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ACTA DE T,A SESSIO PLENARIA D(TRAORDINARTA
24 DE NOVEMBREDE 1982
Alcal-de-President
En Joan Cornet

Tinents
EN
En
Na
En
En
En

i Prat

d'Alcalde

Pere Oms i Pons
Ramon Puig i Soler
Maria-Teresa Vilajeliu
Roig
Ramon Maio i Lluch
Josep SoÉinas i Nogués
Josep-A. Garriga i Caro

Consellers
En Manuel- Cano i Navarro
N'Eduard Bohigas i Santasusagna
Nr Enric Casasauas i Brichs
Nr lgnasi Perramon i Carrió
En LluÍds TUneu i Roca
Na Maria-Angels Torrens i Vila
En Francesc Guillomia.i
lasheras
En Jordi Pérez i Picas
En Joan Garriga i Rovira
N' ünili
Martinez i Lasheras
Nr Andreu Descals 1 Codina
En Josep Empez i Garcia
En ValentÍ Bmnet i Corrons
t"
:':n:":'=t:":t=t=t:':.no
Ausentes justificats
En Jordi

Marsal

i Muntalá

u'.'
:"y: :':'1": 1 lranas
Ausente sense justificar
En Josep FDuentes i Ríbas
*":":":o:'::":.:
i Riu
Secretari
En Jose-Javier
Casado i Rulcio
=========
Interwentor
En Victorino
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Rodrtisuez

i Santos

BSS

A la Casa Consistorial
de la Ciutat de Manresa,'i- essent les vuit de1
vespre, del día vint-i-quatre
de Novembre de miL nou-<ents vuitatanta-dos,
es reuneixen, sota la Presldencia de ttll.lm.
Sr. Alcalderels
senyars es mentats abans, i a l'objecte
de celebrar sessió exztraordindria
del Ple Mu
r I¿UIUqI

.

l,a Stra. Conseller Na Maria-Ange1s Torrens Vi.1a, abandona el Saló de=
Sessions" a tres quarts de nou i deixa d'intervenir
en les deliberacions
i
votacions, a partir
de1 punt 3-3 de f'Ordre del Dia.
Obert l'acte,
es passa a tractar dels assumptes figrurats en l'Ordre =
de Convocatdria.
resolent-se
tots ell,s en els termes sue a conti-nuació es=
relacionen:
4

^^ra,,r^.i
nPrvvqufv

Á

-^rquLc¿

6I ¡Iá_Ts_G

anteri-or.Es va aprovar l'acta
Novembre de a982, per unanimitat.

de Ia ssessió

plendria=

2 . - PRESIDEINCIA.2.1-. DECRETDE L'AICALDIA. SOBREREIi\¡CORPOMCIODEI,S SRS. CONSELLERS
TES DE
P el
Secretari
General i d'ordre de 1'Afcaldia-Presidéncia,
es
dond lectura a1 Decret de la rnateixa, de data !7 de lractual,
pel que=
=
es declaren reintegrats
en e1s seus cdrrecs de consellers
dtaquest
Ajuntament 1 en ltexercici
de les seves funci-ons, e1s Srs. José-A. Gar
*riga Caro, En Valentín Brunet Corrons i Francisco Guil-lomia i Lashe l
ras, en virtut
de que Ia Junta
Electoral
de Zona de Manresá, havia =
acordat declarar
Ia nulitat
de ]es seves actuacions,
que havien con
duit a la declaració
de1 cessament en e1s seus cárrecs de]s esmentats=,
senyors consellers.
En conseqüéncia els Sr. Consellers
afectats,
eue =
assisteixen
a aquesta sessió queden assabentats draquest Decret de I'Al
caldia i intervenen en I'Ordre del Dia, en aquesta sessió i en el suc-cessi-u exercici
de les seves funcionsEl Sr. Alcalde,
separació d'un fet
esperava que en el
xines eleccions, no
cessanent d'aquests

diu que amb aquesta reinciorporació
es produeix la
que a Ia Corporació no havia agradat i que
anteri-or,
curt espai de temps que es produlrá fins a les prdarribé cap altre nota o dictanen declaratoris
del =
conselLers "

El Sr. Garriga i Caro. exposa que Ii és agradable estar de nou en
tre companys, en el Consistori,
i creu que no es produiran nous acomiá
daments, doncs la Junta Electoral
de Zona, en la seva Resolució condil
=
ci-ona I'efectivitat
d'un nou cessa[ent a 1'obtenció dtuna resolució
ferma i com la resolucló
ferma, requerei-x 1'esgotament total dels re cursos disposables,
i aquests
recursos són diversos,
prdcticanent
pot
dir-se que la tramitacié
d'aquests esgotard, a la vegada, eI període =
de manament que resta als Consellers
afectds.
2.2.

DONARCOIVIPTE
D IESCRIT DE L.A JUNTA ELECTORAL. SOBRECONSTTTUCIODEL
DE
,

Seguidament i en complinent det que disposa, la Resolució de la =
Direcció General d'Administració
Local de 29 de Febrer de 1981-, per la
j- de =
qual es regula l'er<ercici
del dret de representació
col.lectiva
reunió dels funcionaris
de 1es Corporacions Locals, es dona conpte aI=
Ple mitjangant lectura íntegra, de l'escrit
reb ut per la Junta Electo
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ral al gue stacompanva acta
amb eI resultaL
mité de Personal,'d,áquest
Ajuntanent, anb
q:e ho integren.

la constitució
expressió de les

,-t^'l
UgT

/-^
UU-

nar<^néq

El Sr. Majó, intervé per a fer constar la seva satisfacció
per ha
ver-se constituit
per fí
aquest Comité de Personal, perque en les ne--'
ja
sures d'urgéncia que sraprovaren inicialment
en aquest Consistori,
hi anava la constitució
que devia col.labo
d'aquest Cornité de personal.
rar en la realitzaci-ó
druna reforma administrativa
ben feta, ademés, =entre a]tres coses. de defendre els seus drets laborals.
EL Sr. Alcalde lntervé
dient que es voluntad de Ia CorporacÍó i =
del seu Alcalde,
el que la constitució
d'aquiest
Ccmité de Persondl, =
hagi sígut viable,
les
doncs en
successives reunions mantingudes, des=
de1 príncipi
amb els funcionaris,
l'AlcaLdia
ha insistit
sobre fa conveniéncia de la creació d'aquest Cornité de Personal i que 1a constitució actual no és nés qle I'expressió
de }a própia votuntat
dels fun
cionaris,
doncs enten que no es Ia COrporació la que ha de muntar el =
Cornité de Personal, sino els propis funcionarisr@m
ho han fet drd i =
que han trobaL l-es facilítats
oportunes, així com f informe lega1 i 1a
'l
nermi ssibi i fat d'horari
del Secretari General que guarden entre=
El Sr. Alcalde,
disposa que, per la vinculació
per a la seva deliberació
sí, esdonguil-ectura
i votació conjunta dels
tres dictannens seqüents. sobre adquisició
de terrenvs.
2.3.

PROPOSTAD'ADQUISICIO D'UN TERRENYDEL SR. RIUS PER MECTACIO A =

2.a.

ffig

2.5.

FMF¡ISTA D'ADQUISICIO D'UN TERRENYDEL SR. CANTf
AFECTACIO A VIALS.

Es llegiren
Güent:

D,ADeursrcro

els

tres

D,uN TERRENyDEL sR- SELL,ARESpER AFECTACTo

dictamens,

en e1s quals

I SR. ABEL. PER

es proposava el

se

'r1. Comprar amb destí a lfexecució
dels
del projecte d'Urbanització
=
carrers Sant Jaume. Sant Blai. Sant Lldtzer i d'altres
del municipi,
aprovat en data 27 de marE de a977, un terreny de 558'75 m2, edificat
en
PB + 1, i acceptar la cessió gratuita
de 62'25 m2, situats en el sector
de la Ctra. Pont de Vilomara. partida fCullail de Manresa, propietat
dels
=
Srs- Mari¿i i Gabriel Rius Inpez, per un preu de cinc milions set*cents
pessetes. a segreegar de la seva finca =
seixanta-dues
mi1 setanta-rruit
que
matriu que obeeis a La següent descripció
dracord amb el Certificat
expedibepel Reqistre de ]a Propietat
del Partit
de Manresa:
FII\¡CA NA 9.809
Votrum 998. fol 180
'Cul1a'f de Manresa, forma
Descripció
física:
Casa bubicada a la partida
da per baixos i un pis, de 1-20 m2 edificada
sobre uñ
solar de 597 m2.
Terrnenal-s: nord * Ctra. Pont de Vilomara
sud - Séquia
* resta Finca segregada
est
oest * finca de Pere Pujol
per heréncia de1 seu pare Sr. Maurici =
TítoI:
Pertenéncia als venedors
Rius Castanv.
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La finca está lliure
gu€
de ciirregues,
del destí a que s'adscriu,
extinguit
el dret
Dolores Lopez Castror p€r defunció.

in afectar

usdefruit

Atesa la valoració
de l'arqui-tecte
nunicipal
i sent
propietaris
SrsRius l'abonamént de les Contribucions
corresponen a la finca per Ia urbanització
de l'esmentat
cdrrec de I Ajunta¡rent totes 1es despeses que es derivin
i de la seva i-nscripció
al Reqistre de Ia Propietat"

1'efectivitat
de na =

a favor

a cdrrec dels =
Especials que =
projecte;
i a =
de l'atorgament

2. DEclarar que la finca descrlta
que actualment interes
és I'única
sa a aquest Ajuntament i per tant, declarar l'excepció
de ticitació
d'al
cord amb I'article
a17-1 del Reial Decret 3046/77, de 6 d'ostubre¡
p€r =
no ésser possible promoure la concurréncia en I'oferta,
per I'existéncia
en aquest cas, d'un únic posserdor que és en Marid i en Gabriel Rius l,opez.
3. Facultar
nr ro

a¡]

m

ri

al Sr.

Alca1de per a la siqnaLura

de tots

el-s documents

fl

dels
"1. Comprar amb destí a lfexecució del Projecte d'Urbanització
carrers Sant Jaume. Sant Blai, Sant Llátzer i d'altres
del rm¡nicipi -afec
tació na 29-, aprovat en data 27 de marE de 1977, un terreny edficiat
enPB que obeeix al nQ 58 de1 carrer Sant Maurici,
propietat
de la Sra. Angela Setlarés Robira, per un preu de dos mi-lions quatre-centes
seixantadues-+nil quatre-centes
trenta-sis
pessetes, a segregar de la seva finca=
matriu, en la que restaran 48 m2, edificats
que obeei-xen al nQ 60 del car
rer Sant Maur¡icj-, eue respon a la següent descripció
obtingruda per certificació
expedida pel Registrador
de Ia Propietat
del Partit
de Manresa:Fri\¡cA Na 10.644
Volum 1-.038, llibre
277 de Manresa, fo1 69, inscripció
1aDescripció
fÍsica:
Casa de planta baixa na 72 (ara 58-60 edificada
sobre
un solar de 1-59'35 m2)
Ternenals:
nord - Joaquin Arimany
sud - María Vila
- Juan Sala Serra
est
en front i ponent - Carrer Sant Maurici
Títol:
Escriptura
dragn:pació
de finques atorgada eL 9 de febrer de L950
-a

La finca está lliure
de1 destí a que s'adscriu

de cárregues.

que puguin afectar

t'efectivitat

Atesa la val-oració de l'Arquitecte
Municipal i sent a cárrec de la
propietdria
Sra. Angela Setllarés,
1'abonament de les Contribucions
Espe
cials que corresponen a la finca per l-a urbanització
prt'
de lresnentat
ienr-fe:

t

i

_

a r-árrer*

I'atorganent

dc

'l rA'irrnf¡ment

tOteS

í de la seva inscripció

1eS deSnesés
,vr

al Registre

.rue
YUL

es
ut

def|Vin
ver

de

de la Prpietat.

2. Declarar que la finca descrita,
és la única que actualnent
inte
ressa a aquest Ajuntament i per tasnt declarar l'erccepció de licitació,dracord amb l'art.
117.L del R.D- 3046/77. de 6 drOctubre. per no ésser
possible promoure la concurréncia en l-'oferta per l'existéncia.
en aquest
cas, d'un únic posseidor que és N'Angela Sellarés Robira.
3. Facultar
ñrré

al

Sr" Alcalde.

"1. Cornprar amb destí
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per a la signatura

de tots

e1s documents

ñ¡lmliIt

a I'execució

de l'accés

en el sector

de So1 i

sE6

un terreny
de L.26L m2, situat a la zona de Col1-Manresa, propietat
de1 Sr. Jaume=
Cantí i Prat i Sres. Maria i Carrne Abel Prat, per un preu de 333.780 Pts,
a segregar de la seva finca matriu de la següent descripció
obtingiuda =
per certificació
pe1
expedida
Registre de la Propietat
del Partit de =
Manresa:
FII\CA Na 4.081Vol-um 280, Llibre
B i 9e
65 de Manresa. fol 1BB. inscripcions
i-roqcninriA tí c'ic¿; Rústica" Situada al terne de Manresa, partida CO1l*
Manresa. Toeal del Degá o CaLatana, de 5-928 m2.
Termenals: nord - Francisco de Llissach
sud - Franci-sco Pons i Camí
- Josep Augé, abans Josep Cabanas
est
oest - Francisco Jovés, avui Francisco Prat
pertany a Jaune Cantí Prat, per legat de 1a
Títol:
Una meitat indivisa
seva ávia, na Maria Isanta Justa i I'altre
meitat indivisa
a Maria i Carne Abel Pratr p€r heréncia de la seva mare na DSoletat
Prat Isantra.
Atesa la valoració
de lrarquítecte
municipal,
i , sent a cárrec de
ltAjuntament.. totes 1ex despeses que es derivin de lfatorgament i Ia se
r¡¡

i nq,^r'i

n¡i

Á

.a I

Roai

<l- re

rla

] a

Drnni

of

¡f

2. Declarar que la finca descrita
és la única que actualment interessa a aquest Ajuntanrent i per tant declarar
l'er<cepció de licitació
d'acord amb lrarta17.1, del Reial Decret 3046/77 de 6 d'Octubre, per no
per trexisténcia,
ésser possible promoure la concurréncia en I'oferta
en aquest cas, d'un únic posseidor que és en Jaume Cantí Prat, na Maria
i na Carme Abel Prat3. Facultar
nrra

al Sr. Alcalde,

per a Ia signatura

de tots

els

documents

¡¡laritl

El Sr. Puig i SOler, precisa que: els dos primers dictamens es refe
reÍxen a l'adquisició
dfuns terrenys per a l'obertura
de carrers i el I
tercer:
amb
és tanbé, Ia conseqüéncia de ltacord al que s'ha arribat
la

nrcniafal

ncr

a aclouirir

tura de1 camí de So1 i Aire.
cessanent dfus.

el

fcrrcn.,z

niqfi.-

ñrte n
ossibilités
}/vuu¡v¿¿¿

abandonat la primera

idea

er<istent

ltober-

sobre

El Sr. Sorinas Nogués, diu que en la casa que srexpropi-a, referent
a la Sra. Sllarés hi ha inquilins
i que. encara que e1 problema de les
ercpropiacions havia drhaver*se resolt
abans per a evitar
retardaments
en les obres, el que preocupa i demana e4d-icacions. és sobre la si-tuació en que quedaran els ocupants d'aquesta casa.
El Sr- Puig diu que en la casa. que s'adquireix,
no hi havia més un
inquili
que ara ja te pis i per aixd 1a compra s'ha formalitzat
anb la=
propietat.
perd que encara queda pendent 1a conpra i solució del pis
del carrer Pintor Morell,
preciament pel problema dels inquilins.
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Seguidament es produeixen una série
Sorinas i Puig, mltjangaft.t les quals, e1
concretes que lrAjuntament ha fet, de la
al problema de l'lnquilí.
que ocupava 1a
nes són 1es que es fan per a resoldre,
eI

d'intervencions,
primer pregunta
seva part. per
casa de la Sra.
problema del-s

entre e1s Srs.
per les gestions
a donar solució
Sellarés i qui
inquilins
de 1a

6E?

casa coresponent,
al carrer que s'ha drobrir.
diu que aquí en el =
Ple, és on únicament te possibilitat
drassabentar-se draquestes gestions;
i a tot aixd respon el segonr gue en les expropiacions,
quan es porten
a
terme és perque srha resolt,
el tema dels inquilins
i en el lloguer de l-a
per a
casa de la Sra. Sell-arés, srha resolt,
fent gestions a lrAjuntanent
adjudicar
a f inqui-1í, una vivenda de promoció pública i satisfer
el paga
nent de 1'entradaRealitzada
unanimitat.
2.6.

votació

ordindria.

foren

aprovats

els

tres

dictanens

per

PROPOSTAAPROVACIOEXPEDIENT DE MODIFICACIO NA 3 EN EL PRESSUPOST =
D ' INVERSIONSDE 1-983.
Es va llegir

"1-. Aprovar
post d'Inversions

el dictanren,

en el qual es proposava el següent:

lrexpedlent
de modificació
de créOits nQ 3 en el- Pressu-de I'exercici
de 1982, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
ALJGMENTS

PER SUPLEMENTS
Partida

61L/64a
612/641

Rúbrica Pressupostária
Planejament Urbanístlc (Honora-)3r1-1-5"000 3.500.000
6.61-5.000
Adquisició de terrenys:
34.827.833 8a.727 -9OO 116.555.733
Per equipaments . . 43.000.000
Adquisició Edif .O11.12.000.000
Per Excorxador Mcp. 4.,000.000
Terrenys camping. . 5.000.000
Derivats obres pro*
longació Avda. Bases
Manresa, 1Q fase. =
Part B . .
. -- a7.727-9O0

PER CRÉDIT EX]RAORDINARI O HABILITACIÓ

63s/641
636/64a
637/641
638/641
639/641
640/64a

piscina nunicipal
Obres millora
Obres i equipaments en I'edifici
Passatge Oller.Prinrera fase
Obres instal.lació
canping, 14 fase
Obres serveis econdmics planta baixa edifici
municipal PlaEa Major
2a fase.
Obres adequació Escola Municipal
Arts i Oficis
Obres prolongació
Avd. Bases de
Manresa, en1laE amb carr- Sant
SCristofol
i Llibertat.
1B fase.
Part A.

suMEs

6.O37.a40

26 -770 -8A6 26.77A.846
-000
1-:6.247.OO0 1-:6.247
L.2a4.396

1,.214.396

6.357.Ba4

6.357.8a4

32.159.400

32.159.400

. .37.942.833174.014.456 211,.957.289

ESTAT DIINGRESSOS
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6.037.140

RrcURSOS QUE S' UTILTTZEN,-réd1+_s
.i ---i ^.i -1
f,t lfulc¡.f

2.480.000

Subvencions:

Aunents

Crddits
definitius

6L.014.456

63.494-4

D

A concedir per fa Generalitat
a ta¡és del Club Natació Manresa, amb destí a obres de mi
llora Piscina
1--3-00.000
A concedir per la Generalitat
de Catalunya,
amb destí a
obres i equipanents,
edifici
Passatge Oller,
tercera
edat
ñ roo.ooo
A ¡an¡ar{i

r

h6É

ye!

aafitaS
v

ManfeSa

i a Caja de Catal-unya. amb des
tí a obres i equipamentsii
adl
quisició de 1'edifici
Passatge
Oller
8.070.806
A atorgar per Union de Caravanistas Delegació del Bages, amb
destí a la constmcció
d'un cam
nino cje frrrisme.
6.000:000
Atorgada per la Diputació
de Bar
cefona, Plan d'accj-ó municipal I
=
1981,, amb destí a l'adquisició
terrenys
i execució obres en Pro
*-:
longació Avd. Bases de
Manresa
.... 24.943.650
956.02

Préstec atorgat per la Cornissió Gene
ralitat{aixes
d'Estalvis
Ce CréOitF
a les Corporacions Locals. a forma =
litzar
anb les seqüents Caiees:
Amb la Caixa d'Estalvis
de Pietat de Barcelona

1_1_3
.000.000

1_1_3
.000.

i lvlont
25.000.000

Amb la Caixa de Pensions per a
la Vellesa i D'Estalvi
75.000.000
turrb 1a Gixa
resa

d'Estal-vis

de Man
l-3 .000.000

SI.,IVIESTOTALS

2.480.000

174.014.456 a76 -494-4

2. La contractació,
realització
i pagament de les obres i serveis que es
financien
amb subvenció a atorgar
i l-es obres que no tenen aprovat el projecte
fAa'ia a':ra{¡¿¡ necessáriarnent.
condicionades.
a I'existéncia
i incorporació
a
l'expedient
dels docunents en que es reconegnrés a la Corporació el dret a la=
subvenció. amb dindicació
de tfimport
i aplicació
específica
i a l'aprovació=
projectes
dels corresponents
técnics de conformitat
anb e1 que disposa l-'art.
10 i 1l de1 Reial Decret 2.513/1982. de 24 de Juliolr'.
Realitzada votacíó
rJir-f¡rnon ner unanimitat.
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ordinária

i ratificant

la proposta.

fou

aprovat

eI =

689
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3.1-. PROPOSTA
APROVACIODEFINTTTVAPLA ESPECTAL

POLIC.ONBUFALVENT.

Seguidament es dona lectura al dictamen de 1a Ponéncia d'Urbanisne,
=
referent
a l'aprovació
provisional
de1 Pla Especíal de Reforma Interior,
de1
sector residenci-a1 del Polígon de Bufalvent,
anomenat "Pla Especial de Caf=
Gravat'r. promogut per l-'Instítut
Catalá del Sdl, així com lfinforne
de Se cretaria
General, Pel que, en relació
amb la legalitat
que es =
de l'acord
proposa, es dóna compte d'una nova redacció de la proposta dracord i que
assumida íntegrament pe1 Sr- President de la Comissió d'Urbanisme, presenta
el següent contingut,
que és eI que es sotmet a la deliberació
i aprovació=
draquest Ple.
de la Comissíó drUrbanisnre de Barcelona, informe scbre
"1-. Sol.licitar
la possibilitat
provisionaL
d'aprovació
del Pla Especial de Reforma Inte
rior del sector residencial
be1 Polígon de Bufalvent,
enomenat Pla Especial
de 'Cal Gravat".
=
sense modificació
o revlsió
de1 Ple General de Manresa,
nnlgrat que aquell conporti
=una modificació
de les zones verdes prevsites
ncr

¡cllaqf

rrn

c'l

qcr-fnr

rrhiar-'|a

rv lve

nl:nai¡mnf

lJrqrruJarLr¡L.

2- En el supÓsit de que f inforne de Ia Comissió d'Urbanisme de Barce
l
Iona, esmentat en Ltapartat anterior
sigmi favorable,
aprovar provisional
nent el Pla Especial de Refornra interior
del sector residencial
del Polígon
de Bufalvent,
anomenat Pla Especial de rCal Gravattf, promogut per l-rlnstri€
tutCatalá
Oel Sdl, dracord amnb el que disposa lrart.147.3
del Reglament=
de Ptanejanrent. en relació
amb els arts.
126 i següents del mateix test reglamentari, l'art.
4.3 del R.D.Llei 3/1980, de 14 de marg i e1s arts. 5, 6
i 7 del R.D.LIei 6/1981.. de 16 d'Octubre.
3" Sol.licitar
previst,
en I'art.

de 1a Comissió d'Urbanisne, de Barcelona, 1'Ínforme
5.1 del Reial Decrete LleL 16/1982, de 16 d'Octullcre".

=

=
Et Sr. Puig, exposa que quan es va sotnetre a I'aprovació
inicial,
ja es va observar que amb les seves determinacions,
=
aquest Pla Parcial,
=
peI P1a General i ara
s'invadia
una part de la zona verda, qualificada
aquesta invasió es manté com una ocupació per vivendes; com si bé, a la ve
qud
gada existeixen
unes majors prevJ-sions d'espais verds, i d'equipanents
positiu,
perd que en aplicació
donaran un resuftat
de Ia normativa legal =
el PIa, en la part que no eferi-a=
sthavia proposat aprovar prosisionalment
I'inforne
favorable,
conflicte
i una vegada qre s'obtingués
de la Comis
de la zona en conflicte;
sió d'urbanj-snie, tornar a 1'aprovació provsisional
perd ara amb eI dj-ctanen, tal com s'ha redactat es sol.licita,
primerament
provisional
f informe i sinmlt¿iniament s'efectua
I'aprovació
de tot el Pla
en eI seu conjunt en el cas, de que aquest informe sigui favorableRealitzada
3.2.

ordinária

fou aprovat

el- dictamen per unanimitat.

PROPOSTA
APROVACIODIOBRA ORDINARIA. VARIANT CARRERSABATERIA.
Es va l1egir
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votació

la proposta,

en

la qual es deia e} següent:

t'Aprovar el projecte
drobra ordinária
redactat pels Serveis Técnics =
=
part
renovació
de
de lrobra d'urbanització
municipals. consistent en la
Miquel,
de1
de
la
Sa*
al carrer Sant
davant
carrer
drun carreró addicional
de 693.388 h, d'acord a1 que disamb un pressupost total protegible
bateria,
posa l'art.
de 23 de juny de
67.3 del Reglament de Planejament Urbanístic,
q;e ha
de 1a Llei 40/81,, de 28 d'Octubre,
1968, i 1a Dlsposició
Derogatória
1-32 del Text Refós de Ia Llei de Régim Loca1, =
derogat expressament I'art.
de 24 de Junv de 1-955-'l

6S0

Realitzada
unanimitat3.3.

votació

ordinária

i rati

aprovaoa

per

PROPOSTAMODIFICACIO DE PRESTACIO DEL CONTRACTEDE RESTAURACIODEL CI,AVE

Es va l1egir

el

dictanren,

en el qual es proposava el següent:

técniques del projecte
de 'TRENOVACIO
O RES
"1. Aprovar les nodificacions
TAUMCIO DELS CARRERSBORN I PL,ANADE L'OM EN LA PART D'OBRA DE PgPAMgl6 Dg!
SERVEIS DEL CARRERBORN", aprovat en sessió plenári-a de 28 dravrif
de 1982, =
d'acord amb el pressupost modificat
aprovat en sessió pIeária
de 30 de juny =
de 1-982, consistents
en variacions
partides
de
dracord anb I'estat
dramida :r
nents i pressupostso que s'adjuntaResultant una disminució pressupostaiia-':''"
de 31-8.365 Pts,i d'altra
banda una anpllació
de 419.967 Ptsamb una diferéncia
de 1-01-.606Pb, amb cdrrec a imprevistos.
quedant e1 pressupost definitiu
del =
contracte de 1-.290.901- Pts2. Aprovar

els

preus contradictoris

de les noves unitats

cnre fi.nrrén

^

1'expedient. i adjudicar a I'empresa coNsrRuccroü;"; cóÑ*d;s=.;:"áol"oi."
tária

de les obres,

les

ampliacions

de Ies prestacions

bassar la quinta part de1 pressupost inicial
(1-.290.905ftr), preceptuat
Corporacions Locals.

ció

adjudicat

votació

ordinária,

fou aprovat

per no rá

de les obres

54 del Reglanent deContractació

3. Facultar a l-rIl-.lm. Sr. Alcalde per a la ságnatura
necessária per Ia complimentació
de I'enrxpedient;.
Realitzada

3.4.

en lrart-

contractades.

de 1es =

de 1a documenta -

per unanimitat.

PROPOSTAMODIFICACIO DE PRESTACIONSDEL CONTRACTEDE RESTAURACIODEL CLA
VEGUERAMDEL CARRERSANT MIQUEL.
Es va llegir

eI dictanen,

en e1 qual es proposava el següent:

técniques del projecte
de "RENOVACIOO =
"1. Aprovar les modificacions
RESTAURACIODELS CARRERSCARME, SOBRERROCA,S#NT MIQUEL, NOU, DR. PLANES, =
CAP DEL REC i 132 B, en la fase ''Brt, de lrobra d'inversió:
CARRERSANT MI
plendria
aprovat
en
de
28
1"982,
dracord
amb el pres
sessió
d'Abvril
de
QUEL,
:
plendria
consis
modiflcat
aprovar
en
de
30
de
Juny
de
1-982,
supost
sessió
dramidaments i pressu tents en variacions
de partides dracoed amb lrestat
postos que s'adjunta.
Resultant una dísminució pressupostária
de 1-.246.008 Pts
(clavegueram) i de 843.O24 ws (pavimentació);
d'altra
banda una anpliaci-ó de=
957.6a8 h (clavegueram7 i 501--01-6Pts(pavimentació) , quedant el pressupost de
finitiu
de] contracte en a0.475.100 Pbl
2. Aprovar els preus
en 1'expedient i adjudicar
judicatária
de les obres,
per no rebassar 1a quinta
(11-.1-05-498 Pts), preceptuat
Corporacions Locals.

que figuren =
contradictoris
de les noves unitats
Y
a l'empresa CONSDTRLCCIONESCONTRATAS,S.A., ad
=
1es ampliacions de 1es prestacions
contractades,
part del pressupost inicial
adjudicat
de les obres
en ltart.
54 del Reglanent de Contractació de les

3. Facultar a 1'I1.1m. Sr. Alcalde per a Ia si-gnatura de la documentació necessária per a la complimnntació de I'expedientr'.
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Esr.

Real-itzada
unani-mitat.
?q

votació

l-a próposta,

í ratificant

ordinária

fou aprovada per

DICTAMENSOBREAPROVACIOPROGRMA
ORIENTATÍU D'ACTUACTOEN MATERIA DE RE
AIVIB]ENT.

Es va llegir

el- dictamen.

en e1 que es proposava e1 següent:

't1. Aprovar el Progrann Orientatiu
previst en IrestipuJ-acÍó
d'Actuació,
sexta, de1 Conveni de CoJ.laboració,
en matéria de residus sdlids urbans, subs
crit entre la Direcció General de1 Medi Anüient i aquest Ajuntanrent, el pds=
sat 5 de JUliol,
i referit
a la construcció
d'un nou Abocador d'escombra
ries sanitdrianent
controlat.
Aprovar, al mateix temps, eI seu annexe de Pres.
supost reformat i revisió
de preus en eI que afecta a la fase primera -obra=-

2. Sotmetre lresmentat Programa d'Actuació
ció ceneral de1 Medi Ambient-

a l'aprovació

de Ia Direc

-

3. Aprovar, com a modalitat
d'adjudicació
de les obres de construcció=
'l
/-l^
^ l^^^
^^^
uE
r t ryvequvL
fases. e1 sistema de contractació
di r =n les seves diferents
recta.
4. Aprovar
ttfjnltq?r-

el Plec de Condicions

c6m a nl-eC

de

COndiCiOn.

^'ra

Generals.
h¡

da

rani¡

econdmj-co-administratives
1a COntfaCtaCió

la

de

=
COnS

trucció de l'abocador,
en les seves diferents
faseso amb t'afegit
dfuna clat-u
'tl,es condicions particulars
sula que dirá:
aprovades per a cada adjudicaciG
de les diferents
fases en que es descomposa }fobra de construcció
de ltAboca
dor, sefn donar¡ir cornpte, a Ia Direcció General de1 Medi Ambient, així matelf,
ol n'l e¡ áo aanrTiciOnS tdCnicO-faCUltatives.
de Itesmentada Obrar'Sotnés el dictanen a votació, fou aprovat per 1-9 vots a fa,or,
tenció de1 Sr. COnseller. N'Enric Casasvas i Brich .
3.6.

i l-'abs-

PROPOSTACONTRACTACIOPER A ADQUISICIO I INSTAL.L,ACIO DE I,A MAQUINACOM

Es va lIegir

eI dictamen,

en eI qual es proposava el següent:

t'1. Declarar l-'excepció de licitació
per rao de 1a quantia dracord amb=
l'art.
1a7-1, punt 44, del R.D. Llei na 3046/77, de 6 d'Octubre, en concor dáncia amb Ia Llei 40,/81 i ordre de a2/1a/1981-, per Ia contractació
de ]a
instal-lació
d'una compactadora tipus TANA*3O, 2G fase del desglossat apro general de constmcció
vat en data de 29 de dsetembre de 1982, del projecte
d'un abocador controlat
en e1 sec
d'escombraries,
en Can Font dels Cirerdncs,
tor de Bufalvent d'aquesta ciutat
aprovat en sessló plenária
del 29 de JulioT
de 1982 i adjudicar-Ia
a I'empresa ATEINSA -APLICACIONES TrcNICAS INDUSTRIA*
LES S.A.- domiciliada
aI carrer Zurbano no 70 de Madrid, per un pressupost =
de 23.500.000 Pts,per ser La seva oferta la més ventatjosa per l'Ajuntanent
de
les requerides d'acord amb lrart.
1a7-2 de I'esmentat R.D.Llei,
establ-int-se
=
partÍculars,
les següents Condicions F,condmic-Administratives
subrneses al
trTipus't,
Plec de Condicions Generals Econdmic-Administrbtives
te
aprovat
eüe
per la contractació
aquest Ajuntanent,
directe
d'obres:
1-. FOrma de pagament: un primer pagament de 5.91-7.522 frs, a 1a recepció
compactadora, previ informe técnic favorable
i un segon paganent de -
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de la

6S?

917.582.478$fts, abans de 1r1 de Juliol
de 1983, a cár
Ministeri
d'Obres eúbliques i Urbanisme, concedida
5 de Juliol- de a982. a consiqnar al Pressupost d'I
se un tipus de denr¡ra en eI paganent at B/" anual d'i
grantitat
efectivament
adecuada.

de Ltaportació
del
Conveni sígnat el =
ions de 1-983, fieant*
=
erés legal sobre

2. Termini d'execució de la contractació:
s'estableix
un termini de 4 mesos
per lfentrega
i instal.lació
de la compactadora, a comptar a partir
de la=
data de I'acord d'adiudicació.
3. Termini de Garantia de la contractació:
s'esLableix
un termini
drun any
o de 2000 hores de funcionament efectiu.
a comotar a partir
de la data de=
recepció de l-a instal.lació.
4- Garantia
Contractació

definitiva:
540.000 b, d'acord anb I'art.
82 del Reglanent de=
de les Corpoiracions
Locals aplicats
e1s tipus m¿ixims.

Condicionant-se
I'efectivitat
d'aquest acord a ltaprovació
del progrg
rna de treball
i condicions
que es preveu en les =
econdmic-administragives
estipulacions
sexta i séptima del Conveni de col-l-aboració
per l-a constmc
ció de I'abocador controlat
del- municipi.
signat per la Direcció General- l
del Medi Ambient -MOPU- i per f 'excma- A'iuntament de Manresa. de tdata 5 de
Juliol
de 1-982.
2- Facultar aI Sr. Alcalde,
per a Ia signatura
de ta documentació ne
cessdria per a 1a complinentació
de l'expedient,
així com per la seva re I
rnisió a la Direcció General de] Medi Ambient. pel seu conei-xement i efec far<ll

=
El Sr. Majó Lluch, exposa que 1i agradaria que se li contestés a
dr-res preguntes, referida
la primera a saber l'estat
en que =
de tramitació
es troba la constitució
de la Mancomunitat de Municipis del Bages, doncs =
segons I'esborrany
facilitat
aquesta Mancomunitat ha *
sobre esl- Estatuts.
via dtintervenir
en la insbl.lació
la segorld, á =
de I'alcocador i referida
la rao per Ia que sro<ecuta abans la segona fase del programarrreferida
a=
I'adquisició
de la máquina, que Ia prinera fase del prograrna referida
a =
I'obra civil.
El Sr. Perramon dlu que encara que en la declaració
de la urgénciiar=
per a adquirir
aquesta máquina te les seves reserves, malgrat tot li sem bla que l'elecció
de lroferta
és la nés costosa entre 1es presentades.
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per aI comú=
El Sr. Casasyas Brichs, diu que tots desitjem beneficis,
peró que els serveis no són gratuits,
pú si-no que costen molt a l.'erari
=
blic que vol dir aI ciutadd, perque lrAjuntanent
no te tresors anngats.
un servei,
ha de valorar-se
si la ciutat
ho pot soportar=
Q.ran s'estableix
o és clesnronorcic¡naf =el \cost
s"i
ner
i-¡n+
_Lr>L
cen
:lt
trelació
c:J_d.\_IL,
amb les aventatoes
ri
Dr,
Lq¡tL,
jsD
vE!
és oportú o inoportú sL'establinrent.
No sfha dractuar amb dogmatisnes sino
pre
anb pragrnatismes i la relitat
actual és que les despeses s'incrementen
ja es produeix econo*
cisament en época de crisi.
Amb canviar
lrabocador,
qéns,e necessitat
mi¡
fa máquina que es proposa, que és l-a rÉs=
d'adquirir
cara, sense estimar que hi ha altres
de més econórniques en eI mercat i que
després stha de pensar en els costos de manteniment. Increnentar
un servei
perd en aquest cas
ha de ser en relació amb una aventatge. per a lrusuarí,
quina aventatge condici-onaL te lrusuari
hem de preguntar-nos
de1 serveí de
escombraries que cada dia bai-xa les escombraries a 1a porta de la seva casa
per a que se I'emportin
i que desprée li girin una taxa incrementdda per =
que 1i represen
un servei que ha de pagar desproporcionada amb l-a utilitat
ta.
- * ' No s5fem ic¡canl- d+ nqqs a terra amb aquest increnent constant del- PreF

ES3

supost i per aixó'el

seu vot no podrd ser positiu.

El Sr. Pu19, diu que han estat dues vegades
que estan interessats
en la constitució
d'aquesta

nera reunió se'fs

dond un esborrany dels estatuts:

ts els Aiuntaments
fal-

i

cn

]¡

nri

per ir que introduissin?

estTenes í en la segona se'Is doná un segon esborrany
per 1a Secretaria
nitiu
efectuat
General i la relació
per
brir
cada Ajuntarnent, er<trems que alguns havien
a iniciar,
tot per a fer*lo possible abans dracabar
nent es pensa que la Mancomunitat intervingui
en la
dor, sino nonés en Ia gestió

amb el redactat defidels trámits a co
iniciat
i aLtres anaven
I'any, perd en cap mo*
construcció
de I'aboca

El Sr. Majó i Lluch, insisteix
en que se'fs ha contestat a la prinera
pregunta, peró que a la segona no, i que inclús la primera no és correcta=
si es fe ¡ la rrisls ]tesborranV dels Estatuts de la Mancomunitat. que foren
facilitats
i dels que s'aprecia
que entre les atribucions
de la Mancomuni*
tat, estd també la d'establir
e1 servei; responent el- Sr. Puig: eu€ efl la=
dets Estatuts queda aclarÍt
que 1a propietat
redacció definitiva
de I'abocador és de l'Ajuntanrent
de Manresa i la Gestió de la Mancomunitat, sense
perjudici
de que aquesta pugui també fer inversions.
En quant a l-a s€gond=
=
pregunta sobre les fases , aclara qeu en la seva ordenació s'ha segir.rit
l'ordre
perd que en l-'execució Ia primera fase és per=
lógic de1 projecte,
a Gener*Febrer de 1983, i f'adquisició
de la miiquina, encara que es rela =
perque
cioni com a segona fase, ha d'adquirir-se
en I'últim
trinestre,
ademés si així es fa, lfempresa manté e1 preu inicial.
=
Et Sr. Alcalde. diu qeu és evident que 1'Ajuntanent vulgui que les
coses es facin be i la prova és en el desig de constituir
aquesta Mancornuni taf ner a oestionar
técnica i econ&nicament el servei i que al-s estatuts
que srhan proposat. cap Ajuntanent ni cap Alcalde. li ha presentat cap ee
nena. ni cap comentari en contra- La tramitació
tegal d'aquesta Manconmnitat, és ineludible
i tot quelapropietat
de l'abocador sigtii de I'Ajuntament
de Manresa, la gestió Ia portará Ia Mancornunitat. Responen al que ha expodels serveis,
l-es ==
sat e1 Sr. Casasayas. ha de dir que amb l-es millorers
despeses augnenten. peró amb respecte a aquest abocador, existeix
eI pro pels perills
que=
ni legal ni practicanent
blema de que no pot sostenir-se
comporta. Qüestió diferent
és que el Sr. Casasayas discrepi,
en quant a =
perque está en la seva impressió personal de fer-ho i que =
l'enplaganent,
lloc nés barat, havent-se de presentar en =
digui que pot existir
un altre
aquest cas una oferta econ&nica. El problema de l-'abocador no és el cost =
perque sfhan aconsegui-t subvencions, sino que e} proble
Oe fa instal.lació,
nnés1aqestióqueéscarais'hadlestudiare]-saprofitarrentsdemate
que puguin obtenir-serials
I aquesta és Ia reatitat
i el que no es pot dir,
és que I'abocador instal-.]at
en aquest punt, és nés car i en un a1tre, seria
que manté aquesta Corpora
més barat. doncs aixd pugna amb la transparéncia

EI Sr. Casasayas. interúe concluinL que el seu punt de visLa, consisteix en que es tenien drhaver fet diversos projectes
sobre ]a instal.lació
i després estudiar
el que millors
de l'abocador
i Ia tdcnica a util-itzar,
per
condicions ofereixi
a fa ciutat.
Sotmés el dictamen a votació
tenció del Sr. Casasavas Brichs.
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fou aprcivat per 1-9 vots

a favor

i

l'abs-
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DICTAMENSOBRERECTIFICACTO DE LIACORD PLENAR.I DE

TA 30 DE JUNY DE

I
YVJ

rV¡

\r

rL¿

Up

JVI

Ut\-

FICIE D'UNA CESSTO.
Es va }legir

el dictanen.

en el qual es proposava el següent:

de l-ferror material en lrocpressió
dels me
"1. Aprovar 1a rectificació
=
tres quadrats de Ia superfície
per I'ilta
del terreny delimitat
formada
pels carrers Mossén Jacint Verdagruer, Joan XXIII,
Passatge de la Mesquita i
Bisbe Comas, observat en I'acord
aprovat pe1 Ple de I'Ajuntanrent
en sessió=
de 30 de Juny de 1-982, pel que s'adopta eI compromís de posar a disposició=
de1 Departanent drEnsenyament de la Generalitat
de Catalunya I'esmentat
ter
reny amb destí a la construcció d'un centre escolar de 16 unitats d'E.G-B.;
i 4 unitats
de preescolar
amb substitució
de] Col.legi
Pare Algmé, consis tent en la sulcstitució
de la xifra de 6-522 m2 per la xifra de 7.352154 m2,
a resultat
de la medició topogrdfica
pels Serveis Técnics Municirealitzada
pals que nodifica
I'informe
técnic que constava en 1'expedient.
2. Facultar

a l'A]calde

per a la cornplímentació de I'esmentat

acordt'.

E} Sr. Sorinas pregunta per 1es gestions sobre 1a propietat
d'aquests=
terrenys,
responent e} Sr- Puig, que confia que en eI prdxim Ple, es pugui=
laa
^^¡
nra<anf¡r
al
r*--tamen
{i¡f¡man
cal^rra
¡rlnrri<i¡iÁ
¡ll:arrac{-c
farramze
hóÉ
r'^
peret,c
adquisició
dtaquests
sobre
terrenys,
rsD
vsD tions estan acabades.
El Sr. Sorinas pregunta si la construcció
del
pressupost draquest any, responent el Sr. Alcalde
juntament, doncs elrcompromís davant 1a Generalitat
renys en aquest any, i aixó ja s'está fent per la
peró rés es pot afirmar
aquest punt són positlves
Realitzada
3"8.

votació

fourr aorovat

entrará €rr €f==
Col.legi
que aixó no depen de lrA=
era adquirir
els ter
qual cosa 1es gestions en
definitivament.

ner unanimitat-

PROPOSTASOL.LICITAR DE LTEXCMA. DIPUTACIO QUE ES FACI CARRECDEL 5C7"=

Es va llegir

la proposta.

en 1a qual es deia e1 següent:

de I'Excma- Diputació de Barcelona. que es faci cárrec
"1. Sol-licitar
del 507" de I'obra executada del projecte dtobres de'rProlongació
de l'Avlnquda Bases de Manresa des del carrer Llibertat.
fins al carrer Sant Cristoiol".
és a dir de la quantitat de 16.079.700 h. meitat de 1es 32-159.4OLrs
previstes
a o<ecutar engiuany.
2- Sol.licitar
de I'Excma. Diputació de Barcelona, gu€ es faci cárrec
que conporta I'execució
del 5@" del valor de les expropiacions
del projecte
dtobres de la "Prolongació
Avingnrda Bases de Manresa, des del carrer Lliber
tat" fins aI carrer Sant Cristófolr',
és a dir, de Ia quantitat
de -------=
8"863.950 Pts,meitat de l-es 17.727.900 Pts,previstes enguany per la realització de les esmentades expropiacions'r.
Realitzada
4.-

votació

ordinária

fou aprovat

el dlctamen per unanimitat.

SECRETARIAGENERAL:
4.1-. DICTAMEN.SOBRE
DE PERSONAL"
CONTRACTACIO

65ttl

ü$s

r'1-- Contractar
a na LUDOVICAMOSCAi BENECINI. per exercir
funcions
Professora de1 Conservatori
Professional
Ittlunicipal de Música. realitzant
ja jornada de dedicació i fins el 30 de setembre de L983, amb una retribu
ció mensua] de 30.000 Pts.més dues pagrues er<tres de 3O.OOOfts cadascuna.

de
mit
--

2. Contractar
a en RTCARDIRA i TALIftÍOSKY. per exercir
funcions
de =
Professor del Conservatori
Professional
Municipal de Música, realitzant
mit
ja jornada de dedicació i fins eI 30 de setembre de 1-983, amb una retribució
mensual de 30.000 m més dues pagues extres de 30.000 ptscadascuna.
3. Supeditar Ia vigéncia d'ambdós contractes anteriors,
a la presenta
ció de la corresponent Carta de Treball,
abans del dia 31 de gener proper.f
En el moment de la presentació
de lresmentada Carta, comengara a regi-r el =
-^nfra-fó

Tots a lrempar del que disposa
áa

^

.1f

l'art.

25.1" del Reia1 Decret

3046/77 =

n-frrlal,bil

Realitzada
unanimitat.

votació

ordinária

i ratificant

la proposta

fou aprovar

p€r=

I no havent-hl
més assumptes per tractar
1a Presidéncia va declarar aixecada la sessió essent un quart de deu, de tot eI que coN'na Secretari
ceF
tifico.

Ll_
i
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