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ACTA DE LA SESSIO PLENARIA DEL DIA 2 DE FE

DE 1-983

E N C A R A C T E RO R D I N A R ] .

Alcalde-PresÍdent
r-t. t_ust'rl_ss1m.Joan Cornet

i Prat

======

Tinents
En
En
En
En
Na
En
En

*

drAlcalde

Jordi Marsal i Muntalá
Pere Ons i Pons
Ramon PUiq i So]er
Ramon Llatjos
i Planas
Maria-Teresa Vilajeliu
i Roig
*
.. .,
Ra¡non Ma'lo i Lluch
Josep Solinas i Nogués

:":":-:'=o:':tn"

i caro

Consellers
En
Nr
Nr
Nr
En
En
En
Nr
N'
En
En
tn

Manuel- Cano i- Navarro
Eduard Bohigas i Santasusagna
Enric Casasayas i Brichs
Ignasi Perramon i Carrió
Lluis TUneu i Roca
Jdrdi Perez i Picas
Joan Garriga i Rovi-ra
Arili
Martinez i Ballester
Andreu Descals i Codina
Josep Ernpez i Garcia
Valentí nrunet i Corrons
serrano
:':n:":'=t:n:t=i
añ

Absents

justificats

Absents sense justificar
Na Maria-A. Torrens i Vila
Na Concepció Comas i Riu
En Francesc Guil-lomia i Lasheras
.a

^

^

Secretari
rt

En JoseJ.
Casado i Rurlcio
=========
Interventor
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En Victorino

Rodriguez i Santos

ER

A la Casa Consistorial
eren les vuit
de la Cíutat de Manresa, i
es reu de1 vespre del dia dos de Febrer de mil nou-cents vuitahta-tres,
a lfefec
neixen, sota la Presidéncia
del Sr. A1calde, prévia convocatdria
te, els senyors esmentats abans, a I'objecte
de cetebrar sessió ordiná -I
ria del P1e Municipal.
A Ies nou del vespre, i quan passaven cinc minuts, abandona de1 Saló
a par
de Sessions, el Sr. Conseller Pere ftrs i Pons, i deixa dfintervenir
tir del punt 8.1 de I'Ordre del Dia. Essent un quart de deu i- cinc minutF
Maria-Teresa Vilajeliu
i Roig,
abandona et Saló de Sessions Ia Conseller,
a partir
deixant drintervenir
del punt 8.2 de lrordre del dia, incorpo
a partir
rant-se novanent a tres quarts de deu, inLervenint
de1 punt 8.6,
de I'Ordre del Dia.
1-.- APROVACIOSI PROCEDEIXACTA ANTERIOR: Es procedí
nr
La sessió ¡ n ] - a r i

a aprovar

lracta

de=

^-*.--á
2._ QUESTIONSt,Kr.;vt_tr5: l\o es tractaren.
3.-

PRESIDENCIA:
DEL SOL. L'ADQUISICTÓ=
3.1-. DICTAMENSOL.LICITANT A L'INSTTTUT CATAT,,A

Es va 11egir

el dictamen,

en el qual es proposava e1 següent:

=
a l-'Tnstitut
Catalá det Sd1, el dret preferent
"1. Sol.licitar
d'adquisició
de les parcel.Ies
nas. 202, 2O3, 204 i 205 det plánol =
^^-^^'l
1--"i
l^'l
n] ^
^-^.i-1
r^r
D^r
í^^^
r^
D,.r-1..^-!
lr-a,,^^L
-,
usr
Pla nParcial
Polígon
paru=r.rqrr
del
de
Bufalvent dtaquest
nunicipi, a favor de ltAjuntament
de Manresa, anb destí exclusiu a ubicació
de 1a nova instal.tació
dfEscorxador Municipal,
substituint
les par que anteriorment
cel.les
srhavien demanat per al mateix fí.
=
2. Facultar
al Sr. Alcalde per a redactar conjuntarnent anb
I'Institut
Catalá del SdI, el projecte de conLracte d'adjudicació
de=
que hagi dfaprovar-se
per anbles esnentades parcel.les,
i signar-se
dues parts en formalització
de l-'adquisició
de les parcel.lesrr.

tots

Sotmés el dictamen a votació
es aprovat amb el vot favorable
de=
els assi-stents,
a er(cepció del Sr. Casasayas Brichs, que s'abs--

3.2.

DICTAMENSOBREADQUISIC]O DIEDIFICIS NA 33 I 35 DEL CARRERSO

Es va llegir

el

dictamen,

en e1 qual es proposava el següent:

de Ia torre medieval d'entra
"1. Cornprar amb destí a restauració
da al carrer Sobrerroca i a rehabilitació
dels habitatges,
els innno l
bles situats
al carrer Sobrerroca que corresponen al nQ 33 i 35, trespectivament, per un preu de 215.T72üs, (equivalents
al valor de les =
Especials que pertoquen a les dues finques en lfe><pe
Contribucions
dient
d'urbanització
de l-resnentat carrer),
de =
atesa l-a valoració
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1'arquiteete
nunicipal,
als germans Srs. Carolina,
vador, Montserrat
i Adjutori
Batlle Viñas, en qualitat
de propietaris
l- | inrrnoble ns 33 Raf'l
]a
\/iñ:q
i al Sr. Salvador
en qualitat
de prop
i de lri-mmoble=
na 35: cpe obeeixen respectivament
a la següent desoripció
física
ac
tual:
Immoble nq 33, del carrer Sobrerroca:
Finca urbana situada €ñ €l =
sector antic de la Ciutatr
que consta de váries construccions,
amb una=
superficie
de 30 m2. Límits:
en front
amb el carrer Sobrerroca ns 33;
a la dreta entrant,
part amb la finca propietat
de Salvador Batlle Vi ñas, part anb el carrer Joc de la Pilota na 3; a lfesquerra
entrant amb
el carrer Serarols i al fons amb la finca propietat
dels fills
de Carrne
Rovira.
Immoble na 35, del carrer Sobrerroca: Finca urbana situada al- sector antic de la ciutat,
amb una superfície
de 46 m2, a on existeix
una=
torre medieval. Límits:
en front amb el carrer sobrerroca na35; a la
=
dreta entrant amb el camer J@ de 1a Pilota no 1i a lresquerra
entrant
amb el carrer Joc de la Pilota ne1-; a lresq:erra
entrant 1 al fons amb=
la finca propietat
dels germans Batlle Viñas.
I que corresponen

a la següent descripció

registral:

Immoble nq 33 del carrer Sobrerroca¡
- Finca ne 227, llibre
178 de Manresa, fol 72, incripcií
T/.
- Inscri-ta a favor de Carolina,
Salvador, Montserrat i Adjutori
Viñasr p€r quartes i iguals parts indivises.
- fítot
heréncia de 1a seva mare Senvora Maria Viñas i_ Marco.
Imrnoble na 35, del carrer

Batlle=

Sobrerroca:

- Finca nQ 18C8, volum 315, lIibre

78 de Manresa, fol

1-06, inscripció

=

4^

- Inscrita
a favor de Salvador Bat1le Viñas- Títo] heréncia del seu pare Sr. Salvador Batl1e

Rius.

Respectant-se els drets dramendament er<istents en relació,a
moble ¡a 33 dracord anb Ia següent relació:
renta
Botiga - Margarida Muñoz mensual = 3;500'-Aigua - 1-30 - Total
'r
tt
'
Margarida Closa
123 50 Aigua
1_30 Total
f'
't
tt
n
Ricard Llorca
821_175
130
tt
,25
fr
n
Pis ler. Francesc t-ópez
2.527
130
tt
tt
'r
Pis 2on. Enric Oliveras
1_.027| 50
130
lliure
de cárreg,ues registrals
criuen.

que puguin

afectar

ar destí

lf im-

3.630'253 ' 50
9SAq5
2.657 | 25
' 50
1-.1_57

a gue srads-

Sent a cárrec de lrAjuntanent
I'abonament de les despeses derlra torganent i- dfi-nscripció
registrial
i a cárrec dels venedors, gerfiarrs =
Batllet
Viñas, la liquidació
de les Contribucións
Especials que perto quen a les dues finques per urbanització
rdel carrer
sobrerroca.
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2. Declarar que el-s innnobles descrits
són els úni-cs que actual
ment interessen
a aquest Ajuntanent i per tant decl-arar lfexcepció
de =
licitació
dtacord amb l'article
41-, paragraf
2on. del Reglanrent de Contractació
de }es corporacions
Locals i art.
=
117.1, del Reial Decret
3046/77, de 6 drOctubrer per no ésser possible promoure la concurréncia
per lrexisLéncia,
en I'oferta
en aquest cas, de posseidors únics.

??3

al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els
3. Facultar
que siguin necessaris per a Ia complinentació
¿e t expedient.

documents

generós i =
4. Agrair,
en nom del Municipi de Manresa, lroferinent
pels germans =
realitzat
desinteressat
dels inlrxrbles que sradquireixen,
Batlle Viñas a favor de lrAjuntament
de Manresa, en preservació
del Pade Ia Ciutat".
trinroni Históric
Realitzada

votació

ordinária

fou apr:ovat e] dictaÍen

per unanimi-

!^!

3.3.

PROPOSTASOBREEI"ABOMCIÓ DIESTUDI SOBREESTRLCTURACOMERCIALDE =

Es va llegir

el

dictanen

en el qual es proposava el

següent::,

f'1. Acollir-se,
aquest Ajuntanent, als beneficis
del Decret Te/1%O
de 23 de Juny del Departament de ComerE i Turisne de 1a Generali-tat
de=
d'un estudj- sobre l-'activitat
Catalunya per a Ia realitzacií
comercial=
que recull
a ltánbit
I'esnentat
Decret i per quant fa referéncia
a Manresa i la seva comarca.
eLs documents que =
i econ&nica del De-

2. Fer un escrit de sol.licitud
adjuntant-hi
es requerei-xen, amb el fí d'obtenir
l-f ajuda técnica
partanent
de Comerq i Tl-lrisme, abans esmentat
3. Facultar al- Sr. Alcalde,
que srhagin de nenesterft.
Realitzada

votació

ordinária

per a la firma

fou aprovat

de tots

els documents

el dictanren per unanimi-

!^!
LCtL.

2A

DICTAMEN SOBRENOMENA]VIENT
DE REPRESENTANTS
D'AQUEST AJUNTAMENTALS

Es va 11egir

el

dictanen,

en el qual es proposava el

següent:

rrNomenar com a representants
en e1s Consells de Direcció
dels Co1legis pú¡licsr
eue es diran a1s següents nembres dr:aquesta Corporació =
Municipal:
RAMONPUIG I SOLER, Col.tegi
Públic LtPuigberenguern
PERE CIv{SI PONS, Col.legi
Públic f'Pare Ignasi Puigff
Dracord amb eI que disposa lrarticle
Primer 2 A) del Decret
Generalitat
de Catalunya 378/198L, de 8 drOctubrerf .

de la

El Sr. Gns i Pons, proposa que es substitueixi
la seva representaPiilclic Pare Ignasi PuÍgrrr per la del Sr. Bohigas =
ció en el rCol.Iegi
Santasusagna, proposta que és acceptada.
E1 Sx.. Majó i Lluch, intervé dient que el seu grup s'abstindrd
en=
per entendre que les propostes de representació
que es re la votació,
cullen en el dictamen no corresponen a ltAjuntanent
sinó, a l'Equip
de=
Govern i per altra banda, la persona que ara es designa per a1 Col.Iegi
Pare Xgnási Puig, no és representativa
per no tenir vinculació
amb lren

65190

774

senyanqa. Les facultats
dels rnembres de la Corporació
els Col.legis
flÍblics
no estan clares i mai s'ha sabut el que poden
ar aI Con sell de Direcció
i el que poden rebre: per la qual cosa proposa un debat a nivell
del Consell de Direcci-ó, de la Cornissió de Cultura i de =
ItAjuntament Pler per aconseguir la definició
draquestes funcions.
El Sr. Bohigas Santasusagna, manifesta que en aquesta representació posará 1ter<periéncia que te de molts anys en Ia prinera Associació
de Paresa que es constituí
i que rebrá també les suggeréncies
eu€ se =
1i aportin.
Etr Sr. Majó i Lluch, insisteix
en que la representació
en els Collegis púlctics, no ha de ser de cardcter personal,
aportant solanent o<periéncia
=
i bona voluntat,
sinó uqe ha de representar
i defensar els
que lrAjuntanent
criteris
te en matéria drensenyanqa i que no estan definits.
El Sr. Marsal i ltfuntalá, diu que la Llei que acLualment regeix els
=
Consells de Direcció és una llei
defectuosa,
doncs la preséncia dels
Ajuntaments no és clara.
Abans de fer un debat sobre aquest tema seria=
precís eI canvi de Ia Llei,
tal com está previst
en el programa legisla
tiu de1 Govern i- una vegada modificada
aquesta llei
es quan podria real
litzar-se
el debat, doncs un debat ara podria teni-r molt contingu ideo1ógic peró poca aplicació
prdctica.
El Sr. Sorinas diu que en el Curs passat ja hi havia aquesta repre
sentació de lrAjuntanent
en els
Consells de Direcció dels Col.legis
Pr3
blics
i en aquest curs aquesta representació
continua,
per 1a qual cosá,
si ltAjuntanent
te una política
en matéria d'ensenyarnernt,
aquesta polí
tica liha draportar als col.legis
=
sense esperar que la Llei es faci,
doncs en cas contrari,
passaria com ara, que el paper que sfha fet no =
és el correcte.
E1 Sr. Perranx¡n Carrió,
diu que ets delegats de lrAjuntanent
en els
Consell-s de Direcció
dels Co1.1egis púUlics, han de tenir uns criteris=
de direcció
i com aquesta actuació ha estat personal,
creu mol conve
nient que abans dracabar e1 mandat draquesta corporació,
s'ocposés pers
representants
quines han estat les seves norrfes drac-de l'Ajuntanent,
tuació i e1s criteris
sota els quals srhan mogut i en aquest sentit
con
sidera que actualment ha de parlar-se
de cirterls
i de normes dractua--

Sotrés el dictaren
a votació
és aprovat per 1-5 vots a favor,
eme
sos pels grups de1 PSC-PSOE, CiU i Independent i 6 abstencions dels
Grups del PSUC, CC-LCD i PSAN.
4.-

GOVERNACIÓ:
4.1.

DICTAMEN PROPOSANT,CAIWI DE DENOMINACIóCATAL\NA D'UN CARRER.
Es va llegir

rá,
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dictamen,

en el qual es proposava el següent:

'Canviar l-a denominació catalana del Passatqe del Baix de Puiqterper ta de PASSATGEDE PUIGTERRADE RA¡¡rr.
Realitzada

t^l
Lq L.

el

votació

ordínária

fou aprovat

el dictanren

per unanimi--
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5. URBANISME:
5.1.

DICTAMENSOBRECONTRACTACIODTRECTADE LES OBRES DE PRIMERA FASE DE
CONSTRUCCIODE LIABOCADORCONTROI,AT,A L'EIVPRESA IIFRAI{CESCVIDAL. =

Es va llegir

el

dictamen,

en el qual es proposava el següent:

't1. Declarar ltoccepció
per rao de la quantia dfacord=
de licitació
aÍb lrart.
1f7-1, punt 4rt. del R.D.Llei na 3046/77, de 6 dfoctulcr€, €n =
concordáncia anb la Llei 40/8^1 i ordre de 12/11/1%1,, per 1a contracta
ció de les obres de la 1B Fase del projecte
general de construcció
dfun=
abocador controlat
dfescombraries,
en Can Font dels Cirerencs,
en el sec
tor de Erfal-vent df aquesta ciutat,
desglossat aprovat,en sessió plenáriá
del 29 de Setenbre de 1%2, dracord anb el projecte
técnic aprovat en =
=
sessió plenária
de 29 de Juliol..de
1982, i amb eI pressupost reformat
aprovat, en sessió plenária
deJ 24 de novembre de inZ,
i adjudicar-les
a
l'empresa Construccións Francesc Vidal, S.A.r per un pressupost de
30.117.C86 Pbper ser la seva oferta la nés ventatjosa per lrAjuntament =
de les requeri-des df acord amb lrart.
aT7-2 de I'esnentat
R.D.Llei.
2. Aprovar 1es condicions particulars
económic-adrninj-stratives
i=
que regiran
técnic-facultatives
Ia contractació
de les obres de la 1a fa
general de construccié
se del projecte
dtun abocador controlat
dfescom-braries,
en Can Font dels Cirerencs,
en el sector de Bufalvent dfaquesta
fixant una garantia definitiva
Ciutat,
de 672.342 W, dracord amb e1 plec
de condicions
tipus arpovat.

cessária

3. Facultar
a lrAlcalde
per Ia complimentació

per a la signatura
de I'expedientft.

de la documentaci-ó ne-

=
EI Sr. Majó L1uch, diu que ha o<aminat lfexpedient
i ha observat
que hi ha una altra oferta més baixa i no srefectua
per la=
adjudicació,
qual cosa, suposant que hi hagi alguna rao i com que en lrinforme
técnic
no sfexpt-ica,
demana aquesta explicació
en aquest moment.
EL Sr. Puig i Soler, contesta dient que en la Comissió d'Urbanisne,
ja srhavien exarninat les ofertes
=
i es va arribar
a Ia conclussió que
1'empresa, lradudicació
de la quatr¡ es proposa, era Ia nés adequada per=
realitzar
aquestes obres.
Reatitzada votació ordinária
el clictamen ner unanimitat.
5.2.

i ratificant

la proposta,

fou aprovat

DICTAMH! PROPOSANTLA DESESTIMACIODEL RECURSDE REPOSTCIOPRESEN-TAT PELS VETNS AFECTATS PEL PROJrcTE DIURBANITZACIO DELS DIPOSITS =

Es va llegir

eI dictanren en el qual es proposava el

següent:

frDesestimar ltescrit
presentat,
considerant-1o
com recurs de repo-per quant,resulta
procedent repercutir
que =sició,
I'especial
benefici
les obres i serveis muni-cipals ocasionen sobre els propietaris;
€rr €ls =
que eI benefici
reverteix
dfuna forma especial,
repercusió que, Iegal
nrent i segons criteri
precedent en altres
dfaquest Ajuntanent,
ocasions,
ha d'aconseguir
eI 9úA de1 cost de l-es obres i per quant el recurs de re
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nl .a..¡ I r
posició ha estat presentat
fora del
tívanent e1 projecte
d'urbanització
en sessió del
nent, pr;Jclicant-se en el B.O.P. na 242 de 9 dl
formitat
amb el que disposa lrart.
52.2 de la Llei
rt.
ciós-Adminis trativa.

Realitzada votació ordinária
da aguesta per unanimitat.

i ratificant

e aprovat definidraquest Ajunta --de 1982. de con de Jurisdicció
Conten

la proposta fou aprova -

6 . - ESPORTSI URBANISME:
6.1-. DICTAMENSOBREAPROVACIOINICIAL DEL PT,A ESPECTALPER AL DESENVOLUPAMENT. DE LA ZONA ESPORTTVADEL CONC,OST.
.

Es va llegir

el

dictamen,

en el q'lal

es proposava el següent:

rr1. Aprovar inicialment
el Pla Especial per a1 desenvolupanent. de =
Zeina
Esportiva
la
de1 Congost, redactat pels Serveis Técnics Municipals,
que
d'acord anb eI
disposen e1s arts.
43, 4a i 35 de 1a Llei del Só1 i =
els arts.
147, 18 i 126 a 129 del seu Reglament de Planejanent.
pública de Iresmentat Pta Especial, mitjan2. Aprovar I'exposició
gant anuncis en eI Butlletí
Oficial
de la Província,
en e1s mitjans 1o cals de comunicació i en un dels diarís
de rés
de la provincirculaci-ó
cia, durant el termini d?un mes comptat a partir
de lrendemd de la publi
cació de I'adient
anunci en eI Butlletí
Oficial
de l-a Província
dtacorfr
anb el que disposa lrarticle
128 del Reglament de Planejament i ,ltart.=
4rt. del Reial Decret-Llei
3/1%0, de 14 de marEfr.
EI Sr. Puig i Soler, dlu que des de I'area drurbanisre,
no es pen-perd que després €s =
sava tractar
aquesta ordenació com a Pla Especial,
per donar-li
va creure més oportú aquest tractament
a la zona esportiva
del Congost, el rang i- solidesa lega1 per a l-a seva ordenació i que en =
cas contrari
no tindria,
dient tarbé que srlhan recollit
en aquest Pla les
línies
marcades per la Ponénci-a drEsports.
El Sr. Garriga Rovira diu que aquest Pla Especial el considera nolt
i-mportant, per que substitueix
la forma dfactuar en aquesta zona a base
per altres,
per una política dfinstal.la
de canviar unes instal.lacions
que no són per er(ecució innnediata sino compromís a descions esportives
envolupar a anys vista i per aixd una política
de previsió
així portada,
repencutirá,
sens durlcte, en benefici
de la Ciutat.
El Sr. Bohi-gas fa constar que en aquest PIa Especial no sfha previst
Itampliació
fa falta
del Cementiri que, a1 seu judici,
i encara que vota
rá a favor de l'aprovació
dtaquest Pla Especial,
li agradaria la constáñ
que ha formulat.
cia en acta de l{observació
El Sr. Majó Lluch, er(posa que en principi,
está dfacord amb I'apro=
d'aquest P1a Especial,
vació inicial
doncs marca una línia
de direcció
que convé en quant al programa dtinstal.lacions
en el Congost. Peró el =
que fa falta és una expticació
sobre la política
de gestió que sfha de =
portar per aI Congost, la seva relació
amb altres
serveis,
com eI transport i el paper global que jugará el Congost en la política
de
deportiva
la Ciutat.
Així no es diu qui gestionard
el Congost, vigildnci-a,
finan =
Patronat,
ciació
doncs no pot haver una utitització
al mAxim, de les
=
que es
instal.lacions
esporgives, si no:hi ha un organisme específic
preocupi.
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El Sr. Garriga Rovj-ra, diu que després dt
ta aprovació inlcial=
del Pla, srobrirá un període drexposició pública,
a aportació de sug
geréncies i que, apart d'aixó,
quan es vagin a feC instal.lacions
espor
tives ja es passará a la Comissió corresponent o al PIe els aspectes de=
que cada instal.lació
la gestió en concret,
esportiva
requereix.
El Sr. Perranon i Carrió"intervé,
dient que eI seu grLlp presentará=
alguna esmena al programa, doncs si bé el Pla especial pot ser correcte=
=
a nivell
drordenació urbanística,
malgrat tot, pot no ser-ho a nivell
del programa que contempla.
El Sr. Garriga Rovira, diu que totes 1es entitats
esportives
de Man
per a que aportessln
resa, foren requerides
suggeréncies
sobre la prob16
mática del Congost i solsament des dtaquestes Entitats
AdE
ha contestat.
més hi ha hagut reunions amb totes les Entitats
Esportives
i ningú ha =
qüestionat
el Pla Especial del Congost i, per altra banda a totes aquestes entitats
també serls informará.
Et Sr. Majó Lluch, insisteix
en que eI que demana és que srexposi=
una filosofi-a
sobre el deport a Manresa, perque li sembla que es va a =
palpentes i no es tracta drexposar aspectes de tipus técnic,
sino de fip€r ercemple les activitats
general de lresportr
losofia
recreati-ves,
les
les massives, etc., en quant a lresport com stinstal.ladtaffeccionats,
ran, amb quins criteris
i en quins 1locs.
El Sr. Gawrriga, manifesta que no és un polític
ni un fildsof,
sino
que és un treballador
de ltesport
i saben a toLes les entitats
esporti
ves que está obert a tot tipus de suggeréncies,
i que s'ha fet molt en =
matéria esportiva
en benefici
de les Entitats
i
dels barri-s, sobretot
draquests úttims.
Realitzada

votació

ordinária

four

aprovat

et dictamen

per unanimi

-

! ^ L

7 . - DELEGACIÓD' ENLLUMENAT NETEJA I TMNSPORTS:
7.1..

DICTAMEN SOBRECONTRACTACIODIRECTA DE LES OBRES DE QUADRESD'ENLLU

Es va llegir

el- dictamen

en eI qual es proposava e1 següent:

rr1-er. Declarar lrer<cepció Oe ticitació
per rao de la quantia,,dra -cord amb l'art.
1T7-1, punt 4rt. del R.D.LLei3046/77,
de 6 dfoctubre,
en
per la contractació
concordáncia amb la Llei 40EL, i- ordre de 12/1181,
de la fase 2a i de ta fase 4Q, de les obres de reestructuracj-ó
i renova+
=
ció de I'enll-umenat púbIic de diferents
carrers de 1a ci-utat, dfacord
amb el projecte
técnic parovat en sessió plenária
de I d'abrit
de 1982=
i desglossat draquest aprovat en sessió de 29 de setembre de 1982 i adju
RAMONMATAMAL\ CALMET i JAUME MATAMAL\ DUAR=
dicar-les
als contractistes
RI, de forma sotidária,
domi-ciliats
al carrer Nou nQ 37 de lNavarcles, ==
per un preu de 769.L22 Pts,la fase 2d i per un preu de940.429 Pbla fase=
4Q, resultant
un total global de 1-.709.551- Pts,per ser la seva oferta la=
nés ventatjosa per ltAjuntametn de les requerides dfacord amb ltart.
1172 de I'esmentat R.D.LIei.
2on. Aprovar
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les condicions

particulars

económic-administratives

i

??8

.a

que regiran
técnic-facul
tatives
la cont
ió de la FASE 2e i de la FA
SE 44, de les obres de REESTRLtrTURACIO
I
ACIO DE L'ENLLUMENAT PUBLTC
DE DIFERENTS CARRERSDE tA CIUTAT. flxant u
definitiva
sarantia
de -68.382 Pbdf acord anrb el plec de condicions
ti
s aprovat.
3. Facultar a ltAlcalde
per a la signatura
cessária per la complimentació
de lre><pedienL".
Realitzada
LCt

votació

ordinária

fou aprovat

de la documentació

e1 dictamen

ne -

per unanimi

L-

7.2.

DICTAMEN SOBRECONTRACTACIODIRECTA DE LES OBRES DE QUADRESD'ENLLU

Es va }legir

el

dictamen,

en el qual es proposava el següent:

tt1. Declarar I'excepció
per rao de 1a quantia dracord
de licitació
amb lrart.
147-l punt 4rt. del R.D.Llei na 3046fi7, de 6 d'Octubr€, €Fr=
concordáncia arrb la Llei 40€1", i ordre de 12/Y,/81,
per la contractació
de la FASE 3e i de Ia FASE 5e, de les obres de REESTRUCTI-,RACIO
I RENOVA
CIO DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE DIFEREI{TS CARRERSDE I,A CIUTAT, dracord I
amb el projecte
técnic aporvaL en sessió plenária
de 28 d'Abril
de 1982
i desglossat d'aquest aprovat en sessió plenária
de 8 de Setembre de =
1%2, i adjudicar-les
als contractistes
RAMONMATAMAL\ CALMET i JAUIVIE=
MATAMAL\DUARRI, de forma solidária,
domiciliats
al carrer Nou nQ 37 de
Navarcles: per un preu de L.221.@4 Ph, Ia FASE 3e i per un preu de - -503.820 Pbla FASE 5Q, resultant
un totat global de L.724.904 Pts,per ser
la seva oferta
per ltAjuntament
la més ventatjosa
de les requerides dlla
cord amb lrart.
117-2 de lresmentat R.D.Llei2. Aprovar l-es condicions particulars
económic-admini,stratives
i=
que regiran Ia contractació
técnic-facultatives
de 1a 3c FASE i. de la =
5e FASE de l-es obres de REESTRLCTURACIOI RENOVACIODE L'ENLLUMENAT PU'
BLIC DE DIFERENTS CARRERSDE LA CIUTAT, fixant
una garantia
definitiva=
de 68.996 Ptsdracord amb el plec de condicions
tipus aprovat.
3. Facultar al Sr. Alcalde,
per a la signatura
necessária per a la compl-imentació Oe I'er<pedientrt.
]-^]B.-

Realitzada

votació

ordinária

fou'

aprovat

de la documentació

el dictan€n

per unanimi-

MOCIONSDEL PSTJC:
8.1-.

REFERENTA EL,ABORAR
UN PROGRAMA
QUE CONVINI EL TREBALL I L,A FORMACIO. PER A PRESENTARA LA GENERALITA,T.
Es va llegir

la Moció,

en Ia qual

es proposa eI següent:

rrQue de manera in'unedi-ata es procedeixi
per iniciativa
de ltAJuntarnent de Manresa, a través de la Comissió de Treball
i Fornent a la forma
ció de lresnentada Comissió comarcal, elabori
un prograrna que combini I
i la formació i sigui presentat
el treball
a la Generalitat".
El Sr. Majó i Lluch, intervé
dient que aquesta MOció, te importán
juvenilr
gue és una de les tares
cia perque afecta a lratur
de ta ncF
tra societat.
La histdria
referent
a aquesta noció coflenEa el 1-5 de Sd
te¡rrbre de 1%2. suan la Federació de Municipis
enviá una carta als All
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=
des, per a que facin propostes a la Generali
t, amb e1 fi dfinvertir
juvenil
=
e1s milions de pessetes que srhavien assiqnat
a lratur
Í
dels quals per a Manresa i la seva Comarca,
responien,:15. El 19 dfoc
tubre, la Federació envia, una altra carta
t que hi havia un prin f
racord
cípi
d
amb la Generalitat,
donant nornes per a aquestes ajudes=
i que les mateixes havj-en de ser canalitzades
a partir
dels Ajuntaments
de nrajor població qué en e1 cas de l-a nostra Comarca, seria Manresa. El
30 de novembre en la Comissió de Treball
i Foment, informi el- Sr. Canal
que Ia sulcvenció s'assignaria
a l-a Comarca, si es presentava algun prGjecte de treball
per a joves, com podria ser el referi-t
a1 cooperati
visnre i en aquesta comissió fou quan f intervinent
va tenj-r Ia primera=
notícia sobre lfexisténcia
d'aquest fons. EI 8 de desembre sfinformá =
nel .Sr- Cana'l .nte Sthavia enqarregat un estudi sObre lratU¡iUvenil
i =
I1avors se li va dir al Sr. Canal que no havia facilitat
la informació=
sobre la nratéria i que ademés no srhavia seguit la normativa que estava
marcada, a la qual cosa respongué el Sr. Canal que a les seves mans no=
ja que e1 Sr.
havi-a arribat
lresnentada normaLiva, cosa que és estrany,
Cornet és el vice-President
de la Federació de lfuninicipis.
El plaq aca
bava el dia 1-0 de desenrbre, ignorant si s'ha prorrogat,
perd de totes=fornres la base de lractuació
estava en la Constitució
dtuna Comissió Co
per Ajuntanents
nnrcal constituida
i representacions
sindicals
i empref
<¡ri¡1q t .nré
.o':ia
per
ItinterlOCr,¡tOr
vátiO
a
Canalitzar
la
SUbVenCió.=
Y"Pel Sr. Canal-, es contestá que aquesta Comissló la integraven els Srs.=
ünpez i Marsal, lrAssistent
Social i ell nrateix, de la qual cosa resulper que no es compleix amb 1a norma que=
ta una comissió molt estranya,
sigui Comarcal i ademés estem paralitzant
un diner que no és nostre siper tant, 1a normativa i el-s =
nó de tota la Comarca. S'ha incomplert,
plaqos, la qual cosa comporta una responsabilitat
per al Sr. Canal, €hcara que aixó no és tan estrany,
doncs la tdnica del seu partit
i de 1a
juvenil
Generalitat
es que ltatur
no sigui el tema priori-tari.
també la
responsabilitat
agafa al Sr. Cornet, tant per ser Vice-President
de la=
Federació de Municipi-s com per encarregar
al Sr. Cana1 la Ccnnissió de =
Treball i Foment. En conclusió,
sol.licita
ocplicacions,
sobre 1es gestions que s'han portat a ternre.
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EL Sr. Alcalde,
respon dient que eI Sr. Majó td una part
=
de
rao, peró que 1a versió real és la següent: La Federació
de Municipis
tractá amb el Conseller de Treball,
Sr. Rigo1, la possíbititat
drencarjuvenil en una línia diferenciada
rilar
amb eIs Ajuntanents,
lratur
del
que és et Pla d'Ocupació Comunitária,
tendint més en aquesta línia
a la
fornació dels joves. S'efectud un sondeig entre diferents
municipis
ir=
a la vegada, el sr. Rigol plantejá com a conveni, juntanrent amb lratur=
juvenil
un paquet més o<tens de qüestions
qr:e la Federació de Munici pis es negd a firnnr,
per entendre que els temes abordats no podien glo
balitzar-se,
si-nó que havien de tractar-se
sectorialment.
A pártir
dial
quí es perd el contacte amb la Conselleri-a i es parteix
de convenis con
crets pels Ajuntaments,
peró sense referéncia
als Consells Cornarcals" f
que suposaven un muntatge excessi-u i una assumpció de responsabilitats=
que no eren proporcionades
a lfescasa resposta econ&nica. L'Equip de Go
vern dfaquest Ajuntanent presentá la seva proposta concreta,
referent
á
jovenil,
Itatur
peró srentenia que fer un estudi extens, sense saber el
diner segur, que sfanava a rebre, representava crear falses espectati
per
ves i avui, encara, la normativa corresponent no srha publicat.
=
aixd no sfadopten acords de ple, sinó que srestan elevant propostes con
cretes a la Conselleria
per a replantejar
decisions i publicar
la normativa abans de prendre acords i si aquest Ajuntament ha presentat
l-a sel
va proposta al nivell
corresponent,
sfignora
si hi ha més Ajuntaments =
que han fet er matej-x, peró, en tot cas estem esperant la publicació
de
l-es nornes.
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El Sr. Canal- diu que I'Alcalde
ha explicat
el procés seguit i
q,re les Comissions Comarcals, les proposava la Federació de lfunicipis
i no la Generalitat.
S'ha presentat eI € de Gener tot el plantejament
juvenil,
de la problemática
amb una proposta per a col.lo
de lfatur
per plaE dtun any, en lloc de 6
car 40 persones, la majoria d'elles,
mesos i aquesta proposta sembla interessant,
amb la drun al
en relació
=que anb nés nredis econ&nics,
nn:nicipi,
tre
ocupa a fienys proporció
de persones. La proposta Ia va e><plicar a companys d'UGT i CC@, que=
no posaren cap objecció i lanenta que s'hagi presentat aquesta noció=
per un lapsus en la falta d'informació.
El Sr. Majó diu que fa nés d'un rnes, demanaá la informació
en }a
Comissió de Treball
i Forhent, a la que pertany,
i si rno se li ha contestat,
ho més ldgic és que ho plantegi en el Ple, sense amagar réÉ.=
Mai sfha parlat
en la Ccmissió de la Federació de Municipis
i és per=
la rao que Convergéncia no está en aquesta Federació.
Com a nrembre de
que srha fet, njéls mili-ons
la Comissió no sap 1a proposta de treball
a que arriba
i quíns són per a Manresa i qri.,= per a la Comarca, i eg
cara que entén que aquests mili-ons no són molta cosa, per a donar tre
L-11
.i
vqrr, ^Dr
SnI
yus y-Jen servi-r per a preparar algun curs dforientació.
concret pregr.rnta quina proposta sfha fet i quin és el seu import.
El Sr. Alcalde diu que aI seu judici
la Moció ja és contestada i
que per aixó no extendria
més el debat, doncs el que procedeix,
en tot
cas, és que esretneixi
la Comissió i que es discr-lteixi
els punts conñrér<

Et Sr. Majó
fet una pregunta
eI seu contingut
és que potser no

Ltuch, manifesta que protesta enérgicanrent doncs ha=
molt concreta sobre qui ha fet el programa, quin és=
i quin és el seu import i li senbla que e1 que passa
srha fet res o no hi ha coratge per a explicar-ho.

El Sr. Marsal i Muntalá, intervé
dient que en aquesta actuació =
td part de responsabilitat,
peró el tema no ha de =
i que lfassumeix,
centrar-se
en els justos termes i no fer una dicusió sense sentit,
si
que exi-steixen dins de 1a lega1ino efectiva,
amb les poss*.bilitats
tat. En primer lloc ha de dir quq gn la Federació de Municipis
hi rha=
nrunicipis i no partits,
el que passa és que uns Partj. j--s han acceptat
la Federació i altres
gestions que hi havia
no, i davant 1es dificils
entre la Generalitat
i la Federació es tractá de buscar una sortida
i
aL desembre es promogué una reunió anb els senyors Canaf, ünpez i 1'As
sístent
Social per a preparar les línies
d'un projecte
a presentar
aIa GeneraliLat.
Aquest projecte
no ha passat per Ia Comissió ni pel =
Pla

ñérñ,,4u v ¡ / v ! har
l v v J t ¡ ' UarA
JYL

no

és

más 61lle Un

dOCUment

de

tfeball

i

Si

ara

eS=

presenta i després no sraprova: per la Generalitatr
pot desviar-se eI
t.ema a cabrJals oolítics.
La proposta está enviada en la línia
oarlada
i no amb carácter comarcal, doncs mentre la Comarca no estés institucionalitzada
no es poden-fer convenis decisius, si nó hi ha entitats.
El Pla suposa la inversió
de poc més de 7 milions de pessetes en 1a =
ciutat
de Manresa, per a donar treball
a 20 joves, durant sis mesos i
a altres
20 durant un any, e1s primers lligats
munici a iniciatives
pals i e1s segons a altres
peiniciatives
amb intervenció
nrunicipal,
ró tot aixó no és viable mentre no es purbliqul el Decret corresponent
que marcard el noment oportú del trrimit oficial.

65197

?81

EI Sr.

Majó, manifesta

que ara ens assabentem

hi ha 7 milions

dema

nats i aixó ja és alguna cosa, peró també demana la
tacl_o corresDo nent per a donar eI seu punt de vista
i demana tarnbé que s'avisi
als munici
pis de la Comarca per a que presentin
eI seu programa perque sinó perderanl
I'assignacíó
doncs el Municipi de Manresa, ha actuat pel seu conpte. Si el=
Sr. Canal no sabia rés de les directrius
en una Federació en la oue l'Alcal
de draquest Ajuntament és el Vice-President
i amb referéncia
a un tema conl
cret com és e1 que aq,rí es planteja,
la contradicció
en l'Equip de Govern,=
resulta evident.
=
El Sr. Perramon, diu que protesta perque la proposta no hagi passat
per la Comissió corresponent,
doncs sínó era el moment de porLar-Ia
al P1e,
sí que havia drhaver-se o<aminat en el sí de la Comissió anb independéncia=
de qui hagi elaborat
la proposta.
El Sr. Canal diu que ha de manifestar
tres coses, la primera referent=
a la celebració
de la Comissió de novembre, en 1a qual va dír eue esperava=
la col.laboració
de totsi que el Sr. Majó, sabia que hi havia 1-5 milíons ad
judicats
per at Bages i que eI plag a que es refereix
el Sr. Majó, no era I
plaq de la Generalitat
sinó de 1a Federació i per aixó no se 1Í ha donat mas
sa inportáncia,
doncs e1 que urgia era presentar el programa, ben aviat a ld
perque semblava que sfaprovarien
Generalitat,
els que arribessi-n primer i =
per aixó que no I'hagi
passat per 1a Comissió, perque des de desenürre no nlhi
ha hagut.
Sotrnesa la noció a votació,
és refusada per 1-3 vots en contra I €rflesos=
pels grups del PSC-PSOEi CiU, havent-se obtingut
3 vots a favor del grup =
del PSI-C i 4 abstencions
dels grups CC-UCD , PSAN i Independent.
8.2.

REFERENTA T.A PERCEPCIODE DRETS D'EXAIVIENIPER
ASSISTEI\CIA A TRIBUNALS.
Es va llegir
'rStf:stituir

-,^
Yus

la MOció, la qual
els

apartats

3

deia eI que segueix:

í 4 referents

als

funcionaris

per un altre

^.i^,.i.
ur9u!.

3. Els funcionaris
en servei actiu draquest AjunLament que siguin de^j^^-r^
^^r^
Drv,,qLD
ruÍfidr^ part del Tribunal relatiu
ps! q
a qualsevol oposició per a =
cubrir places en propietat
draquest Ajuntanent,
tindran agarantits
els mí nims econdmics gue marca ta llei,
i s'estudiará
la manera de compensar ra cionalnent
la dedicació que 1'assisténcia
als esmentats Tribunals
comporta.
E1s apartats
A

4

5 i 6 de la Moció,

qil

eue ens referim

passaran a nunlerar-se=

El Sr. Martinez diu que el continqut
de la Moció s'er<o1icá en el Ple =
que es presentá i insisteix
que no li J"*¡rétic que en tls convocatóries=
que es facin per a cobrir places de l-a pIantilla
de personal draquest Ajun*
tanent, percebin cap assignació ets polítics
fent-se us de la necessitat
de
la gent que busca treball.
de Secreta Quedá pendent ta Moció de I'inforne
ri¡

i

ere

ñrre

la proposta
fornen part
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srha

emés- t

rect.i

!evu¿¿

fjmrcn

hn

rafarc.t

alS

fUnCiOnafiS

que l'AJuntanent
no cobra drets dfo<amen i que els
dels tribunals
dfe><amenno percebeixin
consignació

i

mantenen

polítics
alguna.

que

Et Sr. PUig So1er, intervé dient que e1 seu grup estd d'acord anb 1'apartat 2 de la Moció, referent
que
a la no retribució
dels cárrecs polítics
formen part dels Tribunals,
peró que no está d'acord en quant a la gratuitat
per aixó"'si et grup que ha pre
dels drets drexamen i en e1s punts restantsr
' :'E'
sentat la Moció desitja
separar Ia votació Oet segon punt de la Moció,

?82

aquest el votarien
a favor, perd si
llavors
Ia votarien
en contra.

desitgen

mantenír

ta la Moció en bloc,

E1 Sr. Martinez i Ballester,
diu que a judici seul els punts no srinter
fereixen entre sí. doncs els han situat
dins del que ddtermina la ]]ei i peF
tanL que els funcionaris
cobrin e} que els hi correspongui
i que I'única
cosa que es podria analitzar
són els drets drexamen que es poguessin exigi-r en
algun tipus de convocatdri-es,
peró que no srexigirien
a les que
en altres
concorreix
personal més obligat
i necessitat.
E1 Sr. Marsa1 diu que ha de fer tres consideracions,
la primera referent
a demanar que els funcionaris
que venen de fora per a formar part dets tribu
nals que se'ls hi apliqui
Ia llei
i que a Ia vegada, demanar que es mantin I
nrin-,a]. ^Dartats de la Moció, doncs si aquests apartats són perqué stapliqui
la l1eir,ja
perque la Ilei s'aplica;
no val l-a pena cotar-Ios,
}a segona es=
refereix
a la gratuÍtat
dels dÉs drer<amen, doncs no sap de cap Ajuntanentr=
encara que pot estar e---------------quivocatr
suspés aquesta taxa, ni tampoc en
eue s'hagi
les árees de I'administració,
així com no coneix de ningú que no s'hagi po *
ja que utigut examinar per no pagar la taxa i si aixd passés, ho posarien,
litzant
un criteri
podria demanar que Ro se li co similar,
un contractista
=
brés llicéncia
drobres, perqué utilitza
treballadorgoun
aturat que se 1i
o<irneixi del paganent de la llicéncia
d'obres,
d lrer<ecutar-Ies
a casa seva,
perqué está en atur; la tercera és que no veu elements suficients,
per a
aprovar aquesta moció, excepte si es voLa per separat el punt segon anrb l-a =,correcció
que al concepte de mernbres de la Corporació,
la paha d'afegir-se
raula electiusr
per a que no quedi inclds el Secretari
i també donar la ga r¡nf
i^
ñrla
iñ'.ñórc^ñóe
n
rrarl¡ri
c^hcó
óvi
quedará
es
sense
examinar per no poder pagar el-s drets
y*- ñcaplpersona
dtexarnen.
El Sr. Martinez i Ballester,
diu que no podem estar pendents del que =
altres Ajuntanrents, facin o deixin de fer, doncs la nostra din¿imica ha de ser
si una cosa és oportuna p€r d,.la ciutat
o no. En aquest cas, estarien
dispo
saLs a variar
la nr:ció, afegint,
a1 que es refereix
als membres de la Corpo
ració Ia condició dtelectius
guel
i a acceptar un compromís de l'Ajuntarnent
no es cobri drets drexamen als que estiguin
en circumstáncíes
especials o =
aturats.
=
El Sr. Sorinas diu que Sefnbla Que e1 Sr. lh.rsal, confon 1es coses i
]oq krarroia, doncs el que passa és que aI segon punt de la Mdció no és ca n¡¡ rra nanl¡-gtfti,
l'Equip de Govern, doncs durant tres anys i mig, stha co
pel cárrec electiu
brat ademés de lrassignació
que van eñ
drunes quantitats
tre cen i cent-cinquanta
mil pessetes, que són legals peró no étiques.
La I
=
q,rantitat
per la
a percebre, per drets drexamen no está fixada per llei,
-'-1 \-L/>cl
^^^- Jl'Ajuntament
quof
la pot variar o la pot excloure. La gent jove no enten com serls obliga a pagar per anar a examinar-se per a unes places en=
I aq rn rc <.a126¡que només entraran
quatre o sis i per aixó pregunten que qué=
es fa anb els diners.
Tbmbé havia de plantejar
com es faria el repartiment=
percentatges
per 1lei.
de la q;antitat,
els
viuen
emrnarcats
doncs
tr- Sr. Alcalde,
demana que quan es parli
de diners es parli
amb xifres
segures i concretes,
el
PSLC,
Iiha
donat
doncs
se
Ia informació que demana*
va sobre drets dlexanen i l-es quantitats
d'aquests drets no són desorbitats.
El Sr. Marsal i Muntalá, diu que aquests drets s'han cobrat quan hi ha
hagut Oposicions, peró que quan hi ha hagut concursos, ni els polítics
ni =
que
e1s funcionaris
han cobrat i ha estat més els concursos
les Oposici-ons.
Els Presidents dels Tribunals,
han cobrat aquests drets, sigui quin slgui =
al
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rnent que no cobrará cap quantitat
que
en el-s tribunals
1i toqui ho ingressard a I'Ajuntanent,
peró ara votará
ció i pot ser q-re al Sr. Sorinas, e1 cridin a cesa els
per a que no presenti
Moclons, com Ia que presenta.

ideixi
i rrr la al dr ra
contra de tota la M<>
del q a r t n ¡ r f i | ]

Et Sr. Sorinas diu que s'está parlant ara de lrAj{ntanent
de Manresa i no
draltres
Ajuntaments que fan coses importants,
que aquí no es fan. S'ha de par
Iar de drets drexamen de quantitats
de 1.000 i de 2.500 pts.: qrle el Sr. Al
calde no ha llegit.
E1 Sr. Alcalde interronp
la intervenció
dient que ha 1Iegit
q;antitats
i-nferiors,
perque a places d'i-nferior
categoria,
s'orienta
fonamentalnent aquest debat i que si llegeix
les q-rantitats
de L.000 i 2.500 pts. tam
¡é fra de llegir
el seu reduit nombre d'aspirants.
E1 Sr. Sorinas, continua 1al
seva exposició dient que unes oposicions anb 1-.000 Ptsde drets drexaneh i gue =
=
es presenten L32 aspirants
representaven
132.000 Pb i aixó es cobrava. Si ia
1lei permet no cobrar drets drexamen, per aixd es proposa que no es cobrin.
E1 Sr. It4antinez i Ballester,
diu que ha de fer dues precissions,
una referent a si els altres Ajuntanrents cobren o no, doncs si- són cornunistes els di
rá gue está ntal fet i si telefonen els dirá que en tot cas eI que han de fer I
és presentar una moció igual,
i així servirá p"r - que e1 Sr. Marsal no cobri,
i aixó és important.
Una altra,
és referent
a mantenir el primer punt de la lr4c
ció i en el !"gon introduir
Ia precissi-ó que es refereix
als nem¡res electiusl
de la Corporació,
amb 1a qual cosa el debat, al menys per la seva part, el dei
xa acabat.
EL Sr. Alca1de, manifesta que es planteja
aquesta Moció, com una qüestió
que s'estés fent alguna cosa ilegat,
quan en realitat
es tracta d'alguna cosa
legal.
Está d'acord amb e1 Sr. Marsal i així com l'Alcalde
és senpre Presi
dent del Tribunal
i pot delegar aquesta Presidéncia,
enten que el tema de co=
brar o no cobrar drets d'exanen ho deixa a La voluntat
dequi presideixi
el
Tribunal i creu que també els revertirá
a I'Ajuntament.
El Sr. Garriga Caro, manifesta que el seu grup votará a favor de Ia Mo =
perqúé
ció,
est¿i d'acord amb I'experit
de la mateixa, encara que no estigul
dfacord amb els comentaris sue s'hán fet.
Sotrnesa la Moció a votació,
és refusada per 1-2 vots en contra, emesos =
pels grups del PSC-PSOEi CiU, havent-se obtingut
6 vots a favor, emesos pels
grups de1 PSLC, CC-LCD, i PSAN, i una abstenció del Grup Independent.
8.3.

REFERENTA I,A PROTESTAFORMALA I,A GENERALITAT EN REL,ACTO
A L,A COI\CES.-

Es va lIegir

troba

Ia Moció,

en la qual es proposava eI següent:

de la Generali-tat,
"1. Sol.licitar
actuaLment la nostra petició.

informació

sobre la situació

en que es

2. Aixecar una protesta
formal a la Generalitat
per la concessió atorgada a una empresa privada,
que
entenent
de no haver-hi
convin
satisfaccions
que lresnentada concessió obeeix més a criteris
cents, es considerará
clientelars i de privatLLzació,
que no els de pronoció dels mitjans drexpressió
ins-popular."
titutcional-s
i de participació
que a aquesta Moció, pre Seguidanent es dona lectura a lresmena parcial
^'- gmps de regidors del PSC-PSOEi CiU, i que afecta al punt 2 d'a
quella anb la següent redacció:
^^-!^-

-gllLEll
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rrSubstituir

el punt 2, pel següent

- Sol.licitar
de la Generalitat
de Catalunya, informació sobre el métode i els
que s'han seguit a l'hora d'adjudicar
l-remisora rulso Fr "rM- r . I ñYlql ga D< l h ¡r r q ^u ^v ñl l criteris
cedit a Ia nostra ciutatrt.
E1 Sr. Majó Lluch, pregunta si a lracceptar
e1 primer punt de la Moció i=
nodificar
el segon, es vol dir que es voLaran per separat, responent e1 Sr. Mar
sal que e1 que passa és que queda la Moció, amb el seu primer punt, tal com vqnia j- el segon quedaria redactat anb e1 sentit
de lresn€na. COntinua eL Sr. Ma
iA rlianf ntr¡ ¡l mes de nOVembre de 1980. eS Va enviar Un esCrit a la Generalf
tat, dernanant una emisora de freqüéncia modulada i váries vegades s'ha intereF
=
que no se sabia rés i ara ens trobern amb que
sat en la permanent, dient-li
srha atorgat a una empresa privada que no és ni de Manresa ni de la Cornarca i=
que un mítjá com és la rádio, ha de ser atorgat,
al menys a gent de la comar ca. Per aixd no es pot deixar passar aquesta concessió, sense coneixer e1s cri
per la I
terÍs que lrhan regit i sense que es donin satisfaccions
convincents,
q"tal cosa I'Ajuntanent
ha de protestar
va dirigida
i en aquest sentit
la Mo

Et Sr. Puig diu que lresmena sforienta
a demanar informació
sobre e1s cri
teris que han regit
la concessió, perque aquesrs criteris
es desconeixen i pe?
aixó srha dranar directarnent a l'ocpressió
de protesta,
adherint-se
a la moció
del PSLJC;

vots
vots

Sotnesa Ia nnoció a votació,
amb lresmena incorporada,
és aprovada per L5
a favor, emesos pels grups del PSC-PSOE, CiU, CC-LCD i Independent i 4 =
en contra dels grups del PSLC i del PSAN.

8.4.

REFERENTA I,A SOLIDARITAT A]VIBLA ITSETMAMPER.I,A PAU I EL DESARMAMEI\ITII.
Es va llegir

Ia Moció,

en la qual

es proposava el següent:

a¡nb la Setmana per la Pau i e] Des
"Que aquest Ajuntament es solidaritza
armanent, com a nx¡stra de la voluntat
comuna del manteniment de ta pau per dá
rm:nt de tot.
Clra ¡cnresl- Aiunlamenf fer-i- una Crida a la CO1.labOraCió delS CiUtadanS=
o participar
en els diferents
actes que en aquest ordre stha organitzat".
Ysv

sYeve

El Sr. Martinez diu que
I'Ajuntanent
col-labori
en la
armanenl, sinó per a que faci
que la seva adhesió no quedi
pressi que aquest Ajuntament

eI sentit
d'aquesta moció, no és només per a que
celebració
d'aquesta setmana per la pau i el des
una crida púbtica
a tots els ciutadans i per anonés en una sola col.laboració,
sinó que srex la
es adicte a 1a idea de la pau, com refl-ecteix

lvlocl_o.

El Sr. Puig intervé
i que la votard a favor.
Realitzada
8.5.

seu grup está dracord

fou aprovada la l4oció.

amb la moció=

Der unanimitat.

RM-ERENTA LA CONTESTACIÓDEL RECURSDE REPOSICTOTNTERPOSATCONTRAUN =

Es va llegir
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votació

per a dir':,que el

la Moció,

en la qual es proposava e1 següent:

?85

I'Qle en e1 termi-ni máxim de quinze dies, sigui con
sentit,
el recurs que contra la compra dtuns terrenys,
v
gnrp de Regidors del PSIJC, el passat 30 de desernbre de

tat en un oialtre
ser nresenfaf
nrrl
2n.

El Sr- Majó Llucl-r, diu que aquesta rnrció, preten que el recurs de
per a donar pas,
sició presentat no caigiui en eI si-lenci administratiu
rectament, al recurs contenciós-administratiu,
doncs com no se sap qui
dueix el silencia,
encara que creu que legalment sigiui l'Alcalde,
enten
és el Ple el que ha de decidir
si es contestará o no el recurse €ñcdtrd
'l
l,a
i ria¡
rla]
<ér r grup és
racr
rrq
a<
que eI recurs
es ¡nnf
contesti.

repo
di:
proque
eue=

El Sr. Puig i Soler, diu que la intenció
el recursr peró=
es contestar
qr,re el plaE de quinze dies en raó dels informes que sf han d'emetre, pot ser
que sigui reduit i, en tot cas, si s'acceptés la denora de l-a contestaciór=
fins a un prdxim P1e ordinari,
llavors
votarien
a favor.
EL Sr. I\4ajó intervé dient qeu accepta la proposta del Sr. Puig, per la
qual cosa la Moció, es refereíx
en elplag de contestació
de1 recurs , e1 de
la data de celebració
del próxim Ple ordinari.
Realitzada
unanimitat.
8.6.

votació

ordinár-i

REF'ERENT
A I,A CONVCATORIA
Dr
DE
Es va llegir

la Moció,

i ratificant

Ia proposta

fou aprovaria

CARACTERD(TRAORDINARI

en la qual

per=

I-,4 JUNTA GENE

es proposava el següent:

"Q.:e sigui convocada Ia Junta General d'Aigües de Manresa, S-A., anb ca
per tal de debatre, en tot cas, el que fa referéncia
rácter extraordinari,
á1
futur i possible augrnent de la tarifa't.
EL Sr. Majó i Lluch, diu que eI tema d'aquesta Moció és una mica complipublicada per la Generalitat
cat i es referei-x a Ia nornntiva
en matéria drai
gües residualsr
gue es tradueix en lraplicació
d'un cánon de sanejament per E
consum dtaigua,
les empreses submi:
la recaudació de Ia qual hauran drefectuar
nistradores
d'aigua i que a Manresa, és Ia Societat Privada lfunicipal.
L'apE
cació del cánon produexi dificultats
i protestes,
doncs 1a 1Iei preveu la reá
prévia dtuna série d'actuacionl
que aquí a Manresa no siha.r fet i sf
lització
e1 principi
lega1 que pagui més.el-que contamini més, aguí no es conplirá,
si
eI canon igua1. Enten que ilrassumpte desborda al propi consell dfAds'aplica
ministració
de lrErnpresa que gestiona el servei i que, encara respectatn
la =
seva compténcia en matéria de tarifes,
ha de convocar-se
la Junta General S<per a definir
traordinária
les directrius
a segui-r.
El Sr. Puig i SOIer, diu que pot estar d'acord en:molts punts de Ia Moció
peró que actualment el Consell dn'Adrninistració Oe l'Enrpresa Ntrnicipal está es*
tudiant una nova estructura
independentment del cánon de sanejament.
tarif¿iria,
Aquesta nova estmctura
tarifária,
tal com diu e1 Reglament, lraprova el Con de lrenpresa i després lrenvia a lfAjuntanentr
per a que,
sell drAdministració
constituit,
no com a Junta General.de la Societat,
sinó com Ple, informi en el
que creu convenient I'estructura
sentil
i I'adequació
i seria =
de les tarifes
aquest
P1e,
que
de
que
pot
en
ha
celebrar-se
en el mes de Marg, en el
tractarse de les dues coses, encara que siguin i-ndependents, és a dir de lrestructura
i del cánon de saneiament.
tarifária

65202

?86

EI Sr. Majó, pregunta si la nova estructura
tar
non de sanejafiient, responent el Sr. Puig que siguin {
tarifdria,
$ inclús,
encara que aquesta no es modifid
nrent sraplica
sobre metres cúbics d'aigua consumida i
independent dels conceptes que integren lrestructura

fária

incorporará

e1 cá-

ita sigui lrestructura =
i, el cánon de saneja fignrrará com un apartat
tarifária

del Consum.

El Sr. Majó diu que si
ta distincj-ó
entre tarifes
i cánon, nosaltres
pot ser que
la tenim clara,
gent no Ia tingui,
i que e1 que desitja
saber
per aixó abans que el Consell drAdministració
és quant li augment I'aigua:
resolgui
sobre lrestructura
de l-es tarifes,
cosa que fará bé, perqué es de la
seva competéncia, i incorpori
el cánon de sanejanent,
creu que alguna cosa ha
de dir eI Ple, abans que quedi com definitiu,
quant costard l'aigua.
Per aixó
si aquesta tramitació
srallarga,
mantindran la Moció, peró si aquest debat i
l'estudi
tenen una tramitació
rdpida, taI. com s'ha dit, retirarien
la Moció.
Id

EI Sr. Alcalde diu que és evident,
que una millora
de qualitat
de via po
sa les coses más caresr per aixó e1 problema és nés delica!
no quan s'ha de pa
gar un cdnon de'sanejanent
i es té prevista
l'estació
depuradora. Per aixó enten qr,re la proposta de1 Sr. Puig, és correcta
i que ademés dels contactes quá
er<isteixen anb la Generalitat
per la conplocitat
delraplicació
Oe1 cánon de =
sanejanent, a aquest PIe es portaran l'estudi
de lfestructura
i de
tarifária
ltaolicació
ciel cánon Der s€:DaraE..
El Sr. PUig i Soler, diu que el Ple li correspon el seu informe p€r d -=
aprovació o refusanent de I'estructura
peró que
tarifárla
del consum d'aigües,
=
no te competéncia en quant al cdnon de sanejament per correspondre-li
a la
Cornissió de Preus de Catalunya.
No obstant des de 1a Federació de MUnicipisr=
srestá fent gestions per a veure com es monta des de 1a Generalitat,
la recau
dació del cdnon del sanejament i, per aixó, amb els elements i estudis que eF
tinguin
será moment adequat, tal- com ha dit abans,
debatre en el Ple, afl lé
é<
tant lrinforr¡e
sobre les tarifes
com els criteris
desitgin
mantenlr en
aplicació
del cánon.
EI Sr. Perramon i Carrió,
diu que e1 cAnon de sanejament
tat que la JUnta d'Aigües cobrará peró sense que en I'elaboració
l'Ajuntament
i per aixd pot ser conveníent explicar
a Ia gent
rifa del consum draigües i e1 que és el cánon de sanejament i
tit entén que, com Ajuntament o a través de la Junta d'Aigües,
crítica
sobre 1'apli-cació
de1 cánon.

será una quanti
intervinguif
el que és la ta
en aquest sen I
es pot fer una

EL Sr. Marsal i Muntatá, diu que li fa por fer el ridicul,
doncs Frorlltdlr
nent la gent no enten molt dels aspectes cc,mpler<es i el que en definitiva
comp
ta, és el que ha de pagar. Per aixd si comencem a fer críLiques
que siguin pr6
puguin portar inconvenients,
cipitades
doncs resul-taria
un contrasentit
dir =que una qrartitat
no srha de pagar, i després Ia cobrariem nosaltres
mateixos,
per la qual cosa Ia infroanció
que la gent mereix, ha de fer-se
amb nrolta segtr
*t-L

En aquest sentit
pel
dad, és retirada
tació.
8.7.

REFERENTA LIES]UDI DEL TRASLL,ATDEL I\4CNOLITryISTENT ALS JARDINS:DE I,A =

Es va llegir
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i considerant
que la MOció ha estat debatuda i contestagrup que 1a presentd, per 1a qual cosa no srentra a vo -

la Moció, en }a qual es proposa el següent:

\:."

a
lt \r'l.l
la'"',/

\/

78?

,-

s\i

\-v,
v>
'tEncarregar

als serveis técnics de l'Ajunt tanent
-tn¡
| ñ
trasllat
a un sector adient del Cementiri lt4unic
jardins de la plaEa de la Refoprma, a fí i efec^l_a ¡r ra
nnjor espai per a l'esbarjo
de nens i grans".

_y7
Manresa,
,, lrestudi
1
del
qu hi ha als
monolit que
^,,-,-i
Pu9Lr-L

r.i ^
disposar
urD

drun*

El Sr. Sorinas diu que una npció
ja es va presentar al setem similar,
bre de 1981,, i que si els argurents
que es donaren llavorsr
per a no accep
tar 1a moció no eren válidsrtampoc
ho serien ara Í que per aj-xó entenien que=
a l.r'acabar l'actual
mandat corporatiu
=
el monolit hauria de treurers dfallá,
doncs malgrat es digui que és un rnonurnents a tots els caiguts,
que
és cert
el
fan seu e1s que varen guanyar i si costa diners retirar-lo,
també es dignré que
es faria el pressupost,
peró que en tot cas, e1 qle procedeix,
és retirar-lo=
-'
'
-i 'l ^^genr t^^
J_
ra ^^^r
no agralna.
EI Sr. Puig i Soler, diu que en eL seu moment es donaren argurnents de =
perqué no es retirava
=
eI monolit
i aquests arguments podien donar-s€ dtrd i
tarpoc podrien acceptar-se.
Tirar el monoliL, per a destruir-l-o
seria baratr=
peró traslladar-lo
per a recomposar-lo representaria
a un altre
lloc,
un cost
de nés drun miLió de pessetes. S'entén que una cosa són els símbols dels monu
ments que en el seu dia es tragueren amb la conformitat
de tots i una altra I
que
pretengui
cosa és
es
eliminar
una peqa geométrica que forma part del conjunt ds,una plaEa i que no la fa desmereixer,
i per aixó no está d'acord amb el
sentit
de ta moció presentada.
tr- Sr. Sorinas manifesta que e1 sentit
de la moció, li estranyd eue oo =
I'entenguin
els actuals components del Consistori
i- no sap si el cost de nÉs
d'un milió és per a justificar
la negativa, perd considera que gualsevol cosa
com una font o un arbre pot estar per a enrbellir
Ia plaqa, peró no el nronolit
qr-re adenés de1 sentit
que té, no lrembelleix.
que asuest nonolit.
El Sr. Perramon adverteix
aden¡és de la seva forma
geométrica té esculpits
uns símbots que no ho són de tots els ciutadans.

=

EL Sr. Llatjos
i Planas, intervé dient que el nronolit no srha de treure
i el que sfha de treure són el jou i les fletxes,
doncs les pedres poden uti-'i
per al que es vulgui o donar-los-hi
litzar-se
que es vulguii
el sentit
les pe
dres seran sernpre les mateixes, així com tampoc té sentit
a ladonaf treball
rranf

¡

{-r¡r¡Ác

da

frorrre

narlraq

E1 Sr. Marsal diu que tota la qüestió de símbols va en relació
amb el =
que se Ii rrulgui donar i en aquest monolit pot ser que hi hagi algun=
sentit
aspecte que sfha d'arreglar
peró que a1 conjunt dels ==
en la part superior,
ciutadans no els preocupa. És perfectanrent definible
que el monolit,
pot estar alld per raons d'estética,
encara que sobre aquest concepte poden pro
=
duir-se opinions diverses,
i inclús podri-a produir-se
e1 fet que treuriem
perque té una simbologia i podriem fer-ne un altre
aquest monolit,
igTual sen
se símbols
i el monolit existibia,
i ademés no hauria costat més drun mi I
Iió de pessetes. En general als ciutadans e1s preocupa pc la qüestió,
sense=
perjudici
que se Ii pugui recomenar a algun amic que escrigui
una carta al =
doncs sempre pot sortir
diari,
una carta sobre qüestions d'aquest tipus,
i =
si entrem en aquestes qüestions pol ser que els efectes siguin contraris
als
que es pretenen, si és que no existeixen
per sota del que es diu.
altres
EL Sr. Majó diu qeu estéticament
és discutible
1a preséncia del monolit
i si als Srs. Puig i Marsal els agrada la seva preséncla,
a ell personal-ment
no 1i agrada. Per altra banda ens podriem trobar amb que algun dia sortís un
grup anb la ma aixecada i ho pretenguessin
recuperar.
Creuen que el primer =
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Ajuntanrent
doncs tots

democrdtica
ha de retÍrar
el monument i
esperaven que així ho fes, 1''Ajuntanrent

la

L ho recordaria.
: L;,^
dLJU.

Sotnesa la moció a votació
fou refusada per 1-6
sos pels grups PSC-PSOE, CiU, CC-[JCD, i Indpendent, obteninb-se
favor de la Moció dels grups PSUC i PSAN.
q

4 voLs a

ASSUMPTESSOBREVINGUTS
:
Seguidament i després de l-a declaració
per votació uná d'urgéncia
nim de tots els integrants
del P1e, es passá a la lectura,
debat i votació de la següent Moció:
"Que passi a formar part de la Cornissió de Cultura i Ensenyament, en
sulcstitució
del Sr. Josep Fuentes Ribas, el membre del seuimatei-x 9rupr Josep Sori-ans Nogués. "
Realitzada

votació

ordinária

fou aprovada la Moció per unanimitat.

PREGUNTESI PROPOSICIONSVARIES:
Seguidament sriniciá
la lectura de les preguntes formulades a 1fA1 caldia pel grup del- PSUC' eue havien quedat pendents en lrúltím
PIe Ordinari ^ neró al referir-se
el seu continqut
a una matéria que ha estat ob vvl v

'iar-l.a

rlfrtna

sr

MnciÁ

aqnaclfi¡¡

d I ¡ nuysvv
rrac]-

Dla

¡nrra<fac
, *y--.;tes

^-o^i^.l-o.
preguntes

fnran
forerr

rafi
reLr-

rades.
I no havent-hi
més assumptes per tractar 1a Presidéncia declará aixe
cada la sessió. sent l-es deu del vesore de tot el qual com a Secretarj;
certifico.

S..,^
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