinguda
de les Bases de Manresa situats
davant
politbcnic
de 1a Universitat
i de 1r Institut
Politécnica
de
FP i que varen ser instal.lades
a petició
dr aquestes escoIes.
A més drescoltar

"la

gent

que condueix"

tal

com manifesta

,--_-**'---*t*.

¿568

t":**.

en Ies
seves
tants
de les

declaracions,
dues escoles?

La supressió
hicles
a major

aIs

represen-

de les illetes,
velocitat?

En política
de
Lonal a la rodada,

circulació,
o en quins

es pr inarb
la circulació
rr
termes es mantindrb?

pea-

EI Sr. Vilarasau
que la infornació
i Serracanta
manifesta
de
no és correcta,
Regió-7
doncs ell
de substituir
va dir
eIs
per senyalitzací6
rebordons
a terr a i no pas 1es illetes,
doncs tal
com estb senyalit,zada
lrAvinguda
de les Bases de
que eIs conductors
Manresa és molt
fircil
topin
amb eIs rebordons de IriIIeta
i perdin
del volant.
eI control
Un altra
problema
ja que per anar-hi
és 1a central
de recaders
srha
de fer un gir
a lresquerra
i quan entra
un canió allb
tanca
el pdsr amb el consgüent peril1,
tanbé diu que els veins van
estar dracord en qub aixb s'ha de canviar
i posar una senyal
de vianants
allb
on hi ha la parada dels
autobusos i sobre
eI tema de si srha de potenciar
Ia circulació
rodada o Ia
peatonal,
pensa que srhan de solucionar
les dues, doncs una
pel qui va a peu.
bona circulació
rodada és una solució
perEI Sr. Mas i SoIer diu que han formulat
Ia pregunta
qub a I'Escola
de Formació Professional
hi ha molts
alumnes
i surten de cop de les classes,
i tes illetes
els són de més
seg uretat
gue les ratlles
pintades,
doncs les ratlles
invique no pas si hi ha un obstacler
p€r aixb
ten més a correr
protegeix
lr iIleta
nés al vianant
i aquestes es van posar a
petició
de les escoles
i per aixb demana si han demanant eI
parer
a les escoles.
El Sr. Vilarasau
i Serracanta
respon que el perilI
és que
q
u
e
d
r
a
l
I
h
f
á
c
i
I
si no es coneix
la circulació
es
estopi
amb el rebordó i es perdi el control
i ho sap
de la direcció
perqué el seu ofici
és de mecbnic de cotxes
i hi ha hagut
que
¡nolts casos d'accident
aIlb
i creu que serb molt níIlor
p
e
l
q
u
e
p
r
e
g
u
n
t
a
que ho han
ara,
i
fa a Ia
diu
concreta
consultat
amb 1r Institut
i no amb lrUniversitat
PoIitécnic
peró va estar
dracord
amb e11, sense posar-hi
Politécnica,
res en contra.
per ilir que el perdre la diEI Sr. Balet
i Oller
intervé
recció
no solament allb
sinó també a Ia
multiplica
eI perill
PIaga Valldaura
i que quan un lloc
és causa draccidents
conobstacles.
tinuats
srhan de treure
EI Sr. Mas i SoIer diu finalnent
nivell
hi ha hagut
d'accidents
a
ilel que passará
estadística
sense
un mateix període de temps.
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que es podria mirar quin
les
illetes
i portar
una
illetes
i compar ar-ho en

23 pregunta

11.5.

Grup Municipal

E.N.!,1.

deI mes de JulioI,
el Sr.
"En la sessió plenbria
que més endavant es donaria
va manifestar
a conbixer
grama d'actuació
del Govern que vosté presideix,
pel
deI mandat municipal.
Per

tant,

volem

consultar-li:

-En
guina
data
és prevista
la
grama d'actuació
o PI a Quadr ienal?

-A
sions
rials

Alcalde
eI proconjunt

presentació

partir
de quin mes té previst
Plenbries,
eIs informes
i debats
deI programa municipal.?"

d'aguest

pro-

dr iniciar
en les Sessobre aspectes secto-

i carbonell
El Sr. Pujol
diu que eI'programa
estb prbctii es poilrh presentar
cament elaborat
dintre
del quart
trique sr enceta,
mestre
g
r
u
p
s
aleshores
d
o
n
a
r
b
es
als
municipals i es podran comengar els debats.

11 .6.

39 pregunta

Grup Municipal

E.N.M.

e1 deteriorament
alarmant
del nobiliari,
i part
"Vist
1a jardineria
deI recentment
inaugurat
Parc de Puigterrh,
preocupats
per aquesta situació r preg untem:
-

Quin

tipus

de vigitbncia

- Hi ha dotació
de
jardineria
i eI conjunt

hi

ha en eI

parc

personal
per
suficient
deI parc en condicions?

- Quines solucions
hi
i evitar
ments destruits

per
ha previstes
e1 deteriorament

de
i

de puigterrb?
a mantenir

restablir
del parc?

els
"

1a

eIe-

i Carbonell
Et Sr.
Pujol
expressa que eI problema és Ia
porta deI Parc que no ho Lanca tot,
Lenint
un accbs relativ ament. f irciI . En aquests moments s' estb acabant el pro j ecte
perqué quedi
totalment
tancat,
Ia qual cosa millorarb
molt
1a situació.
gue fa també de
Actual-ment hi ha un jarcliner
que
i
vig ilant
amb
creuen
Ia
vig ilbncia
és
aixb
normal . La dotació
en jartlineria
és de '12 persones
i es pot
pendent de
fer
un manteniment normal deI parc.
També s'está
qui
por tes
r eg ul ar
tanc a
Ies
de
les
instal. I ac ions
de
l'Ajuntament
i per tant
la ilel Parc de Puigterrb,
i es proque no hagi de ser Ia Gubrdia
curarb
ara.
Urbana com fins
en pr imer lloc
Per restabl ir els elements destruits
s I ha de
tancar
el parc i després ja es proceilirb
a Ia restructurac ió.
manifesta
Ia
seva preocupació
EI Sr.
Perramon i Carrió
per la manera de fer les coses com és construir
uns equipaque
drun
de vigilhncia
ments peró sense dotar-los
sistema
eviti
les pbrdues.
el recinDemana que mentre no es tanqui

8S69
it

t
I

te,
1'equip
de govern valori
Ies destrosses
o bé si
surt
provisional
per tal drevitar

\

si sl ha de continuar
així
amb
més a c mpte una contractació
que la d
trossa
continui.

i I.{untatb observa
E1 Sr.
Marsal
de
fiue hi ha una part
I
I I opos ic ió que sembla que t.é més interbs
c
r
i
t
i
c
en
ar I anterior
equip de govern més que at nou, la qual cosa 1i sembla
bé, peró si ho fan en trhmits
que no admeten répIica,
es
per tant o bé Iroposició
troben
en situació
d'indefensió.
fa
droposició
al govern
o bé srhauran
drestablir
unes normes
per evitar
que aixb passi.
diu que si són al.lusions
Sr. Alcalde
al govern anterior
sempre es concedirb
per a replicar,
Ia paraula
perb aixó suposarh tarnbé deix ar intervenir
grups.
als altres
El

1rsal
El Sr. !,a
i muntalá expressa que sempre quan ho hagin
de dir
ho faran de manera que no suposi debat.
En 1a qüestió
de parcs
i j ardins
que hi ha una írnica
sempre han pensat
forma de garantir
que és 1a conscibncia
eI bon manteniment
cívica
de tots.
No hi ha sist,emes de vigilbncia
que evitin
Ies destrosses
de Ies persones que no tenen sentit
cí,vic,
i
si
a més, és una zona que té facilitats
d'entrada,
Ies
possibilitats
ja hi era quan
són nés grosses.
La vigilbncia
Ia Guhrdia Urbana hi donava voltes,
i també es volia
comengar a reconvertir
Gubrdies Urbans que no poden fer cap altra
tasca per a Ia vigilbncia
en aquestes zones.
que hi veu un problema de
E1 Sr.
Perramon i Carrió
diu
previsió
com és el fet del sistema de tanques que ja srhaupogut preveure.
rien
que
D'aItra
banda, Ii
sembla correcte
per al.lusions
es doni la paraula
aI grup que correspongui,
peró tanbé 1i sembla que no s'han de restringir
les intervencions
a no fer cap referéncia
a I'equip
de govern
anter ior
Et Sr. PujoI
i Carbonell
expressa que assumeixen 1a proposta de veure si surt més a compte montar un sistema de vigiláncia
o esperar
perb vol
eI tancament
deI
recinte,
dir
que aquest
problema
púes dona tanbé
en draltres
espais
blics
i sresth
estudiant
el tema conjuntament.

11.7.

pel

49 pregunta

es proposa i
"Quina finalitat
Centre Cívic Selves i Carner
-

Quin
Aj untament
tor
-

4 9 70 7 I

Grup Dlunicipal

tipus
?

Es cobrirb
del Centre
Quina

d'activitats

Ia vacant
Cívic
?

oferta

creada

drutilització

E.N.M.

quin funcionament
i nés en concret:
pensen

s'hi

per

es

Ia

farb

impulsar

dinissió

a les

es preveu

tlel

entitats

com

direc-

?

a

persones o organisrnes,
Quina persona,
portaran
det centre
? euina participació
hi tindran
les

tió
?

- Quins serveis
m u ni c i p a l s ?

o

horaris

- Es cert
que srha ofert
entitat,
o Ia cessió de lrús
una entitat
en exclusiva?

seran

coberts

el seu ús
continuat

per

Ia ges_
entitats

funcionaris

en exclusiva
de part del

a alg una
recinte
a

El srLlobet
i corominasr
€. primer
troc,
exposa que la
finaritat
del centre,
és que sigui
un equip.*.rri
ar servei
de I I associacionisme
manresb. Les activitats
a impulsar
seran totes
res de tipus
curturar
i recreatiu,
ja siguin
entijuvenils
tats
culturals
o de 3g edat que ho desitgin,
sempre
que el seu esperit
sigui
lr associacionisme.
peró intentar an
no haver drorganitzar
res dins der centre,
una artra
cosa és
que arguna de res organitzacions
de 1'Ajuntament
tanbé utilitzi
eI centre
cívic
com un equipament més ar seu servei,
com pot
ser lraura
de teatre
per a rrany
vinent
o bé uns
cursets
de medicina
per que fa a ra vacant esmenesportiva.
tada der director
del centre,
ha de dir
que no hi ha tar vacant,
donat que el centre de moment t6 director,
en tot cas,
si aquesta es produeix,
ja es veurh.
En relació
amb res altres
preguntes
diu
que e1 fet
de reforgar
dr activitats
el
centre
no vor dir
precisament
reforgar
de personar.
volen
fer
1a prova experimentant
amb una pár"orr. que tingui
dedicació
totar,
de dirluns
a dissabte
i de 4 a 10 der vespre,
i
9u€' en tot cas' segons res organitzacions
que es vagin presentant,
es pot
compretar
amb contr ac tes
de serveis
puntuars.
sresth
estudiant
alhora,
poder arrendar
el servei
de
bar amb 1a quar cosa una persona fixa.atenent
er bar,
contribueix
pel que fa a si srha ofert
a aquest reforg.
er seu
ús en excrusiu
a alguna- entitai
en especiar,
ha de dir
que
des del seu mandat no és cert.
El sr. Perramon i carrió
clarifica
que és cert,
gu€ no ha
d ini t it
e1 d ir ec tor , s ino que hi ha ha! ut unes decr ar ac ions
a la premsa anunciant
una possible
dimissió,
i malgrat
no
srhagi
produit,
pensa que aquesta
pot
venir
donada perqué
inicialrnent
ta funció
det director
era ra de dinamització,
de donar a conéixer
er centre,
orgasnitzant
activitats
per
cobrir
buits
de 1a ciutat,
arhora que s'orientava
lr activitat der centre
cap el camp de la joventut.
Assenyala ra colisió
que hi pot haver entre
res activitats
jovenirs
i ta
ubicació
de la mini-residéncia
al pis de dalt,
tot
esperant
que en er Programa euadrienar
tot
aixb es defineixi.
sralegra
de gue no s'hagi
ofert
l,ús
excrusiu
del centre
a
cap entitat
determinada,
perqué 1i havien
arribat
rumors en
determinada,
perqub li
havien arribat
rumors en sentit
contr ar i.
r

no

havent-hi

més assumptes

per

tractar,

es decrarb

ai-

xecada
tot el

497080

1a sessió
essent tres
qualr coÍr a Secretari,

quarts
de
certifico.

al

de

,/"
"-'-.-.
-.._.,-.-..//
1a nit,
de

