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ACTA DE LA

SESSIO PLENARIA DEL DIA 2 DE JUNY DE 1886
AMB C A R A C T E R E X T R A O R D I N A R I

Alcalde-President

I1.I¡n.

Sr.

Tinents
En
En
En
En
En

Cornet

i

Prat.

d rAIcaIde

Ramon Puig i Soler
Carles Canongia i Gerona
Jordi
Perez i Picas
Pere Canprubí i Font
l4untalá
:":u:
:u:":t=t

Conseller
En
Nr
En
En
En
En
En
En
Nr
Nr
En
En
En
Nr

Joan

s

Manuel Cano i Navarro
ggnbs Torras i Casas
Josep Empez i Garcia
i Cors
Josep Griera
Rafel Llussá
i Torra
Car Ie s Esquer r é i Vic tor i
i Diars
Josep Torradeflot
Josep llar ia CaImet i f glesias
Antoni-J.
Solano i Armingau
Andreu Dalmau i Sitjes
Pere Ribera i Sellarés
Pedro Vilarasau
i Serracanta
i Oller
Josep Balet
i wosués
:t:":
:':":

Absents

j ustificats

Absents

sense

j ustificar

En Si¡neó Selga
i Ubach
Nr Eduard
i Sanüasusagna
Bohigas
En Marcel.li
Llobet
i Corominas
i Casajuana
Na Sabina
SaIisi
i Rovira
En SaIvi
¡luix

Secretar

i

En Jose-J.
Interventor
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Gener aL
Casado

i

Munic ipal

nubio

En Victorino

Rodriguez

Santos

A 1a Casa Consistorial
de la Ciutat
de Manresa,
i essent
la una de la
del
dia
tarda
dos de juny
de nil
nou-cents
vuitanta-sis,
es reuneixen
sota
la Presidbncia
del
Sr.
AIcaIde,
i
en primera
convocatória,
els
senyors
esmentats
a
abans,
ple
I'objecte
de celebrar
sessió
extraordinhria,
del
Muniprévia
cipaI,
convocatbria
a lrefecte.

es passá a tractar
dels
Obert I'acte
en lrOrdre
de convocatória,
resolent-se
termes que a continuació
es relacionen.
1.-

assumptes figurats
tots
ellsr
eD eIs

PRESIDENCIA
1.1.

DICTAI4EN SOBRE ACCEPTACIO

DE

LIOPERACTO

DE

CREDIT

APROVACIO DEL CORRESPONENT CONTRACTE DE PRESTEC
AMB pESTTNACIO A FINANqAR PROJECTES p' TNVERSIO INCLOSOS EN EL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL

Es va

llegir

eI

dictamen

següent:

de data 27 de maig de 1.986 el "Banco de CréEn escrit
dito
que el
comunica a aguest Ajuntament
LocaI de España",
seu Consell
d'Administració
en 1a seva
reunió
celebrada
Ir esmentat dia,
va acordar
1r autorització
dr un crbdit
a fapessetes,
vor draquesta
Corporaci.ó per import de 116.909.709
amb destinació
drurbanitzaci6
a execució d'obres
de diverses
vies urbanes i de1 Passeig de Pere III,
reforg
del paviment
púbfiques,
en vies
renovació
de.diferents
quadres elbctrics
públic,
de 1rEnllumenat
obres de Reforma de Ia "Casa de Ia
i dracondicionament
del
CuIIan
Recinte
Firal,
construcció
t
t
paveIIó
pol iespor tiu
dtun
en
Er
Puj ol et "
i millora
en instal.Iacions,
camps escolars
dr esports
i estadi
i
adguisició
de terrenys,
instal.Iacions
"El Congost",
pagament d'indemniLzacions
per a equipament social
i nillora
i eguipaments dels Serveis de Seguretat
Ciutadana.
drinterés
anual será del 12'03 per 100, que és
EI tipus
eI tipus
rnitjá que resulta
de ponderar el corresponent
a caper la seva quantia
da finalitat
i una comissió
respectiva,
d e I 0 ' 4 0 p e r 10 0 t a n b é a n u a l ,
sense perjudici
dels que resultin
aplicables
en eI moment de 1a perfecció
deI contracte.
de reembossament de lroperació
EI període
i 10 d'amortització,
com a máxim: 1 de caréncia
tingut
seguint
e1 mateix sistema.
per interessos
completa
L ¡ anualitat
tització
será de 21 .056.688 pessetes.

és
i

dr11 anys
sr ha ob-

com].ss1-0

a m o r-
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qué sr ha dit
de tot
el
anter i
Independentment
'sobre
del 1 per 100 anual
els
s'aplicará
una comissió
de conformitat
del crbdit
amb
concedit,
no disposats
jecte
de contracte.

'¿

/

rment,
saldos
I pro-

queda subjecLe
a les nodifidel crbdit
Lr autoriLzació
per aplicació
guer en e1 seu cas, procedeixin
de les
cacions
normes que regeixin
en 1a data de Ia seva formalització.
aquesta AlcaIdia-Presidénde tot aixb,
En conseqüéncia
ltadopció
dels
Municipal
cia proposa al Ple de la Corporació
acords següents:
de Crbdit
drimport
I'operació
1r.Acceptar
116.909.709
peI Consell
pessetes,
d'Administració
deI "Banco
autoritzada
draquesta
en
de Crédito
Corporació
Local de España" a favor
a
Ia seva reunid de data 27 de naig de 1.986r amb destinació
i
execuc ió d I obres d I urbanit zací6 de diver ses vies
urbanes
reforg
deI Passeig de Pere III,
del pdviment en vies púUfiquadres elbctrics
ques, renovació
de diferents
de I'enllumepúblic,
obres
de reforma
de 1a "Casá de la CulIa"
i
nat
constr ucc ió d I un Paved I acond ic ionament deI Recinte
Fir al,
i millora
11ó Poliesportiu
en "EI
en instal.IaPujoIet"
i Estadi
adcions,
camps escolars
d'esports
"81 Congostn,
quisició
iristal.lacions
i pagament dr indemnitde terrenys,
per a equipament
social
dels
i nillora
equipaments
zacions
de Seguretat
i aprovar
Ir expedient
Serveis
Ciutadana,
seguit
per a Ia contractació
amb el Banc.
projecte
de
2n.Aprovar
íntegrament
el
de contracte
préstec
prbvia
q
u
e
amb obertura
de crbdit,
a
es refereix
aquest
1 r acord
anter ior , entre
i
el
Aj untament
"Banco de
proposCrédit.o LocaI de Españar', que sr adjunta
a la present
principals
i que té com a caracüerísti.ques
les
ta drAcord,
següents:
Import

del

préstec:

1'16.909.709

pessetes.

d'interés
EI tipus
anual será del 12t03 per 100, que és
mit.já que resulta
de ponderar e1 corresponent
el tipus
a cap
e
r
q
u
antia
1a seva
da finalitat
respectiva,
i una comissió
que reilel 0r40 per 100 tarnbé anual,
sense perjudici
dels
en eI moment de 1a perfecció
deI contracsultin
aplicables
te.
de reembossament de lroperació
El període
de carbncia
i 10 d'amortització,
com a máxim:1
seguint
el mateix sistema.
tingut
per interessos,
conpleta
L'anualitat
tització
será de 21 .056.688 pessetes.

és
i

dr11 anys
s¡ha ob-

comissió

amor-

IndependentmenL dr alló
esmenLat anter iorment,
sr aplicat l e t 1 p e r ' l0 0 a n u a l s o b r e e I s s a l d o s n o d i s rá una comissió
posats deI crédit
concedit.
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definitiur
Aquest
acord
s'entendrá
€n e1 cas que no
es presentin
recalamacions
durant
en contra
el període de la
pública.
seva exposició
per
Facultar
el
. 3r.Sr.
Alcalde
a la
signatura
de
quants
documents
per a Ia
siguin
necessaris
formalització
deI contracte
de préstec
esmentat a Iracord. anterior.
E1 Sr. Balet
i Oller
que no esLh d I acord en
manifesta
endeutar
més l'Ajuntament
que podrien
amb obres
esperar,
doncs no hi veu la necessitat
de fer-Ies.
per preguntar
El Sr. Solano intervé
quina quantitat
deI
que s'aprova
crbdit
es destinará
a lrobra
itel passeig de pere III,
responent
que en el
el
Sr.
i
Puig
SoIer
Capíto1
d I Inversions
del pressupost
dr enguany hi ha una previsió
de
per a I'obra
finangament
deI Passeig,
i 1a quantitat
final
que haurá dr aport.ar 1r Ajuntament
estarh
en funció
de laconque faci
cessió
de subvenció
la oiputació
en el p.R.A.M.
I
que no es pugui saber Ia quantitat
fins
exacte de la Diputació no es sabrá Ia quantitat
que I'Ajuntament
haurb de destinar-hi.
EI Sr.
CaImet i Iglesias
Puig si aquesLa obra,
de les
1a Diputaci6,
Eé algún tipus

intervé
per preguntar
al Sr.
que hi ha demanades a
diverses
de prioritat
especial
o no.

El Sr.
que pensa que hi ha
SoIano i Arningau
expressa
possibilitats
forga
que Ia Diputac ió concedeixi
Ia subvenperó en cas que no es concedís,
ció,
vol saber si et que está previst
en eI crédit
és eI total
del que es demana a 1a
Diputac ió.
i Soler
que a 1a Diputació
E1 Sr.
Puig
manifesta
está
demanat el 50 I del valor
de 1¡obra,
i com que en el moment
de fer el pressupost
es comptava només amb un avant-projecte
de 70 milions,
es va incloure
en el pressupost
una part
de
préstec
de 35 milions
de pessetes,
és a dir,
si Ia Diputació
per al seu finangament.
no donés res,
falt,arien
diners
que el
El
Sr.
i
Solano
Arningau
diu
seu grup
está
dracord
amb una part
important
q
u
e
d'obres
es pensen cobrir
peró precisament
amb aquest crbdit,
amb aquest deI passeig,
no hi
estan
d I acord,
independentment
que
de Ia quantitat
s'hi
hagi de destinar
i per tant,
€1 seu vot serb Irabstenció.
La Sra. Guixé i ttogués demana quines són les quantitats
préstec
aproximades
gue es destinaran
d'aguest
a 1a resta
drobres,
responent
el Sr. Canongia i Gerona que quan es va
discutir
eI pressupost
aquest
tema hi
sortia,
i en aquest
moment no té a nh el desglog.
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gue de 1a intervendió
det
i uogués diu
La Sra.
Guixé
q
u
e
g
u
€
r
l
a
segons el
concedeixi
tpiputaSr. Puig ha deduit
per pagar més o menys del frojecservirb
aquest crédit
cí6,
Aleshores,
si el crbdit
éd druna
te del Passeig de Pere rIr.
quantitat
quantitat

fixa,
fixa

Do entén
aproximada

que
com hi
per les
obres

pot
haver
restants.

ta¡nbé

una

que quan es va fer
eI
EI Sr. Puig i SoIer diu expressa
pressupost
de 1986, en el capítol
hi havia una previsió
6b.,
d e d e s p e s e s p e r a u n c o n j u n t c l ro b r e s a r n b e I f i n a n g a m e n t c o r que en alguns casos són subvencions,
en dtaltres
responent,
o préstecs
aconseguits
Especials
concedits,
Contribucions
ja es dedemanant canvis de desLí.
AleshoresT
temps enrera,
d'enguany,
d'inversions
maná eI canvi de desti
en el capítol
per finangar
peró tot
i així
faltaven
de pesse116 nilions
que 1'Ajuntament
tes corresponents
a aportacions
havia
de
drinversió.
en obres
Es va fer
1a petició
al Banc de
fer
que va ser aprovada,
i de 1a
116 milions,
Crédit
Local dels
que avui sraproven
Ies condicions
del préstec.
Durant. .aquest
per Ies obres
s'ha fet
Ia petició
transcurs
a la Diputació
i en funció
de lraportació
de ta Diputació,
del Passeig,
no
que es concedeixen
dr utilitzar
s'hauran
tots
els díners
en
quedant-ne
préstec
deI
Banc de Crbdit
Local,
una part
el
possiblement
podr ien
gu€
destinats
a
d'alliberats¡
anar
dr altres
obres.
.La Sra.
i ttogués pregunta
si
eIs
de
Guixé
88 milions
pessetes que costa el projecte
deI Passeig quedarien
coberts
que la Diputació
pel crbdit,
en eI supbsit
no aportés
els
diners,
eI Sr. Puig i SoIer gue nor doncs si
1a
responent
p
r
é
s
t
e
c
n
o
c
o
n
c
e
d
í
s
I
a
s
u
b
v
e
n
c
i
ó
,
i
n
s
u
f
i
e
l
s
e
r
i
a
Diputació
per cobrir
perqué el préstec
de 1es obres,
el total
es
cient
gue pujava menys diva demanar en base a un avant-projecte
es necessiten.
ners dels que realment
per
és aprovat
a
a votació
13 vots
Sotnés el dictamen
p
e
I
g
r
u
p
g
r
u
p
d
e
l
favor
emesos
deI PSC-PSoE,5
absLencions
de AP-PDP-Ut.
de CiU í 2 vots en contra
2.-

URBANISII{8, OBRES PUBI..IQUES I

SERVEIS

2 .1 . p rcrA ME N so BRE_AP_BqYAg,r
L I ESCORXADOR tiIUNICIPAL

Es va

llegir

el

13

dictamen

í

2E FASE

següent:

emés pel senyor Arquitecte,
Atés I'informe
Cap del Serque consta annexe
i Serveis
obres Púbtiques
vei drurbanisme,
Reformat de lrEscorxador
a 1a memória deI Projecte
Municiprimera
pal,
i segona fase,
manifestant
1a conveniéncia
de
procedir
prbvia
a la contractació
de lrobra
aprovació
d'un
del Projecte
Ia doreformat
iníciaI
en eI que es conpletés
i
cumentació
anter ior
es procedís
a I'actual
iEzací6
dels
seus preus.
Atbs
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I' informe

emés

pels

Serveis

Jurídics

I{uniciPals

proposant
lr aprovació
dr aquest
Projecte
Reformat
de lrEscorple
primera
xador
Municipal
i segona
pel
fases
de I'Aj untament.
EI President
de 1a Comissió
drUrbanisme,
Obres Públ iques
i Serveis,
de conformitat
amb el parer
dels
membres que composenl I'esmentada
ha de proposar
Comissió,
aI ple
Mun ic ipal
I I adopc ió deI
següent

ACORD
Aprovar
eI Projecte
Reformat de IrEscorxador
¡ltunicipal,
primera
i segona fase¡ gü€ comprbn una complimentació
t.bcnica i una actualització
de preus deI projecte
inicial
aprovat
plenária
en sessió
deI itia dos de febrer
de 1983r gü€ s'adj unta aI present
dictamen.
El Sr.
Solano i Armingau pregunta
si el personal
de la
que ha de tirar
Anónina Municipal
Societat
endavant IrEscorxador,
continua
amb les
mateixes
perqué
condicions,
si és
així,
€I seu grup continuará
votant
afirmativament,
peró si
han canviat
les condicions,
el tema sr hauria
de replantej ar
perqub els costos serien diferents.
EI Sr. Perez Picas diu que pel que fa a Ia gestió
posterior
de lrEscorxador,
hi ha hagut diverses
reunions
amb 1es
persones que en eI seu dia van formar
Ia societat
anónima,
per tal de veure les sortides
que es donen al tema. Inicialment les converses
es van iniciar
com Ajuntament,
més tard
es va fer un primer
pas com a Mancomunitat,
gue
i finalment
ha acabat en un Consorci.
Les converses estan aturades
en eI
punt guer corn Ajuntament
s'han de fer diferents
propostes
de
gestió
mitxa i cles de Ia perspectiva
de Consorci-Gremis
srha
de veure com sracaba de resoldre.
El Sr. Solano i Armingau diu que pel seu grup és imporque es t,iri
tant
endavant 1a gestió
amb el sistema proposat
en un principi
dés de lrequip
de govern.
Sotmés el
2.2 .

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanirnitat.

D I C T A T T { E NS O B R E A P R O V A C I O C O T , IO B R A I 4 U N I C I P A L O R D I N A RIA DEL PROJECTE DIORDENACIO DEL PASSEIG DE PERE

III.
Es va

llegir

eI

dictamen

següent:

Atbs
el Projecte
drOrdenació
de1 passeig
de pere III,
entre la MuralIa
de Sant Donbnec i eI carrer
d'Ange1 Guinerá
pels
redactat
Serveis
Técnics
Municipals
amb un pressupost
general
de VUITANTA-VUIT MILIONS CENT VINT-I-TRES MIL CINC(88.1 23.507 | - ptes. )
CENTES SET Pessetes.
Atbs
I'informe
embs pels
Serveis
l'lunicipals
.lur ídics
proposant
projecte
I I aprovac ió de lresmentat
peI Ple de Ia
Corporació
en concepte dl obr a munic ipal
ord inár ia.

rB6
l¡¡

Obr e s Públli que s
de 1a Comissió d'Urbanisme,
El President
p
a
r
e
r
amb el
najor itar i delsf meni Serveis,
de conformitat
aI
ha de propo.sar
Comissió,
bres que composen Iresmentada
1'adopció
del següent
PIe Municipal
ACORD
ordinária,
d'obra
municipal
amb 1a consideració
Aprovar
pels
refeMunicipals
Tbcnics
redactat
Serveis
eI projecte
del Passeig de Pere III'
entre Ia Mural-la
rent a lrordenació
aI que
Guimerá, de conformitat
de Sant Domenec i el Carrer
Urbadisposen
eIs articles
67 deI Reglament de Planejament
nístic
oerogatbr ia de
de 23 dr abr i1 de 1978, 1á oisposició
que va derogar
expressade 28 d'octubre,
1a Llei
40/1981,
de Régin Local,
i els articles
ment I'articte
132 de Ia LIei
legis1atiu
de 18
del neial
Decret
88 i següents
781/1986,
drabril.
que eI Projecte
consisteix
El Sr. Perez Picas manifesta
det passeig
en Ia renovació
de Ia superfície
des det davant
és a dir,
eI que s'anomede Crist
al Conservatori,
Rei fins
pr imer
clel
na eI
en la
renovació
tram.
Lr obra consisteix
deI
pavinent
urbá.
i det rnobiliari
La idea de Ia renovació
pav iment, ve donada pel
de
fet
de ser I I ar tbr ia pr inc ipal
trirnsit
de persones i pel seu estat
actual.
Es va fer un enperqub es donés solució
amb
cáriec
a un equip drarquitectes
per a tot eI passeig
perspectiva
fins
de futur
a la Bonavisde futur,
ta.
aquest guió amb perspectives
ara
Peró seguint
tram. EI paviment
només es fará
el primer
será un enllosat
i es tractará
formes i figures,
eI
de diferents
de salvar
desnivell
drun metre que hi ha entre
banda i banda. La idea
i realització
sinple,
i que
és que sigui
una obra de solució
p
e
r
vé donat
la seva
només eI llarg
termini
de realització
gran superfície.
del cartanbé es dona soluci6
a 1a cruilla
del Passeig.
rer Guinerá amb lrentrada
En un dictamen que ve
p
a
r
t
a continuació
t
r
a
c
t
a
r
á
d
e
l
a
del proes
complementária
jecte
p
r
e
visions
que són les
Especials.
Contribucions
Les
i
l
e
s
I
r
o
ctubre
dfinici
finalitzací6
de
obres
es situen
a
p
r
i
m
a
v
e
r
a
del 1987 respectivament.
dfenguany i 1a
Tots --els dubtes que hi pugui haver sobre el tema s'anii PIens.
informatives
ran solventant
en comissions
que no hi
d'acord
i oIlei
expressa
estb
Balet
E1 sr.
perqué no té cap referéncia
de gue aquesta obra hagi estat
i per tánt,
demanada per la majoria
dels veins,
aixó fa penque per 1a seva
sai que es fará n6s per 1a seva vistositat
necessitat.
El Sr. Solano i Armingau diu que fará uná diferenciació
projecte
entre
doncs con a projecte
i obra,
eIs sembla bé
peró que I'obra
que hi sigui,
no srha de fer én aquest moa dr altres
ment.
Els diner s de I I obra es podr ien destinar
qlue si bé hi ha obres importants
com el
coses i consideren
i aquesta del Passeig,
no són necessáries
Parc de Puigterrá
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de manera immediata,
doncs no sap si hi haurá molts manresans, veins o no del Passeig,
que hag in de¡nanat I'execuc ió
d'aquestes
obres.
en compte que el que sraprova
Tenint
ara
és el projecte,
votaran
en blanc.
que evidentment
EI Sr.
Perez Picas diu
1a realització
draquesta
obra és fruit
druna voluntat
política
deI seu grup
que el projecte
i dir
del passeig només afecta
als veins del
sector
suposa un desconeixement
total
deI Passeig,
donat que
el passeig
és un carrer
de Ia ciutat
i no només drun barri
determinat.
Aquest priner
tram del passeig és utilitzat
per
tots eIs manresans a qualsevol
hora ilel dia,
i potser
si que
que no és una obra perentória,
és cert
peró des drun punt de
vista
de ciutat
és necessari,
sobre tot
si es tenen en compte també eIs estudis
comercials.
E1 Sr. BaIet
i Ol1er expressa que el criteri
de lrequip
de govern
no és un cr iter i de 1a real itat
polític
sino
,
doncs també convindria
arreglar
la Baixada de 1a Seo, i com
que és una obra menys vistosa,
no es fa. Troba bé endeutarse per casos de beneficéncia
o dr altres
peró
necessitats,
ordenar
fer unes obres i obligar
a pagar aIs ciutadans
no ho
troba bé.
i Armingau diu que 1a forma de veure el
E1 Sr.
Solano
govern per part del seu grup i per part de Irequip
de govern
és diferent.
El seu grup pensa que un equip de govern hauria
per cobrir
de treballar
Ies necessitats
i objectius
més importants
de 1a ciutat,
i tenir
que anés
una organització
destinada
a obtenir
eI máxim de profit
des de totes
les Conselleries,
com serie
el cas concret
de Seguretat
i
Ciutadana
Serveis
SociaIs.
No hi ha una coordinació
ent.re Conselleries
a lr equip
de govern
actual,
sense arr ibar
mai a perseguir
uns objectius
concrets.
Coñcretament en aquesta obra,
el seu
grup
que hi
ha detectat
ha un objectiu
per
electoralista
part de I'equip
que srhauran
de govern,
i e1s diners
destinat a aquesta obra no sr hauran destinat
a dr altres
aspectes
que es podrien
nés importants
cobrir
només coordinant
Ies
amb la consecució
Conselleries
d'objectius
concrets.
que eI grup municipal
El Sr. It{arsaI i tluntalá
expressa
plenament aquesta obra perqub correspn
socialista
recolza
a
política
globaI
una determinada
i visi6
de la CiuLat,
i objectius
polítics
marcaLs en un Pla Quadr iennal.
La diferbnfonamental
cia
entre
Ia oposició
i I'equip
de govern és la
paper
concepció
radicalment
diferent
qué ha de tenir
del
lrAdministració.
p
o
t
t
e
n
i
r
Es
la concepció
d'Administració
amb un paper secundari
i
passiu
subsidiari,
i burocrhtic,
gue es correspon
gue tenen els grups de la
amb Ia concepció
oposició.
de govern
Lrequip
té una altra
drAdmiconcepció
nistració,
i dinámica,
més activa
en Ia que sr hi conjuguen
els diferents
de Ia ciutat,
interessos
i I'Adninistració
té
lrobligació
drenglobar-Ios
que tracti
en una política
de
sintetitzar
enaspectes
contradictoris.
ilel passeig
Lrobra
tra
dins
1a filososfia
de coordinació
dels iliferents
departaments de 1'Ajuntafnent,
interessos.
i s'hi
conjuguen
tres
que és Ia modernitzaci6
Un interbs
urbanístic
de I'urbanisme
és
de 1a ciutat
perifbrics.
interés
i clels barris
Un altre

í*1
!1..

rl x
. \l

ri¡

i"8?

que és molt
pel desenvptupaimportant
lrelement
comercial
i Ies obres .deI Barri
ment econbmic d'una ciutat,
v+I1
es
perb tanbé per qüeptions
van fer per qüestions
urbanístiques
del Barr i Ve11, I s'incomercials,
i una vegada fet et nucli
passar
tenta
a 1a fase de potenciació
comercial
deI priner
tram deI passeig.
interbs
EI tercer
és Ia concepció
espal
cultural,
i eI passeig és un espai cultural
on hi conflueixen la convivbncia,
Ies relacions
humanes, festives
i cíviques de la ciutat.
No és únicament una obra drurbanisme,
sino que tanbé és una obra cultural
dels
conjunta
interessos
urbanístics,
económics i culturals
de 1a ciutat.
Lr equip de
govern t.é una visió
global
de la ciutat
i es senten orgultoque va nés enllá
sos de poder portar
aquesta proposta
dels
interessos
electorals.
i Oller
diu que com a discurs
EI Sr. Balet
estb rnolt. bé,
malgrat, sigui
peró Adninistració
una utopia,
pagar
vol dir
jornals,
factures,
reduir
i augmentar Ia producció.
costos
que Ia part económica, dreficiéncia
Está veient
i producció
poc i nonés es va tirant
importa
endavant
amb crbdits.
Del
ja va dir
que era una carta
PIa Quadriennal
eI seu dia
de
reis.
també draspectes
urbanístics,
Srha parlat
comercials
i
que ningú está
culturals,
i ha de dir
en contra
de que e1
ja és una altra
passeig
sigui
més maco, peró 1a realització
i com a espai cultural
cosa,
q
u
e
entén
hi ha draltres
coses
culturals
nés directes.
disfressar
No voI que s I intenti
una
i si nor que es posin cartells
cosa que és electoralista
per
que resten pendents,
Ia ciutat
dels crédits
com ja va proposar en un altre
Ple.
diner s marxen en ciLa najor ia dels
ment, pedres i en comprar malament.
Per tant
eII
no concep
lrAdministració
com una cosa passiva,
com també s'ha
alit
perqué vol que vagi
abans, sino que 1a considera
activa
endavant
amb reducció
de costos
aconseguint
un nivell
superior.
que quan el
El Sr.
Cano i Navarro
expressa
BaIet
Sr.
parIa,
li
per ética,
venen ganes de dir
i
coses,
ca11a.
prega que quan el Sr.
Aleshores
BaIet
es dirigeixi
aI seu
grup ho faci
també amb ética.
El Sr. Solano i Armingau diu gue eI grup de CiU des del
primer moment, no han compartit
el PIa Quadriennal
de lrequip
de govern,
que es vutgui
trobar
Itógic
malgrat
fer
eI passeig en aquests moment,s. Pensa que Irequip
de govern es mou
gesense objectius
concrets,
i no srhan fet un plantejament
manresana, volent
neral
de Ia probtenática
fer moltes
coses
que es produeixen
sense aprofundir
en res. !¡!oItes situacions
a la ciutat
no són culpa de lrequip
de govern doncs situaproduint
perb
cions
similars
srestan
de ciutats,
a 1a resta
eI que si és culpa de Irequip
de govern és que no es facin
per solventar
més esforgos
en determinades
direccions
temes
com els que darrerament
han ocupat a la ciutat.
I encara que
s I obtinguin
aventatges
urbanístics,
comerc ials
i culturals
que aquestes.
hi ha coses més prioritáries
El
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Sr.

Mar sal

I'luntalb

manif esta

que

quan

I ¡ equip

de

govern presenta
una obra concreta,
com aquesta,
la oposició
gue no es d.iu res dr altres
diu
aspectes,
i quan es parla
'un
dr altres
aspectes per explicar
tema concret
ser 1s diu que
no centren
el tema. Per tant,
eI programa globaI
de lrequip
de govern está en el pla Quadriennal,
i no fa falta
cada cop
ja que no era
explicar-1o
tot.
El tema élel passeig
srha dit
només un aspecte de pedres sino uibanístic
i co, cultural
mercial.
de 1a coordinació
Está satisfet
i unitat
de criteque hi ha dins del grup municipal
ris
socialista
i desitjagrups també fos així
ria que en els altres
per explicar
i Oller
que lfal.tusió
EI Sr. salet
intervé
feta
abans i que ha donat peu a la intervenció
deI Sr. Cano
que eI grup sociatista
dient
sempre dona 1a ta6 i el suport
en tot,
al seu portaveu,
i no hi ha hagut cap persona del
seu grup que hagi estat
per a dir
que una cosa
independent
no Ii está bé.
El Sr. Solano i Armingau diu que el Sr. Marsal només entén 1a part que vol de les intervencions',
i draquesta
manera
quan el grup de CiU parla
de que srha de treballar
per objepensen en aspectes concrets
tius
que sensibilitzen
a la població
i aquests
aspectes
no són solament
eIs
Serveis
Socials,
doncs tánbé hi ha temes com Ia Seguretat
i
Ciutadana
obres com eI passeig no solventen
res en aquest moment.
per aclar ir
El Sr . Cano i navar ro intervé
al Sr . Balet
que eI seu grupr
€videntment
dóna suport
aI seu portaveu,
plens
entre
dr altres
coses perqub
abans dels
han discutit
les coses.
En eI grup socialista
no hi ha cap independent,
de totes
maneres 1i accepta disculpa.
intervé
per nanifestar
EI Sr. Alcalde
que srestá
parlant
drun projecte
molt
important,
fet
per I'equip
a consciéncia
de govern,
i que el debat fet
fins
ara ha estat
de poca aIgada. Manresa té un factor
gue és 1a capitanolt
important
litat,
i eIs estudis
comercials
diuen que Ia vida econónica
de Manresa depbn ilel seu entorn.
Per aixó srha draconseguir
pels propis
fer
una ciutat
atractiva
i Ies comarciutadans
gues veines.
g
r
e
u
q
u
e
s
a
p
e
s
Li
centri
el debat
en ternes
tan solapats,
quan hi ha termes de capitalitat
que són molt
importants.
No vol entrar
més en poléniques,
tant
sols dir
gue 1'equip
de govern vol aconseguir
que !{anresa recuperi
eI
seu paper al si de Catalunya
per les comarques
i lratractiu
veinesr
la qual cosa passa per la nillora
urbanística
i pels
serveis.
per
Sotmés eI dictamen
a votació
és aprbvat
13 vots
a
favor
emesos per PSC-PSOE, 5 abstencions
de CiU i 2 en contra de AP-PDP-UL.
3.-

ACCIO MUNICIPAIT
3.1 .

DICTAIT{EN SOBRE APROVACIO INICIAL
D E L R E G I J A I V I E N TD E
REGIM INTERN DE LA RESIDENCIA DIAVIS
DE LA MURALLA
DEL CARME.

Es

va

llegir

el

dictamen

següenL:

dur ant e
va inaugurar,
Atbs que aquest Ajuntament
d rAvis
de marg ilel 1983 una nesidbncia
anomenada "La
de1 Carme ng 7
i
Ila",
situada
a 1a l"luraIIa
9d
nostra ciutat.

mes
ur aIa

com un servei
Atbs que aquesta
residéncia
es defineix
per
públic
directament
IrAjuntament,
a lrempara
aestionat
de Ia Llei
deI que es disposa
a lrarticle
85.3.a.
7/85 de 2
drabril,
Reguladora de les Bases de Régirn tocal,
amb els objectius
de proporcionar
una "l1ar"a
aquells
avis gu€r encara
que físicament
estan bonsr ho poden seguir
druna mavivint
nera autónoma, procurant-els-hi
alimentació,
relació
social
sanitária.r/
i assisténcia
Atés que per al seu bon govern srha vist
1a necessitat
que reguli
de procedir
dr una normativa
a Ir aprovació
interna
tant eIs procediments
i reguisits
dradmissió,
com les normes
dels avis residents.
de convivbncia
Atés el que srestableix
a lrarticle
de 2
49 de la Lfei
d'abril
de Regulació
de les Bases del nbgirn Local , p€1 que
st estableix
eI procediment
a seguir
en Ir aprovació
dr Ordenances i Reglaments locals.
que,
Es pel
€I
de la
President
Cornissió
Informativa
d'Acc ió It{unicipal,
de conf or¡iritat
amb eI parer
dels membres
que 1a composen, proposa al ple de la Corporació
l,adopció
deI següent
ACORD
inicialment
el neglament de.négirn Intern
de 1a
"Aprovar
Residbncia
drAvis
del Carme, de conformitat
La Muralla
amb
que srestableix
el
a 1¡article
49 de 1a Ltei
de 2
7/85,
drabril,
de Ies Bases de Régim LocaI,
Reguladora
disposant
dr inf ormació púUtica
per terrnini
eI tránit
de 30 dies,
aIs
de reclamacions
efectes
i suggerbnc ies. "
EI Sr. MarsaI i Muntalá manifest.a que aquest RegIament ve donat perqub des de fa mes drun any funciona
Ia Residbncia
dtAvis
de La Muralla,
i que s'endegb
sense cap reglament perqué no hi havia hagut anteriors
experiéncies.
En
aquests moments, es pot present,ar ja un neglament que reflexi tots
per la Conissió
eIs problemes que sthan plantejat
de
funcionament
per
del
de Ia
Seguiment
nesidéncia,
formada
i avis de Ia Residéncia,
treballadors
ConseIIers,
i per representants
de Ia Coordinadora
de Jubilats
i pensionistes.
presentar
AI cap d I aquest
any de treball
s I ha aconseguit
per regular
aquest Reglament senziIl,
el funcionament
intern
de 1a Residéncia
i fixar
les normes dradmissió.
EI
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Sr .

BaIet

i

OlIer

expressa

que

troba

bé

gue

s I hag i

fet el Reglament i, nalgrat
no ser del tema, vol fer constar
que a Itabril
de 1984 es van pagar dos nilions
de pessetes
per I'Emissora
Ona-7 i en canvi
no es van poder pagar unes
factures
de roba de 36.000'-.
que demana que
Es per
aixó
sigui
complert
de veritat
1r article
14 det negtament
referent aI proveiment
de roba.
EI Sr. Marsal
i Muntalá diu que
BaIet
1i agradi
el Reglament perqub
per unaninitat.
Sotnés
3.2.

eI

dictamen

a votació

que aI Sr.
el satisfá
així
es podrá aprovar

és aprovat

per

unanimitat.

DICTAMEN SOBRE CESSIO A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DELS TERRENYS I EDIFICACIONS
SITUATS A LA FONT DELS

Es va

llegir

el

dictamen

següent:

plenhria
L'Ajuntament
en sessió
del
dia
l5 de juliol
de
1985, acordh a petició
det Director
General de Ir ICASS, 1a
cessió gratuita,
a ra Tresoreria
General de 1a seguretat
social,
del terreny
i eilificacions
existents
a la Barr iada de
Ia Font dels CapeIlans destinats
a Residéncia
Assistida.
Atesos els escrits
de la Direcció
Generat de lrrcASS de data
16 drabril
de 1986 í 21 de maig de 'l9BG, sol.licitant
que es
nodifiqués
I'esmentada
cessiór
E€alitzant-ra
a favor
de ra
Generalitat
de catarunya,
atés gue les inversions
a realitzar es finangaran
amb fons própis
de 1a Generalitat.
Et Tinent
drAlcalder
vice-president
de la conissió
rnformadel Servei
tiva
d'Acció
Municipal,
Eé a bé proposar
a1 p1e
de Ia Corporació,
lr adopció dels següents:
ACORDS
'1 r.Deixar
sense efecte,
a petició
de Ir Institut
Catalá
drAssistbncia
de 1a Generalitat
SociaI
de Catalunya,
Ir acord
gratuita
de cessió
dels
terrenys
i edificacions
situats
al
sector
de 1a Font de capellans
destinats
a Residbncia
Assisgué fou adoptaL en sessió
tidar
plenária
del dia
15 de juI ioI del 1985 .
gratuitament,
2n.Cedir
lliura
gravámens i
de cárregues,
ocupants,
a Ia Generalitat
de Catalunya,
amb destí
exclusiu a La prestació
públic
der servei
de Residéncia
Assistida drAvisr
la finca
urbana de propietat
municipal,
constipel terreny
tuida
i lrobra
nova que obeixent
a la descripció
que sr incorpora
a continuació,
amb subjecció
a Ir article
167
de la
deI
LIei
SóI,
Decret
2SS/1990 d,l
de febrer
per
i,
análogia,
amb els efectes
de ltart.
97 deI Reglament de Béns
de les Entitats
Locals.
DESCRIPCIO:

:

t¡-

2"189

de 3.241
^2,
sitrf ada a
dr una superf ície
Urbana
de Ia Font dets CapelIans
del Municipi,
edipicada
lrindret
i ena1 Nord amb Carmen Finestrel
en 1 .17 4t 97 n-2, que li¡nita
cuentra;
al Sud amb eI carrer
de 1a Font dels Capellpns;
a
matriu
i
finca
i
a lrOest
amb Solde*iIa
IrEst
anb resta
i clós més, a segregar de la finca
inscrita
matriu,
Puigarnau
del
de lvlanresa aI Tom
de 1a Propietat
aI negistre
Par tit
108, Inscripció
13, Finca n9 26.743.
1861, tlibres
575, Foli
de Manresa per venda que
a lrAjuntament
Pertany
fítol:
per escripaI seu favor els germans Vidal
Arderiu
atorgaren
pel Notari
que ho fou de Manre.sa'
autoritzada
tura pública,
de 1981 i núneJosé Ramón Mallol
Tova, amb data 9 de febrdr
ro de protocol
224/81.
Finca:

Q u a t r - i fi c a c i ó

Equipamen.t Pol ivalent

urbaní.stica:
*9 .125.615r--*

Valoració:

-

DESCRIPCIO

DE LIOBRA

pessetes

NOVA INCORPORADA

AI, TERRETY:

que
descrit,
de nova planta
assentat
en el terreny
Edifici
ocupa una superfície
de 1.190rfr2, amb 3.465'--m2
de superper I'Ajun€ament
per
fície
rebut provisionalment
construida,
de 1985, de conformitat
act,a de 10 de juliol
amb Irestat,
cordr amidaments de 1a certificació
drobra
n9 6 i úttinar
de 1a 2a fase de Construcció
responent
aI projecte
druna Rea la Font dels Capellans,
sidéncia
drAvis
Assistida
aprovat
per lrAjuntament
en sessió de 29 ile juny de 1984, constituit
per Planta Baixa de 1.190 fr2, P1anta 1A de 1.099 m2, P1anta
2e de 1.112 fr2, Planta
33 ¿le 64 fi2, del següent detall
constructiu:
Acabats
totalment
E:teriors:
persianes
i pintura,
driera,
baixa que está sense tancar.

amb obra vista,
fuster ia,
vÍexcepte
una part de Ia plante

Coberta:
drobra.

anb

Acabada

totalment

teula

negra

canals

Inter ior s:
Planta
Baixa:
Planta
Planta
PIanta

i solament
de
Distribuida
acabada Ia part
de dia,
1a Ilar
incluides
instal.Iacions.
amb envans i vestiPr imer a: - SoIanent. distribuida
ment s.
Segona: - Completament dii¡f ana.
o Tercera:
Sotacoberta
Solament distribuida.

Urbanització:
toves
a Ia
del carreri
d iner ia.
Valor

tancat
amb tanca metbt.licar
vorera
SoIar
de
principal,
fagana
continuada
fins
a 1a porta
resta de solar
conpletament
net peró sense jar-

certificatz

3r.-Condicionar
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*44.803.553r--*
aquesta

cessió

pessetes.'
a qué La nesidbncia

Assistida

entr i en servei
¡nbxin de 5 anys i a qub es
en eI termini
mantingui
aquest
destí
durant
els
trenta
anys següents
de
conformitat
amb el que estableix
Irarticle
97 deI neglament
de séns de les Corporac ions LocaIs.
4t.-FacuItar
cumentació
d ient.

aI Senyor
necessár ia

Alcalde
per
a

per a Ia sigiratura
de Ia doIa
cornpl imentac ió
de I I expe-

El Sr. Marsal i MuntaIá expressa que aquest dictamen engeneral
tra
dins
de1 context
de 1a política
de se'rveis soi de com es pensen solucionar
cials
els problemes pendents.
tots
els
S I han treballat
acords
adoptats
darrerament
i en
aquests moments es t,roben tots
en diferents
estats
de nego'ha
ciació.
PeI que f a a la Residbncia
g l u €¡
Assistida
de dir
un cop va quedar encallada
per diferents
dificultatsr
€s van
replantejar
converses
amb I' ICASS que permetés
1r acabament
de Ia Residéncia.
per part
EIs acords van ser 1a cessió
de
ItAjuntament
dels
terrenys
i de lrobra
fet,a a la Generalitat.
t'lés tard
per part
es sol.licitá
de Ir ICASS¡ gu€ eIs
terrenys
i lrobra
srescrituressin
a favor
de 1a Tresoreria
de Ia' Seguretat
q
u
e
i
d
e
m
a
n
a
v
e
n
Social,
I t Aj untament
en
prengués
acord preceptiu
en un pIe.
Mes tard es rebé un altre
escrit
de IrICASS
que eI ple
en el
sentit
nodifiqués
'i
I I acord pres anter iorment
gü€ r en lloc
de cedir
eIs terrenys a'Ia
Tresoreria
ho fes en favor de la Generalitat.
El
pr ob I ema
que
era
1a
Tresoreria
havia
de
fer
ja
1a renúncia
a Ia cessió
de I'Ajuntament,
d1 tenir
uns
perb com es va manifestar
drets
adquirits,
¡nés tard per part
de la Generalitat,
perqub encara no
el problema no era tal
p
r
imer
srhavia
tramés e1
acord de cessió
a 1a Tresoreria,
i
per tant
no hi havia
impediments
administratius.
Lrobjectiu
de IrAjuntament
és que es procedeixi
a lracabament
de la Residéncia
i per tant
no té
inconvenient
en prendre
de nou
Iracord
cedint
eIs terrenys
que és el tema
a 1a Generalitat,
que avui es presenta
al Ple.

4..

Sotmés et

dictamen

HISENDA I

ADTI{INISTRACIO

4.1 .

a votació

és provat

per

unanimitat.

DICTAIiIEN SOBRE II{POSICIO DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER A LIEXECUCIO DEL PROJECTE DIORDENACIO DEL PASSEIG DE PERE III
E N T R E L A ! 4 U R A L L A D E S A N T D O T I { E N E CI

uTffio-g
LA

CORRESPONENTORpENAN9A.

Es

va

llegir

el

dictamen

següent:

lrOrdenanga
Confeccionada
Fiscal
Reguladora
de 1a Imposició
de, Contribucions
Especials
derivades
de Ir execució
deI
projecte
dr Ordenació
del
Passeig
de pere
entre
la MuraIII
11a de Sant Doménec i eI carrer
drAngel
Guimera,
i tenint
en
que Iresmentada
obra
orconpte
té carácter
drobra
municipal
dinár ia
i e3tá
compre'sa
a I'apartat
2 de lrArticle
219 deI

l '.,!,1

eI Pre ident
Reial Decret Legislatiu
781/ !986 de 18 drabril,
proposa
i Administració
al P ede
de 1a Conissió
drHisenda
1'adopció
Ia Corporació
t'!unicipal
dels següents acords

per a ltexecució
del projecte
drordenació
det Passeig de Pela MuraIIa de Sant Doménec i eI carrer
re III,
entre
drAngel
la corresponent
Ordenanga neguladora
del
Guimerb i aprovar
gu€ consta
de tretze
Articles
i dues Disposicions
Tributr
present
i
s I ad j unta
aI
€n
acornpliment
Finals
Dictamen r
dralló
l
r
A
r
t
i
c
I
e
d
i
s
p
o
s
a
d
e
l
R
e
i
a
l
1
8
5
D
e
c
r
e
t
Legislatiu
"que
que disposen els
en relació
amb allb
781/1986 de 18 d'abriI,
Articles
219-2 í 224-2 de1 nateix
Text Legal.
púUtica
2n.- Que aquest acord es sotmet a infornació
i
peI termini
audiéncia
als interessats
de trenta
dies mitjangant
anunci
aI Butlletí
Oficial
de Ia província
i Tauler
dranuncis
de I'Ajuntament
al efegtes
drexamen, reclamacions
que eIq interessats
i suggeréncies
estinin
oportungs.
púUtica
Final iLzat et termini
d'exposició
3r.a qué es
refereix
1r acord anterior,
aquest Ajuntament
adoptará
en el
termini
dr un mes, els acords definitius
que procedeixin,
representades.
Ies reclamacions
i suggerbncies
solent
gue no srhaguessin
presentat
4t.En el supósit
reclamacions
o suggerbncies,
sr entendrá
definitivament
adoptat
dr inposició
1'acord
de 1es Contribucions
de refeEspecials
réncia
i aprovada Ir Ordenanga Fiscal
corresponent,.
5b.EIs acords clefinitius
mentades Contribucions
Especials
ponent ordenangar
€s publicaran
de 1a Província.
cial

de Ia inposició
de les esi draprovació
de Ia corresíntegrament
at Butlletí
Ofi-

La Sra. Guixé i ttogués diu que e1 seu grup ja ha posat
de manifest
anteriorme4t
eI que pensa del tema, insistint
en
qué votaran
que no aI
perqub
que
dictamen
no consideran
lrobra
sigui
necessária,
tenint
en compLe que Ro hi ha inte'
per part de les persones que, precisament
rés en qué es faci
són les que hauran de pagar.
Sradrega a continuació
a1 Sr.
per
preguntar
guin
número.de
Canongia
contribuents
estan
per aguest projecte
afectats
'

per anunciar
EI Sr. SoIano i Armingau intervé
e1 vot
gatiu
del
de la
inpopició
seu grup,
no pet
fet
de
especials,
sino perqué entenen gue no és
contribucions
obra convenient
en aguest moment.

neles
una

EI Sr. Canongia i Gerona responent
a 1a pregunta
formulada per la Sra. Guixé diu que són 33 persones afectades
per
Ies contribucions
especials.
La Sra. Guixé i
projecte
a aquestes

368366

Nogués d.*urru si serls
persones perqub puguin

ha
fer

fet
saber eI
al.legacions

2i90

durant
er ternini
d'exposició
al púutic,
i si srha fet
un
estudi
del que haurá de pagar cadascuna d'aquestes
persones,
puig
responent
er sr.
i soler
que dracord
amb e1 Reial
Decret
Legislatiu,
ra tramitació
de les
contribucions
E.specials
ha canviat,
de manera que hi ha les contribucions
Especials
obligatóries,
que es poden imposar sense nés trámit,
i que queden fixades
en un mhxim del 90t de rraportació
real
de 1'Ajuntament.
En er cas de les contríbucions
Especials
no
obligatbries,
com en aquestes obres der passeig,
es requeque previament
reix
a 1a tramesa
de les
notificacions,
srhagi
aprovat
lrordenanga,
que
és
el
que es fa
avui.
un cop aprovada
I r ordenanga
que permetrá
apricar
res contribucions
Especialsr
€s faran res respectives notificacions
a1s interessals
i entitats,
en les quars,
malgrat
haver canviat
er sist,ema de cálcul,
es mantinctrá eI
criteri
de no passar deI 50t det valor
de I'obra.
La sra.
Guixé i Nogués diu que si er nombre de contribuen,ts és 33 i el cost
de rrobra
és elevat,
1a xifra
que
pertocará
pagar a cadascún será tanbé molt elevada.
Er sr.
Balet
i olrer
diu que donat er lrelevat
cost
de
lrobra,
seria
bo d'informar
ars interessats
gue poden formar
una Junta de contribuents
per a 1a defensa druna bona adninistració
i execució.
De quarsevor
manera es mostra contú'ari
a lrexecució
immediata de les obres.
sotnés
er dictamen
a
favor
emesos pel grup del
i AP-PDP.U.L.
4.2.

votació
és aprovat
per
l3
PSC-PSOE i 7 vots en contra

DICTAMEN SOBRE ASSIGNACIO
CIO EXCLUSIVA

Es va

IIegir

el

dictamen

DE COMPLEMENT DE

vots
a
de CiU

D E DI C A -

següent:

Lracord
del Ple de la corporació
de 20 de gener de 19g6l
va fixar
els
funcionar is dr aquest Ajuntament
que durant
er
1986,
tindrien
dret
a percebre
er cornplement de Dedicació
Especial
en 1a seva modaritat
de Dedicació
nxclusiva.
La reorganitzaci6
de determinats
urbana,
aconselra
sovint
modificacions
ball
dels membres de Ia mateixa.

serveis
en el

de 1a Guárdia
régimtle
tre-

conseqüéncia
d'aquestes
modificacions,
i a proposta
de1
cap Qe la Guárdia urbana,
ra comissió
drHisena
i Adrninistració,
té lrhonor
de proposar
ar ple de ra corporació,
rradopció det següent acord:
l er -Deixar
sense ef ectes,
der
dia
de rnaig de
1er.
1986' l-a concessió
del comprement de DedicacÍó
Especiar
en
ra seva modalitat
de Dedicació
Exclusiva,
a ra cuáráia
de ra
P o r i c i a M u n i c i p a J , , N E r M g A S C E N S T o NM A R T T N E z r o R R A D o .

ui.91

'\: ' .,
2on.Concedir
anb efectes
del
dia
1er. de malg
el
Conplement
de Oedicació
Especial
en Ia seva mod aI
Dedicació
Exclusiva,
aI Guárdia
de la Policia
Munic i
RAMIRO LANAU SALINAS.

Sotnés

el

dictamen

a votació

és aprovat

I no havent-hi
més assumptes
xecada 1a sessió
essent dos q
tot eI quaI, com a Secretari,

per

tractar
e tres
o.

per
es declar á aide la tarda,
de

,I

,--/

1986 ,
tat
de
aI,
EN
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